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JTANAK ÖZETİ 1, — GEÇEN ü 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş; 24 Şubat 1967 
Cuma günü yapılan birleşimde İçtüzüğe aykırı 
olarak oylanan önerge hakkında kendisine söz 
verilmediğinin zapta geçirilmesini istedi. 

Adana Üyesi Mıfea deler Öztekkı; Milleti e r-
ıarası Atanı Enerjisi Ajansılığmea Toprak Mah
sûlleri Ofisi İskenderun silosuna. amlbar zarar
lılarım yok -e tın ek üzere konan «Kobalt - 60» in 
insan hayatı üzerimde tahribedici tesirler yap
tığına dair vâki neşriyatın tekzip ve halkın 
uyarılması lüzumunu belirtti. 

Yugoslav Dışişleri Bakamımı davetlisi ola
rak Yugoslavya'yı ziyaret edecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Üağlayangil'e, Dışişleri Ko-
'nıisyouu Başkam Sn at îTayri Ürgüplümün re
fakatinin uygun görüldüğüne dair Başbakan
lık tezkeresi okundu ve Anayasanın 78 ne i mad
desi uyarınca tasviboiuadu. 

Gid-er Yergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının. 
ilgili komisyonlardan üçer üye alınmıa(k sure
tiyle teşkil edilecek Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Maliye Bakanı Cihat Bilgehaıı'-
ın önergesi okundu, kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halil Ağar ve 
Ziya Xa.mi Şerefhanoğlu'na, izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi okundu ve izinler kabul olundu. 

2. — GELEN 

Rapor 
i. — Gider Yergileri Kanun unda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız ve 6 arkadaşının, önergesi üzeriaıe açılan 
Millî Eğitim politikası ile ilgili genel görüşme 
'bitirildi. 

Omııı'hurhaşkamnea seçilen üyelerden Sadi 
Koeaş'm;, Millî Eğitim politikası ile ilgili ola
rak açılan genel görüşme durumu daıha da ka
rışık bir hale getirdiğinden bu hususta Cumhu
riyet Senatosu araştırması açılmasına dair 
önergesi ile, 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; Millî Eğitim 
politikası üzerinde açılan genel görüşme müza
kerelerinde karşılıklı ithamlarda bulunulduğun
dan bu konuda Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması açılmasına dair önergesi okundu ve Baş
kan iki birleşim sonra gündeme alınacağını bil
dirdi. 

2 Mart 1967 Perşemibe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.25 te mn ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
B aşkaravekil i Çauakale 

Sırrı At alay Nakit Alton 

Kâtip 
Taibiî Üye 

bdâhatiin Özgür 

KÂĞITLAR 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu: 1/725) (S. Sayısı : 899) 

SORULAR 

Yazdı soru j 22 Şubat 1967 tarihli nüıskasındaıd bir yazıya 
i. — Cumhuriyet Senatosu .Malatya Üyesi | dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan-

Me'hoıct Zeki Tuluııayın, Milliyet Gazetesinde j lığına gönderilmiştir. (7/328) 

— 296 — 
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BÎEİNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Salâhattin özgür (Tabiî Üye), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 41 ııci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Enver 
Kök'ün; memleketimizde süratle gelişen ilâç sa
nayii ve mamulleri üzerinde hassasiyet gösteril
mesi ve doktorların ilâç yapan şirketlerle aksiyo-
nerlik şeklindeki alâkasının dahi kötü neticeler 
doğurabileceği göz önünde bulundurularak ge
rekli tedbirlerin alınması' lüzumuna dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök gündem dışı 
konuşmak üzere bir önerge vermiştir, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
2 Mart 1967 Perşembe günü, halkın sağlık 

durumunu ilgilendiren bir konuyu gündem dışı 
olarak Yüksek Senatoya arz etmeme müsaadele
rinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Enver Kök 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Kök. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, halkın umu
mi sağlık durumunu ilgilendiren bir mevzua te
mas etmek fırsatını vermiş olmanızdan dolayı 
teşekkürlerimi arz ederek doğrudan doğruya mev
zua giriyorum. 

Türkiye'de gelişmekte olan sanayi hareketleri ve 
dış memleketlerden ithal edilen bâzı alet ve 
edevatın, bu meyanda halkın sağlığını ilgilen
diren ilâçların memleket dâhilinde yapılmakta 
olması hiç şüphesiz ki hepimiz için haz ve se
vinç vesilesi olmaktadır. Bean şart ki, halkın 
sağlığını koruyacak olan ilâçların yapımında 
kazanç temini, insaf ölçüleri içinde yürütül
meli ve bu ilâçlarda da müesseriyet itibariyle 
dış memleketlerdeki ilâçlardan aşağı kalitede ol
mamalıdır. 

Zaman zaman posta kutularımıza bırakılan 
dergiler meyanmda uzun müddetten beri taki-

bedegeldiğim (Mediko Sosyal Sağlık dergisi) 
muhteviyatı itibariyle bu sanayi kolunda bizleri 
düşündürecek hâdiselerin cereyan ettiğini apaçık 
ortaya koymaktadır. 

Bu dergiden size okuyacağım pasajlar, bâzı 
acı hakikatleri açıkça gösterecektir. (Mediko 
Sosyal Sağlık dergisi, sayı 2, sayfa 15) bu der
gide şu sualler sorulmakta ve cevapları verilmek
tedir. 

1. Hem muayene eden, hem de bir ilâç fab
rikasına ortak olan bir doktor tarafsız olabilir mi? 

2. icrayı tababet eden bir doktorun bir ecza 
müessesesi ile menfaat işbirliği yapması deonto
lojiye uyar mı? 

Hem hasta muayene ve tedavi eden ve hem de 
bir ilâç firmasına ortak olan bir hekimin taraf
sız olmasına imkân yoktur. Hasta muayene 
eden bir hekimin bir ilâç firması ile ortak ol
ması deontoloji prensiplerine göre imkânsız
dır. Bundan başka, bu yüzden hasta tedavisini 
aşan ilâç tüketimi yapılmaktadır. Bu bir israf
tır. Diğer taraftan hastaya tedavisi ile ilgili ol-
mıyan ilâç aldırılmak suretiyle hastanın hem 
sağlığını ve hem ele malî gücünü yıpratan fiiller 
asla, ahlâkî telâkkilere ve deontolojiye uymıyan 
hareketlerdir. 

Görülüyor ki, sözünü ettiğimiz konu; bir ta
kım ilâç yapan kuruluşların, doktorları kendile
rine ortak etme yolu ile hasta vatandaşlara, imâl 
ettikleri ilâçları zorla sattırma çabalarıdır. Bu 
kuruluşlar, çoğu zaman anonim şirketler halinde 
kurulmaktadır. Hisse senetleri, profesörlere, kli
nik çalışmaları yapan birçok hastane hekimleri
ne, iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan he
kimlere, velhasıl büyük kütlelerin tedavileri ile 
meşgul olan bütün hekimlere verilmek yoluna gi
dilmekte ve hisse senetlerinin karşılığında para 
alınmadığı da söylenmektedir. Hekimleri kendi-
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lerine menfaat bağları ile bağlamaya çalışan bu 
ilâç lâbratuvar veya fabrikaları, bunun sonucu ola
rak o hekimlerden ilâçlarını kendi yazdırmak ve 
daha iyisi varken o ilâçları hastaya aldırtmak veya 
tedavi ile ilgisi olmasa bile, dolayısiyle bir irti
bat kurulması suretiyle, o fabrika ve kuruluşlara 
ait ilâçların satımının temini yollarını bulmakta
dırlar. işte, ilâç fabrikası ile ortaklığı teşekkül 
eden hekimlerin, tedavi ile hiç bir ilgisi olmayan 
ilâçları hastaya aldırtmak suretiyle, hem hasta 
vatandaşın sağlığını ihlâl edici ve hem de sebep
siz parasını alıcı fiillere tevessül edildiği görül
mektedir. Bu durumu anlıyan bir çok asıl Türk 
doktoru bu gibi kuruluşlardan derhal ellerini 
çekmişler veya böyle kuruluşlara gösterilen bü
yük menfaatlere ve yapılan propogandalara rağ
men girmemişlerdir. Huzurlarınızda kendilerine 
teşekkür etmeyi bir vecibe telâkki etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu gibi olaylar bundan 
yıllarca önce yabancı memleketlerde de görül
müştür. Ancak, halk sağlığını koruyan memle
ketlerin hukukî rejimlerinde bu gibi âmme in
tizamını bozan kuruluş veya tesislerin meyda
na getirilmesini önleyici ve menedici sarih hü
kümler bulunmaktadır. Bu suretle halkın sağ
lığının ve parasının istismarı önlenmektedir. 
Meselâ; Fransa'da lıu konuda (Amine oâgıigı 
Kânununda) açık hükümler mevcuttur. Belçi
ka'da. ta 188o tarihinde çıkarılan bir kamınla. 
hekim ile ilâç fabrikası ortaklıkları önlenmiş bu
lunuyor. En yakın misal olarak 1963 yılında 
İspanya'da kabul edilen kanunla doktor ile ilâç 
fabrikaları ortaklıkları kesinlikle yasaklanmış 
bulunmaktadır. 

Halkın sağlığını ızrar eden ve hekimlere, ilâ
ca karşı duyulacak itimat ve muhabbeti kökün
den sarsan bu davranışlar gün be gün çoğalma
sına rağmen, bu mevzuda idari ve hukukî ted
bir alınmaması ve halen de bunu önleyici bir 
mevzuatın bulunmaması teessürümüzü gerekti
ren en önemli olaylardandır. Arz etmek istedi
ğim konu, sağlık mevzuunda korkunç bir tehli

kedir. Vatandaş sağlığı istismar edilir, Devlet has
taneleri ile iktisadi Devlet Teşekkülleri hastane ve 
kliniklerine kalitesi iyi olmıyan veya hastalıkla 
ilgisi bulunmıyan ilâçların bir menfaatlenme 
kaygusu altında kullanılmasına ve hattâ israfı
na gidilir ve Devlet ihalelerinde iyi kaliteli ilâ
ca değil, şayet ihaleyi yapan doktorlar ilâç fab

rikalarında ortak ise, o ilâç fabrikalarının mal
larının alımı yoluna gidilmek suretiyle hem va
tandaşın sağlığı, hem bu konudaki para sarfı, 
Hazinenin uğrıyacağı zararlar korkunç bir hal 
alır ve almaktadır. 

Sağlık konumuzda beliren bu korkunç hasta
lık biran önce önlenmelidir. Önlenmediği ve tas
vip gördüğü- takdirde, bilfiil çalışmakta olan ye
di bin civarındaki hekimin korkunç olan bu fiil
ler içine itilmesi mukadderdir. 

Gönül isterdi ki, sağlık alanında beliren bu 
menfaatlenme ve vatandaş sağlığını tehlikeye 
düşüren hareketlere karşı bugüne kadar bir ka
nuni tedbir alınmış olsun. Ne yazık ki, böyle bir 
kanuni ve idari tedbiri görmek bugüne kadar 
mümkün olamamıştır. Acaba bu konularda ida
ri ve hukukî yönden ne zaman tedbirler alınması 
yoluna gidilecektir. Bugünkü mevzuatın eksik
liği halk sağlığını istismar edenlere fırsatlar 
vermektedir. 

Önleyici tedbirlerin alınması ve bu mevzular
da kesin hükümler getirecek mevzuatın biran 
önce kabulü gönülden arzu ettiğimiz en mühim 
noktalardan ve samimî dileklerimiz meyanmdan-
dır. 

Aziz arkadaşlarım. 
Osmanlı imparatorluğu zamanında çıkarıl

mış olan bir kanunla bir doktorun eczanede bir 
hastayı muayene etmesi menedilmişti. Bu, dok
tor ve eczacının hastayı istismar etmemesi için 
konulmuş, o zamana göre ufak görülen ama bü
yük bir tedbir idi. Artık havan işi bitmiş, müs
tahzarlar çoğalınca doktor - eczacı ortaklığı ano
nim şirketlerde bilâ bedel senetlere dökülünce, 
memleketin sağlığı istismar ediliyor. Bu konu
da Hükümetin hassas olmasını en candan te
mennilerimle rica eder hepinizi saygılarımla se
lâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un; 
Miüî Eğitim politikası ile ilgili olarak cereyan 
eden genel görüşmenin, Millî Eğitim politikası 
prensipleri ve tedbirler açısından yetersiz ol
duğuna Bakanlıkça bu konularda gerekenin ya
pılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun'un 
gündem dışı bir konuşma talebi vardır, okutu
yorum.. 
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Sayın Başkanlığa 
Saym Millî Eğitihm Bakanlığımdan bâzı 

önemli konular hakkında temennilerimi belir
ten birkaç dakikalık bir gündem dışı konuş
ma müsaadesi verilmesini arz ve rica ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, buyurunuz 
efendim. 

TEKİN AEIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 

Yüce Senatoda günlerden beri Eğitim Ba
kanlığı konusunda genel görüşme yapıldı. Ana-
hatlariyle âdeta bir yandan neyi kasdctt'iği 
keşlin olarak aınlaşılamıyam bir politik is
tismar havası içinde, öte yandan da kalaba
lık bir camiada vukübulması normal addedi
len fakat buna rağmen şerefli ve kıymetli 
maarif mensuplarımızın hissiyatını remelde 
eden bâzı disiplin vakalarının ulu - orta teş
hirine sebebiyet veriei, verimsiz, karşılıklı 
iddia, itham, izahat ve ilâhare ile Yüce Sena
tonun kıymetli vakitlerimin akıp gittiğini hü
zünle müşahade ettik. Gönül isterdi ki, Yüce 
Senatoda bir Millî Eğitim Bakanlığı genel 
görüşme konusu asil, yapıcı, problemleri çözücü 
ve yol gösterici mahiyette ve kapital ehemmi
yeti olsun. Yani, Türk millî eğitiminim ve 
maarif dâvalarımızın yıllar yılıdır, çözüleme
miş çok önemli meselelerini Türkiye'nin hakiki 
ihtiyaçlarını kısa zamanda karşılayacak çözüm
ler getirsin. Hem yol gösterici, hem yol açıcı, 
hem de bu kalkınma tekâmül yolunda başariyle 
ilerlemeyi temin edecek hususlar, prensipler, 
eğitim programları, ilâhare gibi hayati önemi 
haiz çareler bulunsun ve bilhassa Türk gençli
ğinin Türkiye'yi kısa bir gelecekten itibaren her 
yönden başarı ile idare edebilecek sorumlu, bil
gili, muktedir elemanlar şeklinde vasıflı olarak 
yetiştirilmesini temin edecök konular müza
kere ve münakaşa edilsin. Bugün ekonomik ve 
teknik sahalarda yükselmiş milletlerde İngil
tere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, ilâhare 
gibi, teknik üniversite ve okullarından her se-
neki mezunları diğer konulu üniversite me
zunlarıma nazaran onbinleree aded daha fazla
dır. Bu m'ktarm İngiltere ve Almanya'da or
talaması senede yetmiş bin, Ameriik.a'da yüz-
yirmi bin, Rusya'da i'kiyüzelli bin liradır. 

Bizde bu hisbet ve imkânlar ne kadardır? Bu
gün Türkiye Cumhuriyetinde bütün tahsil sü
resi mükellefiyete Devlet, yani Hükümet üze
rine yüklenmiş bulunmaktadır. Biz daha ilk 
öğretim konusunda bile millî ihtiyaçları ta
mamen kapsamış durumda olmadığımız halde, 
on - onbeş milyon tutarında tahsil çağı genç
liğimin bütün tahsil devrelerini ve ihtiyaçla
rını nasıl, ne zamam ve kaç yılda temin eder 
duruma girebileceğiz. Bugün ilk, orta, lise, 
yüksek öğretim programları konularında yer 
yer hâlâ çok eski ve artık zararlı hale gelmiş 
bâzı usul ve prensiplerin bulunduğu bir va
kıa iken, füze ve feza devri nesillerini nasıl ye
tiştirebiliriz? 

Atatürk bize Türklüğümüzü ve Türklüğün 
uluslararası tarihi ve bütün kıymetini öğret
mişti. Bu milliyetçilik konuisunda okullarım 
bütün kademelerinde kâfi derecede üzerinde 
durulmakta mıdır? Atatürk'ten beri ilerlemeler 
kaydettik, yoksa geriledik mi? 

Okullar bütün kademeleriyle yalnız bir 
talim, yani öğretim müesseseleri midir, yoksa 
eskiden beri düşündüğümüz tarzda hakiki ihti
yaçlarımızı kapsıyacak olam bir talim ve ter
biye müesseseleri midir? 

Bütün Avrupa ülkesinde bitnik, yani âsi 
gençlik denen ve bizlerin mukadcl es sa yılığımız 
hemen her şeyi âdeta çiğniyerek moral ve 
kural dışı bir hayat yaşamıya kalkışan bir 
zümre türemiştir ve serpintilerinin bize kadar 
ülaşjtığı görülmektedir. Avrupa maarifçileri 
âdeta bir sâri hastalık addettikleri bu yeni 
problemle elbirliği ile savaş yolları ve usulleri 
açmış bulunmaktadır. Biz ne yapıyoruz ve 
daha henüz bize sirayeti ağırlaşmaelan ön
leyici ne gibi tedbirler alıyoruz' veya alacağız? 

İşte sayın arkadaşlarım, millî eğitim dâ
vasında asıl üzerinde durulması ieabeden ko
nuların bunlar olması icabettiği kanaatinde 
olduğumu ve kanaatimin de sizlerle hep müş
terek olduğu kanısındayım, 

Bu vesile ile Sayım Maarif Vekili ve maarif 
erkânımdan istirhamlarım : 

A) Programlarında radikal değişiklikler 
yaparak Türkiye'de yakın zamanda idareyi 
ellerine alması mukadder olan bütün gençliği za
manımızın ihtiyaçlarını kapsıyacak tarzda va
sıflı, karakterli, bilgili ve iktidarlı yetişti-
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rilmesini temin edecek veçheler verilmesini, 
yani biran evvel millî eğitim kalkınma seferber
liğinim yapılmasını, 

B) Genel görüşmeler sırasında bir husus 
tebarüz etti; basit bir disiplin suçu için dahi 
kılı kırk yararcasına uzun uzun. tahkikat 
yaptırılmakta ve vahîm gözüken hallerde bile 
ancak bir yer değiştirmeyle iktifa edilmekte ol
duğu görüldü. İdari disiplin cezaları çabuk-

j luk, kesimlik ve müsamahasız tatbikiyle ancak 
I maksadı temin edelbilir. Aksi takdirde müsa-
| maha faydalı değil zararlı olur. Bu husu-
i sun da dikkat nazarına alınarak badema müsa-
! mamayı zararlı kılmak halinden kurtarılması 

keyfiyetinin dikkat nazarına alımmasmı ayrıca 
arz ve rica ederim. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı ve teşekkür
lerimi arz ederim. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANIMIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Ahmet Yüdız'ın; Millî Eğitim 
politikası ile ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu araştır
ması ile ilgili bir önerge vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığının, öğretmenlere iliş

kin politikası üzerinde açılan genel görüşme so-
]-] il p] 3 nr.ıiK tır. 

İleri sürdüğümüz, ve belgeleri dosyalarımızda 
•'bulunan politik baskı ve yasa dışı işlemlere kar
şı, Sayın Bakanın dinlediğimiz, gerçeklere aykı
rı beyanları ve Bakanlığın taraf tuttuğuna iliş-
JÂ.İ1İ eli uiit;Iiu.İ oilitıviCie iııç ue^i l i i i icueı ı , AUiiUj LL 
amacı dışına itmek istiyen sözleri, kaygılarımızı 
bir kat daha artırmıştır. 

Sayın Bakanın, inandırıcı dayanaklardan yok
sun beyanlarının uyandırabileceği yanlış kanıları 
önlemek amacı ile, istediğim söz verilmemiştir. 
İleri sürdüğümüz gerçekleri doğrulayan belgeli 
olaylara, verilen tek yönlü cevaplardan sonra, 
iddia sahipleri olarak, söyliyeceklerimizi dahi din
lemeden, biten genel görüşmeden yararlı bir so-
ınHg umulamaz. 

Ak ve kara şeklinde, ortaya atılan iddialar 
karşısında, kamu oyu aydınlanmamıştır. 

İddiaların doğruluğuna inananların kabul et
mesi gereken bir davranışın taraflarca benimse
neceği umudu ile, «Öğretmenlere yapılan baskı» 
hakkında bir «Senato araştırmasının» açılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üyo 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince iki birleşim 
sonraki gündeme alınacak ve gereği yapılacaktır. 

İSKENDEE CENAP EGE (Aydın) — Usû
le aykırı Sayın Başkan, böyle önerge olmaz. 

BAŞKAN — Takdir sizin değildir efendim. 
Tüzüğe uygun olduğunu ifade ettim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu hesaplarına ait 
879,'880, 881, 882, 883, 884, 885,.886 ve 889) S. 
Sayılı raporların, gündemde mevcut bütün işle
re takdim en, öncelikle görüşülmesine dair Cum-
hıiı'iytl Senatosu Hesaplarını Tnceıeı'ıie JLoniısyo-
nu Başkanı Salim Hazerdağlrnın önergesi. 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan, Cumhuriyet Sena
tosu hesaplarına ait (870, 880, 881, 882? 883, 
884, 885, 886 ve 889) Sıra sayılı raporların, gün
demde mevcut bütün işlere takdimen öncelikle 
okutularak Genel. Kurulun ıttılaına arz edilmesini 
teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Okunan önergede gündemde bu
lunan Cumhuriyet Senatosu Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporlarının gündemde bu
lunan diğer bütün işlerden önce görüşülmesi is
tenmektedir. Aleyhinde söz istiyen? Yok. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. (A. P. sıralarından 
«Anlamadık Sayın Başkan» sesleri.) 

Tekrar arz ediyorum, efendim. 
Gündemde bulunan ve önergede sıra sayıla

rı okunan Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporlarının gündemde bulunan diğer işlerden 
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önce görüşülmesi Komisyon Başkanı tarafından 
istenmektedir. Diğer işlerden önce görüşülme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler lütfen işaret buyursunlar... 
ler... Kabul edilmemiştir. 

(î ündcme geçiyoruz. 

Kabul etmiven-

5. — SEÇİMLER 

1. -— Anayasa Mahkemesine bir anıl üye se
çimi. 

BAŞKAN — 55 nci tur. 
Tasnif Heyeti için kura çekiyoruz: 
Refet Rendeci?. (Yok.) 
Sayın Vural?.. (Yok) 
Sayın Nadir Nadi?.. (Yok) 
Sayın Yiğit Köker?.. Burada. 
Sayın Baysoy?.. Burada. 
Sayın Sarıgöllü?.. (Yok) 
Sayın Özdolay?.. (Yok) 
Sayın Öztürkçine?.. Burada. 
Sayın Yiğit Köker, Sayın Baysoy, Sayın Öz

türkçine tasnif heyetine seçilmişlerdir. 
Başlanacak yeri okuyorum: Sayın Akça'dan 

başlanacaktır. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullannnyan sayın üye? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi için 

seçilen tasnif heyetinin hazırladığı zaptı okutu
yorum . 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye için yapı

lan seçime 60 üyenin katıldığı ve bu mevcudun 
salt çoğunluğu temin etmediği cihetle, tasnife gi
dilmemiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Uye 
Ankara 

Yiğit Köker 

Üye 
Erzincan 

Fehmi Baysoy 

Üye 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 
BAŞKAN —• Her ne kadar bu seçime bâzı 

üyeler iştirak etmiyorsa da iştirak etmiyen üye
lerin sayısı dahi eklendiği takdirde yeter sayıya 
erişileniiyeceği görülmüştür. Bu sebeple 7 Mart 
Salı günü saat J5,00 t e toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,40 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 
bir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1965 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. 
Sayısı : 879) [Dağıtma tarihi : 26 .1.1967] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 880) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül - Ekim ve Kasım 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (S. Sayısı : 881) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1965 ve Ocak - Şubat 1966 
aylarına ait hesa.pları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/14) (S. Sayısı : 882) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart - Nisan ve Mayıs 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (S. Sayısı : 883) [Dağıtma tarihi : 

26 . 1 .19-67] 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/16) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül - Ekim ve Kasım 1966 ayları
na alı* hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/17) (S.' Sayısı : 885) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaiplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1965 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


