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1. — Başkanın; Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisinin 19 ncu döneminde 
T. B. M. Meclisi Heyetine katılmak üze
re, 378 sayılı Kanun gereğince yapılan se
cime dair bildirisi. 31 

2. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun 
teklifini görüşmek üzere, ilgili komisyon
la rdau beşer üyenin iştirakiyle bir Geçici 
Komisyon kurulması hakkındaki Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 31: 
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Yugoslavya'yı ziyaret etmesi hakkındaki 
davete icabet edilmesinin müşterek Baş
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4. — Kore Parlâmentosundan on kişi
lik bir heyetin memleketimize davetimin 
Müşterek Başkanlık Divanınca uygun 
görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi 32 

5. —Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Enis Kansu ve Mebrure Aksoley'e izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/563) 32 

6. — İş kanunu tasarısını görüşmek: 
üzere ilgili komisyondan ikişer üyenin iş
tirakiyle bir Geçici Komisyon kurulması
na dair Çalışma Bakanı Ali Naüi Er-
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Sayfa 
çillerine dair sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı adına Devlet Bakanı ve İçişleri Ba
kam Vekili Seyfıi Öztürk'ün cevabı 
(6/403) 33:36 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi-

832 sayılı Sayıştay Kanununun 5 nci mad
desi uyarınca Sayıştay Birinci Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü Rıza Turgay'm seçildiğine dair Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu 
ve tasvibolundu. 

Karadeniz Teknik üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkında Ka
nunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2. 1965 tarihli ve 535 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının, ilgili komisyonlardan 
beşer üye alınmak suretiyle teşkil olunacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Millî 
E ^ i m Komisyonu Baışkanlığı yazısı okundu, 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artukmaç'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının değişti
rilmesine dair İçtüzük teklifi görüşüldü ve ka
bul edildi. 

Sözlü soru 
1. —Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem özden'in, İstanbul şehrinin trafik konu-

T asanlar 
1. — 45 sayılı Yüiksek Hâkimler Kurulu Ka

nununun bâzı '.maddelerimin değiştirilmesine 
ve bâzı fıkralar eki emmesine dair kanun tasıa-
rısının Millet Meclisince kabul olunan mötni. 
(Millet Meclisi 1/268; Cumhuriyet Senatosu 

Sarfa 
dayet Aydıner'in, İstanbul Belediyesin-
deki kırtasiyecilik hakkında sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakanı adına Devlet Bakanı 
ve İçişleri Bakanı Vekili Seyfi Öztürk'ün 
cevabı (6/404) 36:39 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tüzün 
ve Mehmet Özgüneş'in Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 23 ve 36 nci maddelerinde değişik
lik yapılmasına dair İçtüzük teklifi, üzerine 
cereyan eden görüşmelerden sonra, Komisyonca 
geri alındı. 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri 
kalan cezasının affı hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul 
edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 17 Nisan 1967 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,20 de so*i 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 

Fikret Turhangil Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

suna dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/427) 

1/741) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
2. — İş kanunu tasarısının Millet Meeüsin-

ee kalbul olunan metni. (Millet Meclisi 1/232, 
'Cuımhuriyeft Senatosu 1/742) (Tarımı, Bayın
dırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Millî Savun
ma, Sosyal İşler, İçişleri ve İktisadi İşler, Ana-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORU 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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yaısa ve Aıdailet, 
>n!a) 

Bütçe ve Plân komisyonları-

'3. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T ürk Anonim Şiıriketi kâr hisseleri hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni. (Millet Meclisi 1/162; Oulmhuriyet 
Senatosu 1/743) (Mailî ve İktisadi İşler, Bütçe 
ve Plân komıisıyanlarınia) 

Teklif 
4. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ti

cari İlimler Akademileri öğretim üyeleri ita 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 
ücret verilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
2/368; Cumhuriyet Senatosu 2/208) (Millî Eği
tim, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
5. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 

Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
Kanunun ve buna ek 19.9.1963 tarihli ve 336 sa
yılı Kanunla, 16.2.1965 tarihli ve 535 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerime birer fıkra eklenmesi ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisinde kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu. (Millet Meclisi 1/338; Cumhuriyet Sena
tosu 1/739) (S. Sayısı : 903) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 904) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Salâhattin Özgür (Tabiî Üyfe) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İzmir Üyesi Cahit Okur er; Cumhurbaş
kanı ile yaptığı Amerika gezisi hakkında demeci 

BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devlet
lerine yaptıkları resmî ziyaret hakkında gün
dem dışı bir konuşma, yapmak istemektedirler. 

Sayın Okurer, buyurun. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'ya yap

tığı resmî ziyaret hakkında mâruzâtta bulun
mak, bu ziyarete ait başlıca müşahede ve inti-
balarımı arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Yüksek Heyetinizce de dikkat edilmiş olaca
ğı üzere Sayın Cumhurb aşk anının Amerika'yı 

ziyareti 2 bakımdan mütalâa edilebilir. Filhaki
ka, bu ziyaret sırasında hem, başta Başkan 
Johnson olmak üzere seçkin politika ve Devlet 
adamlariyle, hem de Amerika'nın basın mensup
ları, ilim ve teknik ihtisas sahipleri, iktisat ve 
maliyecileri, iş adamları, sanayicileri, fikir ve 
sanat adamları gibi çeşitli tgiizide zümreleri ile 
temas etmek imkânı sağlanmıştır. Böylece de, 
aynı zamanda Amerika'nın siyasi ve iktisadi 
kudret kaynakları hakkında bir fikir edinilmiş
tir. Meselâ, bir Cape Kennedy füze üssünü, Dis-
nayland'ı, Ford motor fabrikalarını görmek da
hi Amerika'nın kuvvet kaynakları hakkında bir 
fikir verebilmektedir, 

Şüphesiz ki, bu ziyaret ve gezinin bu kadar 
geniş bir temas imkânı sağlamasını her şeyden 
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evvel yapılan ziyaret ve gezi programına hâkim 
olan görüşün bir neticesi şeklinde kabul etmek 
gerekir. Böylece ziyaret ve gezinin temin ettiği 
faydaları da birbirini tamamlıyan 2 sahada top-
lıyabiliriz. Yani, siyasi sahada yapılan temaslar, 
siyasetin dışında kalan sahalarda yapılan temas
larla tamamlanmıştır. Böylece Türkiye ile Ame
rika'nın aynı idealleri paylaşan iki memleket 
olarak aralarındaki görüş ve işbirliği ile dostlu
ğun kuvvetlenmesi imkânları artmış bulunmak
tadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'yı zi
yaretlerinin neticesini 'en umumi şekilde böylece 
hulâsa edebiliriz. 

Bu görüş Sayın Cum'hurbaşkanımızla birlik
te Sayın Başkan Johnson'un ve diğer Amerikan 
şahsiyetlerinin konuşmalarında daima aksetmiş 
bulunuyordu. 

Filhakika, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Wa
shington şehrinin anahtarının takdimi münase
betiyle yaptıkları konuşmada «Halen memleket
lerimiz en yakın dostluk ve ittifak münasebet
leri ile birbirlerine bağlıdır. Müşterek idealler 
uğrunda birleşmiş bulunmaktayız. Aynı emelleri 
besliyoruz, insan haysiyet ve eşitliğine saygı du
yuyoruz, ve mânevi değerlere sarsılmaz bir 
inançla merbutuz.» şeklinde ifadede bulunduk
ları gibi Başkan Johnson'un şereflerine verdik
leri yemekte yaptıkları mukabil bir konuşmada 
da aynı görüşü şu şekilde belirtmiş bulunuyor
lar : «Birleşik Amerika ile mevcut ortaklık, 
dostluk ve ittifak bağlarımıza büyük kıymet 
vermekteyiz. Ancak karşılıklı saygı, eşitlik ve 
itimada istinadetmiyen hiçbir dostluk gelişme 
kaydedemez. Hükümetlerimizin yakın işbirliği 
münasebetlerini bu ruh içinde geliştireceklerine 
eminim.» 

işte bu görüş yayınlanan resmî ortak bildi
ride de şu tarzda yer almıştır : «iki Başkan Tür
kiye ile Amerika arasında dünya barışının ko
runmasındaki menfaat ortaklığının her iki mem
leketin de demokrasi ve hürriyet ideallerine bağ
lılıklarının ve milletlerarası eşitlik ve karşılıklı 
saygı prensiplerine inançlarının devanı ettiği hu, 
suslarmda mutabık olduklarını görmüşlerdir.» 

Muhterem senatörler; Cumhurbaşkanımızın 
bu resmî ziyareti belirttiğimiz ortak ve temel gö
rüş yayında Türkiye'nin kalkınma hareketleri 
ve azminin, demokrasi rejimine olan inanç ve 
bağlılığının da birçok yerlerde, birçok defalar 

ifade ve izah. edilmesine imkân vermiştir... Sa
yın Cumhurbaşkanımız bu hususta en geniş su
rette 'Washington'da Millî Basın Kulübünde yap
tıkları konuşmada izahatta bulunmuşlardır. Bu
rada, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk halkının 
demokrasi ve parlâmento rejimine bağlılık ve 
inancı hususundaki kesin ifadelerinin takdirle 
karşılandığını ve derin bir memnuniyet meyda
na getirdiğini de ayrıca belirtmek isterim. 

Muhterem senatörler; Cumhurbaşkanımızın 
Amerika'yı ziyaretlerine aidolarak belirtmek 
veya hatırlatmak istiyeceğim bir nokta da mil
letlerarasında karşılıklı saygı, eşitlik ve itima
da istinadeden bir dostluk ve sulhçu bir pren
siple ifade edilen umumi dış politika görüşü 
içinde Kıbrıs meselesi üzerinde millî haysiyet ve 
vekarımıza uygun olarak ortaya konan beyan
lar olmuştur. 

Amerikan ziyaretinin Kıbrıs mevzuunda ne 
gibi yeni imkânlar meydana getirebildiğini, ge
rekirse Sayın Dışişleri Bakanımız izah ederler. 
Aslında bu ziyaretin Kıbrıs meselesinde ne 'gibi 
yeni ıgelişmeler sağlıyacağını zaman gösterecek
tir. Çünkü esas itibariyle bu ziyaret belli müşah
has meseleler üzerinde müzakereler yapmak ve 
bu meselelerde neticelere varmak için tertiplen
in emiştir. Ancak, bu ziyaretin kuvvetlendirdiği 
dostluk ve karşılıklı iyi anlayış ile meydana ge
len yeni imkânlar ilerde muhtelif sahalarda vâki 
olabilecek müzakere ve temaslarla meyvelerini 
verebilecektir. 

Ben burada yalnız Sayın Cumhurbaşkanı
nın konuşmalarında yer alan bâzı cümlelerin 
mânalarına işarette, bulunmak istiyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başkan Jhoııso'iı'ıııı 
yemeğindeki konuşmalarında umumi dış poli
tika görüşü içinde Kıbrıs meselesine temas 
ederken şöyle bir işarette bulunmuşlardır: 
«Kıbrıs konusunda barışçı bir çözüm yolu bul
mak için ne kadar gayret sarf etmiş olduğu
muzu biliyorsunuz. Bu istikametteki gayretle
rimize devam edeceğimizi, fakat aynı zaımanda 
da meseleye tek taraflı bir çözüm yolu getirme
ye matuf teşebbüs ve tazyiklere de müsamaha 
etmemeye azimli olduğumuzu ifade etmek is
terim. 

Sayın Cumhurbaşkanı Sunay Washin.gton'-
da millî basın kulülbündeki konuşmasında da 
Kıbrıs meselesine temas ettiği sırada: «Biz da-

— 30 — 



C, Senatosu B : 52 

kıı a müzakerelere taraftar o İd itli. Ye acı tec
rübelere rağmen her zaman konuşmaya 'hazır 
bulunduk. Ancak şu da var ki kuvvete boyun 
e-ymek ve haklarımızı terk etmek gelenekleri
mizde mevcut değildir.» diye aynı konuda aynı 
kesinlikle konuşmuşlardır. 

Amerika ziyareti sırasında Sayın Cumlhur-
haşkanımızm konuşmalarının bâzı kısımlarını 
buradan 'nakletmenin bir seJbebi bütünüyle ko
nuşmaların ve işaret ettiğim kısımların müs
pet intibalar 'meydana getirdiğini müşahede et
miş olmamızdandır. Diğer seibe'bi ise bu ziya
retin sağladığı veya ortaya- çıkardığı müspet 
neticelerden de Türk - Amerikan dostluğunun 
ve işbirliğinin istismara müsait bir tarafı olma
dığını -bciirtimektir. 

Muhterem senatörler; bu mâruzâtımdan son
ra, şimdi kolaylıkla ve kesinlikle ifade edebi
lirim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, aynı ide
alleri paylaşan bir memleket ve Devletin Cum
hurbaşkanı olarak karşılıklı saygı, eşitlik ve 
itimada istinat eden büyük bir dost hüsnüka-
bıılü görmüşlerdir. Amerika topraklarına ayak 
basıldığından ayrılıncaya kadar devam eden bü
tün temaslar ve alâkalar Türkiye Cumhurbas-

1. — Başkanın; Avrupa Konseyi Danışma 
31 e dişinin 19 ncu döneminde T. B. M. Meclisi 
Heyetine katılmak üzere, 378 sayılı Kanun gere
ğince yapılan seçime dair bildirisi. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi İstiişari Mecli
sinin 19 ncu dönemline Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden katılacak heyete seçilen Adalet Par
tisi ve Cumıhuriyet Halk Partisi gruplarının 
asıl ve yedek üyelerinin isimlerini okuyorum. 

Adalet Partisi Grupundan asıl üyeleklere: 
Sayın Şevket Akyürek, Sayın Ömer Lûtfi 

Hocaoğlu. 

Yedek üyeliklere: Sayın Selâhattin Cizre-
l.ioğlu, Sayın İsa Eüisan Bingöl. 

C. H. P. Grapundan Sayın Ferid Melen 
asıl üyeliğe, Sayın Mehmet Hazer yedek üye-
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kanının Amerika'yı ziyaretine 'büyük /bir ehem
miyet verildiğini, bu ziyarete 'büyük bir cid
diyet ve ehemmiyetle bazırlaınıMığını ifade etmiş
tir. 

Netice olarak da, tekrar etmek isterim ki, 
Türkiye ile Birleşik Amerika aynı hürriyet, 
demokrasi, imsan hafeları ve insanın gerçek bir 
insan olarak yaşaması ve bunun için gerek
li maddî ve manevî imkânların sağlanması gibi 
aynı ideallere saihip iki dost memlekettir. Bu 
dostluk karşılıklı saygı, eşitlik ve itimada da
yanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ame
rika'yı ziyaretleri, Türkiye ile Birleşik Ameri
ka arasındaki işbirliğine ve dostluğuna bu gö
rüşle ba/kmak ve buna göre değerlendirmek ge
rektiğini 'bir daha belirtmiş ve böylece bu mâ
nadaki Türk - Amerikan dostluğu ve işbirliği 
imkânlarını artırmış bulunmaktadır. 

Muhterem .senatörler; Sayın Cumhurbaşka
nımızın Amerika'yı ziyareti hakkındaki intiba-
larımı mümlkün mentdbe 'sübjektiflikten uzak 
kalmaya dikkat ederek nirengi noktaları ve 
vâsılolduğu neticeleri ile arz etmeye çalıştım. 
Yüce Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. Te-
şe'kkür ederim. (Alkışlar) 

lige seçilmişlerdir. Bilgilerinize sunulur. (Al
kışlar) 

2. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret 
verilmesine dair kanun teklifini görüşmek üze
re, ilgili komisyonlardan beşer üyenin iştirakiy
le bir Geçici Komisyon kurulması hakkındaki 
MUM Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurul
ması hakkında önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlim

ler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret ve
rilmesine dair kanun teklifinin önemine binaen, 
havale edildiği Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
^komisyonlarından seçilecek beşer üyenin işti-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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rakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesini arz ye teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
.Millî 'Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
İzmir 

Cahit Ökurer 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 
Millî Eğitim, Bütçe ye Plân komisyonlarından 
seçilecek beşer kişiden ibaret bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesini istiyen önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bir Parlâmento Heyetimizin Yugos
lavya'yı ziyaret etmesi hakkındaki davete icabet 
edilmesinin Müşterek Başkanlık Divanınca uy
gun görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Vâki dav.et dolayısiyle bir Parlâmento he

yetimizin Yugoslavya'yı ziyaret etmesi, Müş
terek Başkanlık Divanının 10 Nisan 1967 ta
rihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz 
oı unu r. 

Cumhuriyet Senat osu 
Başkanı 

'İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Kore Parlâmentosundan 10 ki
şinin memleketimizi ziyaretini öngören Başkan
lık Divanı tezkeresi okunmuştur. Müşterek 
Başkanlık Divanı tezkeresini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmıyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Kore Parlâmentosundan on kişilik bir 
heyetin memleketimize davetinin Müşterek Baş
kanlık Divanınca uygun görüldüğüne dair Baş
kanlık tezkeresi. 

BAŞKAN -— Tezkeresi okutuyorum. 

Genel Kurula 
1959 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli

sinden bir heyetin yapmış olduğu ziyareti iade 
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imkânını sağlamak üzere, KORE Parlâmento
sundan 10 kişilik bir Parlâmento Heyetinin 
memleketimize davet edilmesi. Müşterek Baş
kanlık Divanının 10 Nisan 1967 tarihli toplan
tısında uygun görülmüştür'. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz 
olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınca Yugos
lavya'yı ziyarete ait kararı okunmuştur, öner
geyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

o. — Cumhuriyet Senatomu üyeleri Enis 
Kam su ve Mtbrure Al:soley,e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teske
resi. (3/563) 

Genci Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

'iyelerinin hizalarında gösterilen 'müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divaninin 14 . 4 . 1967 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Koyuver yüce tasviplerine arz olunur. 

Cundıuriyet Senatosu. 
Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kan
an hastalığına binaen (23 gün) 27 . 2 . 1967 
tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley hastalığına binaen (13 gün) 
12 . 4 . 1967 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Sayın Kaıısu'ya tezkerede gös
terilen günlerde izin verilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kakül edenler... Etnıiyen-
ier... Kabul edilmiş ur. 

Sayın Aksoley'e tezkerede gösterilen gün
lerde izin verilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
edilmijtir. 
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SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

t, — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydtnerin, İstanöuVun çöp ve çöpçülerine dair 
SOZl'll sorusu ve İçişleri Bakam adına Devlet 
Bakanı ve İçişleri Bakanı vekili Seyfi Öztürk'-
ün cevabı. (6/403) 

Bx\ŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer? Bu
rada. Sayın İçişleri Bakan vekili Sayın Devlet 
Bakanı Seyfi Öztür'k'? Burada. Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Özü : İstanbul'un çöp ve çöpçüleri! 

haiklkında İçişleri Bakanlığın
dan sözlü soru: 

İstanbul'da ve bilhassa en kesif üş ve oturma 
yeri olan Eminönü nııntakasmda çöp meselesi 
büyük fecaet arz etmektedir, şöyleki; 

Eminönü mıritâkasmın günde 370 tonu bu
lan çöpünden günde ancak 70 ile 100 .ton ara
sındaki miktarı belediyece kaldırılmakta, üst 
kalanı turistik istanbul'un «sokaklarında ve 
meydanlarında çok çirkin yığınlar halimde yı
ğılmaktadır, o derece ki en turistlik yer olan 
kapalı çarşıya çarşı kapısından girmekte olan 
turistler evvelâ bu çöp yığınlarının resimlerini 
almaktadırlar. Eminönü mıntakasmda 16 ile 18 
arasında çöp arabası vardır. Bunların hemen 
hepsi miadını doldurmuş ve bâzısı ancak: 750 
kilo çöp -alan kırık dökük vasıtalar olup çöple
rin döküm yerine igünde ancak iki defa ve çok 
sıkıştırılırsa üç defa çöp götürüp dökımelktedir. 
Bu durum karşısında çöplerini teehhürle olsun 
aldırtabiknck için çare arayan vatandaş|ları 
çöpçüle'r aylık muayyen aidata bağlamaktadır
lar. Bilhassa iş yeri olan hanların her birinden 
yüz, yüzelli - ikiyüz lira açıktan para almaktadır
lar. Bunu vermiiyenleıüri çöplerini katiyen alma
maktadırlar. Meselâ Çarşıkapı'da Pertevpaşa so
kağında 8 No. içinde ayakkabıcı çalışan handan 
ayda elli lira, aynı yerin Doğramacı sokağında 
Defteri Halkanı Nazırı Merhum Mahmud Esald 
Efendinin evindeki kiracıdan ikiyüz lira alır
larken son zanıanlarda bunu ikiyüz lira aylığa 
çıkarmışlardır. Carşıkapı'nıri cadde üzerinde 
4/18 kapı No. hanım sahibi ise böyle bir aidatı 
vermeyip ben çöp parası olarak binlerce lira 

veriyorum, çöpçülere ayrıca haraç vermem de
diği için bu hanın çöpü alınmamaktadır. Çöp
çülerin bu suretle açıktan para salmaları hak
kında bir vatandaş cürmü meşhut da yaptırmış
tır. Onu belediye alıp başka bir semte vermiş, 
yerine gelen de aynı veçhile para almadan çöp 
aDmamakta devam etmiştir. Yeri değiştirilen 
de şüphesiz gittiği yerde aynı kanunsuz menfa
ati elde etmekten vazgeçmiyecektir. İstanbul 
Belediye Keisliği bütün bu kanunsuzluklara 
mâni olmadıktan başka bilâkis bu suiistimale 
onları âdetla teşvik eden bir tamim de yapmış
tır. 

Belediye 29 . 9 . 1966 tarihli tamiminde (ki 
sureti ilişiktir) belediyenin ancak çürüyüp ko
kacak erzak ve yiyecek kırıntılarını almaya 
mecbur olup bunun haricinde esnafın1 imalât ar
tıklarını almaya mecbur olmadığını ve bunların 
alımmıamasmı emretmektedir. Büyük fabrika
ların kendi imalât artıklarını kendi vasıtala-
riyle belediyece gösterilecek yere nakletmesi 
kabul edilse bile Eminönü mmtalkası bir kere 
fabrika, ve sanayi sahası değildir ki, bu usul 
tatbik olunabilsin. Buradaki dükkân ve han 
odalarında çalışan esnaf ve meselâ terzi işe 
yaramıyan 'kumaş parçalarını, ayakkabıcı kö
sele ve deri kıyımlarını elbette kendi çöp tene
kesine koyar ve koymaya mecburdur. Koymazsa 
pislik yapar, yangın çıkmasına yol açar, bina
enaleyh, çöp tenekelerine konan ve onun içine 
girebilecek 'hacimde olan parçaların her birisi
ne bu çöptür alırız, bu çöp değildir alamayız 
gibi sakat bir mantığa yol açıp bunlar çöp ol-
mıyan şeylerle karıştırılmıştır alamayız diye 
çöpçülerine bahane bulup geyrimeşru para al
malarına fırsat ve imkân veren bizzat Beledi
ye Başkanlığıdır. Halbuki çöplerin içinde sa
hipleri için iktisadi bir kıymet arz etmediği 
halde bir araya toplanıp ayrım yapılarak isti
fade sağdıyan maddeler bulunur ve bir çöp 
kütlesi içinde bunlardan ne kadar varsa fayda
lanmak oranı o nisbet'te artar. 

Diğer taraftan bu yaz mevsiminde istanbul'
un çöp meselesi haMkında Avrupa'nın muhtelif 
memleketlerinde sözde tetkikat için istanbul 
Belediyesinden Avrupa'ya kalabalık bir heyet 
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gönderildiği ve bu heyete bir çok harcırah ve 
masraflar ödendiği ve bunların İstanbul'a dö
nüşlerinde çöp meselesinde tetkikat hamulesi 
değil, onbeşer - yirmişer bavuMuk eşyalarla İs
tanbul'a döndükleri gazeteler vasıtasiyle umumi 
efkârda alay mevzuu olmuştur. Seneler senesi 
İstanbul'un çöp meselesi tetkik mevzuu olmuş, 
işin ımeçhul ve Avrupa -sey anallarını mucibola
cak bir noktası kalmamış olduğunu zannediyo
rum, bu bakımdan Avrupa'ya 'kalabalık bir 
çöp tetkik heyeti göndermek fakir belediye 
bütçesinden bâzı zevata bir turistik Avrupa 
seyahati yaptırmak zannı galibini doğurmakta
dır. 

Bahusus ki, Avrupa'nın imkân ve vasıtaları 
ve bizim imkân ve vasıtallarımızın ne olduğunu 
herkes bilir. Eğer bilinmiyen bir tarafı varsa 
bunun için kalabalık ve konu üzerinde ihtisas 
ve iştigali olmıyaıı zatlardan mürekkep 'bir he
yet gönderile'ceğine bu bu hususta en mütehas
sıs bir veya iki zat göndermdk varken ikaç kişi 
gönderilmiştir. İsimleri ve belediyedeki sıfat ve 
alâkaları nedir. Her birisine kaçar lira ücret 
ve masraf ve döviz verilmiş ve belediye bütçe
sinden bu sözde inceleme için toplam olarak 
ne kadar para çıkmıştır. Buna karşılık şimdiye 
kadar malûm olan usul ve sistemler dışında bu 
heyet belediyeye neler kazandırmıştır. Meselâ 
çöp tenekesinin içinde deri parçası veya ku
maş kırpıntısı varsa onu çöpçüler almasın di
ye. belediye reislerinin yaptığı yukarda arz 
ettiğim 29 . 9 . 1965 tarihli Tamim bunların tav
siyesiyle mi yapılmıştır. Yukarıda irtişa vesi
lesi olduğunu izah ettiğim bu tamimde ısrar 
edilecek imidir? Veya aksine bir tamim yapı
lıp o sakat hareket ortadan kaldırılacak mıdır? 
Vatandaşlar m e nsub oldukları belediyelere ka
nunla belli 'edilen Temizleme Resmini verirken 
ve eğer müddetinde vermezse Âmme alacakla
rının tahsili usulü Kanunu mucibince bir gün
lük bir gecikme olsa bile yüzde on ve mütaa-
kıp geciken her ay için yüzde iki gecikme zam
mı verirken bir de her çöpçü arabasını idare 
edenlere müktarı onların insaflarına bırakılan 
haraç verilmesinin önüne ne zaman geçilecek
tir. Güzelim İstanbul sokakları çok kötü man
zaralı çürümüş çöplerin yığmağı olmaktan ne 
zaman kurtarılacaktır. ? 

İzmir'in çöplerinin kaldırılmasını nıütaahhit-
lere vermek suretiyle meseleyi muvaffakiyetle 
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hallettiği söyleniyor. Bu doğru ise İstanbul'da 
da aynı usulün uygulanması faydalı olmıyacak 
mıdır ? 

Bu cihetlerin Sayın İçişleri Bakanlığınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

14 . 10 . 1966 
Senatör 

Hidayet Aydın er 

3AŞKAN — İçişleri Bakanı vekili Sayın 
Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKAN 
VEKİLİ SEYFİ ÖZTÜEK (Eskişehir Milletve
kili) — Sayın Başkan, değerli senatörler. Cum
huriyet Senatrsu Üyesi Sayın Hidayet Aydıııer'-
in İçişleri Bakanlığına tevcih ettikleri, İstan
bul Belediyesinin çöp toplama muamelcsiyle 
ilgili sorusuna cevap arz ediyorum. 

İstanbul'un kış ve yaz aylarında değişik 
miktarlar nazarı itibara alınmak suretiyle va
sati her gün 3500 metre mikâp çöpü mevcut
tur. Ve bunun 4-50 metre mikabı da Eminönü 
•semtine isabet etmektedir. Hâlen belediyenin 
elinde bulunan çöp toplama vasıtaları bu mik
tar çöpü toplaımaya yeterli değildir. Bunu na
zarı itibara alarak 1966 senesi 54 yeni vasıta 
alınmış, hizmete girmiştir'. Bu vasıtalardan 20 
adedi de Eminönü semtine tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. 

daşlardan para aldıklarına dair husus bir iddia
dır. Bu iddia üzerinde ciddi şekilde durulmak
tadır. tahkikat yapılmaktadır bu tahkikat 
delili erle sübuta erip neticeye ulaşmadıkça top
lu sözleşme gereğine,1 belediye ile hukukî irtiba
tı bulunan işçilerin yani çöpçülerin işten atılma
ları mümkün değildir. Bu tahkikatın sonucunu ar
kadaşımız arzu ederse istihsal eder etmez kendi
lerine intikal ettirebiliriz. 

Çöp toplama araçlarının kifayetsizliği sebe
biyle mütesariül fesat olan, vatandaş sağlığı ile 
doğrudan doğruya ilgisi bulunan çöplerin önce
likle toplanması huşunda geçici mahiyette be
lediye tarafından bir tamim yapılmıştır. Ancak 
eldeki imkânlar genişletir ilse hiç şüphesiz sade
ce mevcut evlerdeki çöpler değil imalât artığı 
olarak toplanmış olan, hâlen bâzı yerlerde biri
kinti halinde, ve yığmak halindedir, bunların 
da muntazam şekilde alınması mümkün olacak
tır. 
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İstanbul Belediyesinin elindeki imkânlar ye
terli değildir. Bu imkânları genişletmek için 1967 
yılında ayrıca bir miktar tahsisat ayrılmıştır. 
Vasıta temin edilecekti]'. Ayrıca toplanmış olan 
çöplerin imha meselesi fennî şekilde ve usullerle 
imhası tetkik mevzuu olmuştur. Bir çöp fabri
kası kurulması meselesi. Bu konuda 12 firma 
teklif vermiştir. Bu teklifleri değerlendirmek 
ve d allı a fennî usullerle mevcut çöpleri imha 
etmek için bir ıheyetin dış memleketlere gön
derilmesi kususu karara tevfikan yapılmıştır. 
Bu seyaıhata iştirak eden Belediye Meclisi üye
lerinin sıfat ve isimlerini arz ediyorum: Bele
diye 'Meclisi Birinci Başkan Vekili Ertuğrul 
Adah'nm Başkanlığımda encümene Başkanlık 
eden Belediye Reis muavini Turan Gürsu, Be
lediye Meclisi Üyesi Kemal Çilindir oğlu. tesis
lerin teknik ve mekanik gücünü incelemek üze
re makina ve sanayi işleri müdürü Yüksek Mü
hendis Harika Şaıhiııbaş, tesislerin inşa ve yer
leşme tarzını incelemek üzere Fen İşleri Müdür 
Muavini Yüksek Mimar Adnan Özet ve çöplerin 
kimyevi bakımdan değerlendirilmesi için Yük
sek Kimya Mühendisi Suat Güral'uan müteşek
kil kir heyet İm tesislerin Batı memleketlerdeki 
işleyiş tarzlarını yerinde incelemiş bulunmak
tadırlar. 

Heyetin .'bir aylık tetkikatı sırasında Beledi
ye Bütçesinden harcanmış olan para, ücretler 
ve masraflar 'dâhil 94 988 .liradan ibarettir. 

Heyet dönüşünde bir rapor hazırlamış ve 
bu raporu belediye meclisine takdim etmiştir. 
Sayın arkadaşımızın temas ettikleri gibi bu 
heyet çöp toplama işini ilmî şekilde tetkik et
mek maksadiyle, ki böyle tasvir edilmiştir, Av
rupa'ya gönderilmiş değildir. Toplanan çöple
rin en modern usullerle fennî bir şekilde im
hasını temin edecek ve hattâ bunlardan birçok 
kimyevi maddeler istihsal ederek yararlanma 
imkânlarını da içine alacak bir projenin etüdü 
için Avrupa'ya gönderilmiş bulunmaktadır. İz
mir Belediyesinin çöp toplama işini hir müta-
ahhide verdiği hususu doğrudur. İstanbul'da 
bâzı semtlerde bu yıl aynı şekilde bir tatbika
ta gidilecektir. Bunun sonucu müspet olursa bu 
tatbikat sahası genişletilecektir. Saygıyla arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem senatörler, güzel İstanbul'
un çöp mezbelesi haline gelmesi üzerine verdi
ğim bu takririn sebebi, İstanbul'u çöp mezbe
lesi haline sokmuş olmaları ve bunu çöpçülerin 
bir haraç vesilesi yapmaları idi. Şimdi Vekil 
Bey buyuruyorlar ki, bu bir iddiadır, ispat 
edilmemiştir, yahut ispatı için biraz D ekle
sinler. Nasıl bekliyeyim efendim? Ben takriri 
Eylülde verdim, kaç ay geçti aradan, hâlâ 
öğrenemediler mi bunu? Yazik bu Hükümete, 
bu kadar aczine hareket doğru değildir. 

Belediyeden adamlar gelmiştir. Kimlerden 
ne para alındığı tesbit edilmiştir. Ve şimdi 
söyliyeyim, benim de öğrendiğime göre halen 
cadde üzerinden artık para almaz oldular, ama 
iç sokaklardan hâlâ alıyorlarmış; dün sordum. 

Efendim dediler, iç sokaklara girmek zor, 
eğer bu parayı biz vermezsek, bizim şeyimize 
gelmezler, yapmazlar. Efendim, para almadan 
bu işi yapsınlar. Mademki iç sokaklara para 
alıp giriyorlarmış, para almadan da girsinler de 
bu memleketin işi görülsün. Böyle şey olur mu? 

Efendim, bahaneyi bizzat belediye riyaseti 
vermiştir eline. Tamimi okumadılar. Takriri
me eklidir. Belediye riyaseti diyor ki; ancak 
çöp olarak mütesariül fesadolan yiyecek artık
larını alaıbilirsin ötekileri alamazsın. Terzinin 
kırpıntısı var, ayakkaJbıcmm köselesi var. Onu 
sırtında kendisi mi götürsün efendim? Çok 
rica ederim. 

Bu tamimi kaldırmadıklarına hayret ve te
essüf ediyorum. Ne münasebet efendim? Zaten 
çöp demek bütün bunları muhtevi olan bir küt
le elemektir. Onu kıymetlendirmek demektir. 
Çöplükten gaye bu, eğer biliniyorlarsa bilme
leri lâzım. Efendim, «Kızım sana söylüyorum, 
gelinim sen eşit» derler. Medeniyet demek te
mizlik demektir. Öyle bir dinin mensubuyuz ki, 
günde beş defa yıkanılır ve teneffüs cihazımı
zı, yemek yediğimiz ağzımızı da günde 15 de
fa temizleriz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 
bir temizlik ananesi yoktur. Ama sokaklarımı
za gelince, en pis manzarayı arz eder. Bu ida
re bozukluğudur. Bu yalnız İstanbul'a mahsus 
bir şey de değildir. Hükümetin nazarı dikka-
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tini celbederim. Bu yalnız istanbul'da değildir. 
Bu iş Antalya'da, şurada, burada bütün turistik 
mmtakalarda vardır. Avrupa'da evvelâ bir 
çöp tenekeleri usulü vardır. Onu giden heyet 
tetkik etsin de, mademki lütfetmişler, 90 000 
küsur lira almışlar. Ne muazzam işler görmüş
ler, çöp tenekesi nasıl olur, nasıl muhafaza 
edilir, bu çöp tenekeye doldurulsa dahi mik
ropların, hastalıkların, sineklerin şeyi olur, 
malûmuâliniz onun usulü vardır. Tenekelerin 
ağzı kapalı olacak, yıkanması kolay maddeden 
olacak, bunları temin etsinler, bunları hallet
sinler rica ederim. 

Daha fazla söylemeye lüzum yok. Bu nok
taya ehemmiyet versinler çok rica ederim. Bu 
memleket yalnız İstanbul'a mahsus değil, mem-
leketşümul bir iştir ve gayriciddî cevap verme
sinler. Tahkik edeceğiz, tetkik edeceğiz diye. 
Tahkik ettiler, geldiler sordular. Aldık, ver
dik, dediler. Ona rağmen, ketmediyorlar efen
dim. Benim takririmi mütaakıp 7 ay evvel 
geldiler, sordular, veriyoruz dediler, zabıt 
tutuldu beyefendi. Eğer teftiş yapanlar yaz-
mamışlarsa suç işlemişlerdir. Fazla uzatmıya-
yım, rica ediyorum, işi ciddiye alsınlar. 

BAŞKAN •— ıSaym Bakan. 
DEVLET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKAN 

VEKİLİ SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletve
kili) •—• Sayın arkadaşlarım, Sayın Hidayet 
Ayclıner'in iddia ve görüşünden ayrı bir düşün
ceye sahip değiliz. İstanbul'da bir çöp derdi var
dır. Yalnız İstanbul'da değil, birçok büyük 
şehirlerimizde vardır. Turistler şikâyetçidir, 
halk şikâyetçidir. Mesele bu. 

Yalnız, muhterem arkadaşım lütfetsinler, 
imkânların ölçüsünü de bilelim. İstanbul Bele
diyesi bugün elindeki vasıtalarla mevcut çöple
ri toplamak imkânına sahip değil. Çaresi bu im
kânı vermek. 1966 yılında 54 aded vasıta al
mışız. 1967 yılında alacağız. Eğer bu dert ise, 
bu dert bugünün derdi değildir. Bize intikal 
etmiş olan bir meseledir. Teşhisi bellidir. Te
davisi için çalışılmaktadır. Muhterem arkada
şım ciddî olarak beyandan bahsederler. Hü
kümet adamının beyanı ciddîdir. Senatoda 
vazife gören her arkadaşın beyanı ciddîdir, 
değerli senatörlerin beyanları ciddîdir. Mec
lislerde konuşanların beyanları ciddîdir. Bun
ları başka türlü telâkki etmeye imkân yoktur. 

Ama, ciddî olmıyan bir tarafı var. Bir arka
daşım derse ki, falan falan semtlerde üçyüz, 
beşyüz almıyor, bu tehlikelidir. Bir arkadaşın 
söylemesi ile o camiada çalışan binlerce insanı 
rüşvet alan, kanunları çiğniyen basit ve âdi 
insan olarak telâkki etmeye imkân var mı? 
Bu Meclisin kürsülerinde buna imkân yok. 
İşte gayriciddî olan tarafı burası. Binaenaleyh 
bir iddia vardır. Her iddia tahkik edilir, hu
kuk düzeni içinde şahısları iftiradan masun 
kılmanın başka yolu ve vasıtası yoktur. Bir 
iddia yapılmıştır, iddiayı yetkili merci tahkik 
etmektedir. Sâbidolursa kanuni cezasını göre
cektir. Bunu değerli arkadaşım bilirler. Var
sa bildikleri başka ihbarlar yapsınlar, onları 
da tahkik edeseğiz. Ama tahkik edilmeden bir 
Hükümet adamının arkadaşımızın beyanı üze
rine ismi de meçhul olan kişileri burada mah
kûm etmesi ciddî olmaz. Saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
HİDAYET AY ü ı N E E (C ıımîı ıırbuşka un ıcu 

S. Ü.) — Efendim, ciddiyete davet edişimin 
sebebi şudur: Takririmin zannediyorum tarihî 
okumadılar. 7 ay oklu hâlâ tahkik edecekler. 
Ben tahkik ettim. Netice- ne oldu? Belediye
den geldiler şu parayı veriyoruz, dediler. Bina
enaleyh, tahkikat yapılmıştır ama ketmediliyor, 
bildirilmiyor. Hattâ birisinin vazifesini başka 
yere değiştirmişler. Eminönü Şube Müdür Mu
avini dedi ki, o bu işe alıştı, gittiği yerde de 
aynı işi yapar; yerine gelen de aynı işi yapar. 
Hattâ dedi ki, benim hanım dahi para vermezse 
çöp tenekelerini attıramaz. Ben utandım arka
daşlar. 

Binaenaleyh, yedi aydır ispat edilememiş, ne 
demek ispat edilememiş? Bırakın ispatı ela su 
işi temizliydim. Bugün dahi almıyor Beyefen
di. Güya dar sokaklara araba girmiyorınus; dar 
sokaklara girmesi için hâlâ abnıyormus. Bir kıs
mından, ana caddelerden vazgeçtiler, fakat 
dar caddelerden hâlâ ahnıyormuş. Mesele bu. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay a iner'in, İstanbul Belediy esindeki kırtasiye
cilik hakkında sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
adına Devlet Bakanı ve İçişleri Bakan Vekili Sey-
fi Öztürk'ün cevabı (6/404) 

36 — " 



C, Senatosu B : 52 18 . 4 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — İlgili bakan buradadı r , soruyu 
oku tuyorum : 

Cumhur iye t Senatosu Sayın Başkanlığına 
İ s tanbul Belediyesindeki kırtasiyecil ik hak

k ındak i aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakan
lığınca sözlü olarak cevaplandır ı lmasına delâle
tinizi saygılarımla rica ederim. 

Senatör 
Hidayet Aydmer 

İçişleri Bakanımızın kırtasiyecilikle mücadele 
ederek memlekete büyük hizmetler vadettiğirıo 
sevinirken her tü r lü sıfat ve unvanım mevzuu 
bahsolmaksızın sırf bir va tandaş olarak bimat 
başımdan geçip yalnız bana değil benim işim gibi 
isi düşenlerin hepsinin başına getir i lmekte olan 
aşağıdaki hâdise ve hakikat in va tandaş haklarını 
ne derece sürüncemede bırakt ığına d ikkat na
zarı çekmek vicdanî mecburiyet inde kakkra. 
Şöyleki : 

İ s tanbul Belediyesinin vakt iyle noksan yap
tığı bir muamelenin ikmâl ve tashihi için Sarıyer 
Sicil Muhafızlığı İs tanbul Belediyesine 15.9.10G6 
ta r ih inde bir tezkere yazdı. Gecikmemesi için 
elden İ s tanbul Belediyesine gö türüp belediye 
umumi evrakına aynı günde 12092 No. ile kay
det t i rd im. Bunun cevabının ne zaman verilebi
leceğini kalem şefine sordum. Reis Muavini B. 
Turhan Gürsu, aidokluğu şubeye havale edecek. 
yirmi - otuz gün içinde havale eder dedi, bir tezke
renin havalesi için yirmi - otuz gün bekleneceği 
hakk ındak i beyan karşısında hayre t ederek bu
na inanmak istemedim, fakat sükût ile neticeye 
int izar etmeyi tercih ettim. Beş ı>;\hı sonra umu
mi evraka gittim, evrakınız daha B. Turhan Gür-
sıvdan havale edilip gelmedi cevabını verdiler, 
bunun üzerine yerinde bulamadığını Belediye 
Başkanının bi lâhara telefonla bularak yukar ı 
daki t a r ih ve No. ile umumi evraka kaydedip 
havalesi B. Turhan Gürsu ta ra f ından yapılacak 
olan evrakınım havalesinin teminini rica ettim. 
Pekala söylerim, yapt ı r ı r ım dedi. üç gün sonra 
t e k r a r bizzat reise gidere!; vadet t iği veçhile ha
valenin yapı lmadığından, yaptırılmasını, ve hat
tâ icabında bu havaleyi bizzat yapmasını rica 
ett im. Yine yapt ı r ı r ım diye yapt ığı vaidler üze
rine döndüm, üç gün sonra t e k r a r gittim, havale 
yine yapı lmamış yine bizzat reise rica ettim. 
lûtfu delaletiyle n ihayet 27 . 9 . 1966 tar ih inde 

ya i i evraknı bek üyey^. v h ı v t c" i on üç gün 
mmm B. Turhan k n .m t a u u m d r m m raimu 
şek ,ükör Emlâk ıde>i Möıdüa 'üğ. < i,. mm 
edil ulı < h ' uğunu , i /^ ' i ' k senindim. k ı r , em 
telef eda İki defa biz ; t Bekdm > - (. • i c . .»-
c mt ı o ş a m a n rica eli rlıiiğiıa ıu\ ' ine iki keîl-
ı udhı ı ey ı haşharfleri yazılmak suretiyle iki 
da fim bie ka \ a !e Lare t i içm benin, y.ıluız . m 
gün bekleti l ip de diğer va tandaş la r gibi ylrmi-
keş otuz gün beidetiimediğime sevinme kliğim 
mazım görülsün fakat memleket işlerimle her 
tü r lü yolsuzluk ve ihmaller hakkında murakabe 
ve soru vazifesini mer ine almış bir ikmmmcnter 
olarak va tandaş lara reva görülen bu hareket ler 
ve iki keîimobk veya iki harf işaretli bir havale 
için vatandaşın onbeş yirmi ve hat tâ söylendiği
ne ^'6\\" daha fazla bekletilmesini kaynı içişi eri 
Bakanımız tasvibediyarmu? k a t m a makam; bir 
i t lyad ile bü tün va tandaş la r ın islerinde aynı 
hm-eketi ve daha doğrusu haraketsizl iği yapan 
kidoredi T?(üs Muavini B. Turhan Gürsu aynı 
vazife ve i t iyat ve ih.rn.ada devam ettiri lecek mi
dir? Belediye Heisi bana (Bu işler böyle eo-
eeya.u çeler) diyerek meseleele kir fevkalâdelik 
ve* dözeltilr.ıesi lâzım hm aykır ı tu tum ( inıadmını 
ifade etmiştir. Ben de ona karşı bu işler böyle 
eoreymı eder-ez dedimse de (dörtte bununla ye-
t lnmiyerek ku'tasiyee-ilikle mücadele aşıp vatan
daşları dairelerin kapı lar ında süründürül o kt<m 
kur ta rn ıaya çalışan Sayın İçişleri Bakanından 
yukarıda arz ettiğim hareketi ve fanini tasvibe-
dip etmediğini, etmiyorsa ne suretle önlenece
ğini sözlü olarak açıklamasını rica ederim, şayet 
Belediye B. Turhan Gürsu taraf ından kendi
sinin yapacağı havalelerin dübeş yirmi gün. son
ra yapıldığını İnkâra kiyam ederse evrakımın 
yuka rda yazılı tarih ve No. sundan an rakam. 
evvel ve on rakam sonra mumaileyh havalesi, 
havale edilen evrakın onun ta ra f ından kaçar gün 
sonra havalesinin yapıldığının teshil ini de rica 
çelerim. 

id . io . um 
Senatör 

Hidayet Aydınca 

BAŞKAN — İçişleri Bakan Vekili Sayın Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk. • 

D E V L E T 13AKANI VE İ G l ş L E E i BAKAN 
V E K İ L İ SEVFİ ÖZTÜEK (Eskişehir Millet
vekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler. 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hidayet Ay-
dmer'in İstanbul Belediyesinde cereyan eden. 
bir muamele ile ilgili olarak tevcih etmiş olduk
ları soruya cevap arz ediyorum : 

Kırtasiyecilikle mücadele preinsibi Hükümet 
programımızda da yer almıştır. Bu konuda ba
kanlık, daireler ve bağlı kuruluşların çalışmaları 
ciddî şekilde takibolunmaktadır. İstanbul Be
lediyesinde Sayın Hidayet Aydmer'in uıuhata-
bokluğu bir hâdise bizi de ciddî şekilde üzmüş
tür. Kendileri bir dilekçe ile müracaatta bulun
muşlardır. 13 gün bu dilekçenin havalesi yapı
lamamıştır. Bu idarede brokrasinin, kırtasiye
ciliğin, ihmalin bariz şekilde tezahürüdür. Mese
la üzerinde durulmuştur. Mahallinden aldığımız 
malûmatta havalenin 28 . 9 . 1966 tarihinde ya
pıldığı. ilk müracaatın ise 15 . 9 . 1966 tarihinde 
clauğu. yani 13 gün gecikmeyle havalenin ya
pıldığı anlaşılmaktadır. Buna sebebolarak da 
bu evrakın diğer evraklar arasına karıştığı ifade 
edilmekte ise de, böyle bir mazareti mâkul te
lâkki etmeye imkân yoktur. Bu itibarla kırtasi
yecilik yönünden ihmal unsurlarını içine alan bir 
ili] vardır, Belediyede cereyan etmiş bir olaydır. 
Bakanlık olarak bu olayın sonucu ayrıca değer
lendirilecektir. Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Tv. I — 'Belediye vaktiyle noksan yaptığı bir 
muamele için, Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığı 
Belediyeye bir tezkere yazmıştır. Elden götür
düm. Zaten haksız yaptığı bar yolsuzluktu 
Derhal tashihi lâzımgelirdi. Belediyeden bâzı 
tanıdıklarım var. Evrakı havale ettirdim. Ha
valeyi kaç gün sonra alabilirim dedim. 30 gün 
sonra dediler. Hayret ettim. Havale 30 gün 
sonra. Belediye erkânında başka tanıdıklarım 
vardı. Dediler ki, Gürsnya havale edilmiştir, 
Giksu bir aydan evvel havaleyi yapmaz, dediler. 
Ben bir ay daha bekliyemezdim. Yahut mese
leyi kontrol etmem lâzımgelirdi. Onun için 
5 gün bekledim, ondan sonra belki yapmışlardır 
dedim, yahut yapmaları lâzımgelir. Belediye 
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Reisini aradım. Yoktur dediler. Telefon ettim, 
dedim ki, falan tarihte falan numara ile şu tez
kere gelmiştir havalesini rica ederim. Yaptırı
rım dedi. Bol bol vadetti. Ondan sonra ara
dan üç, beş gün geçti. Yine havale yok. Tekrar 
gittim. Kendisini gördüm. Yaptırırım dediler. 
Yine havale yok. Beyefendi, şunu alıver, ken
din havale et ne çıkar 1 Emlâk İstimlâk Müdür
lüğüne diyerek E. İ. M. üç harf yazılacak Be
yefendi, dedim. Bir ay ben neden bekliyeyim, 
vatandaş neden beklesin bunu? Nihayet üçün
cü defa gittim, bizzat bu zat ile şerefle mülâki 
olduk, Belediye Reisinin huzurunda. Cumartesi 
günü yapacaklarını vadettiler. 13 gün sonra 
E. 1. M. diye üç harfi yazdı. Lütfettiler. Böy
lece evrak intacedildi. Benim için haizi ehemmi
yet değil. Zaten bu iş için 13 sene uğraşmışım. 
13 gün daha beklemiş oldum. Ama vatandaşa 
yazıktır. Yalnız şunu arz edeyim, Âmme İdaresi 
Enstitüsünün bir etüdünü okudum. Son zaman
larda, bu havale meseleleri hakkında, Hüküme
tin nazarı dikkatini celbedenim, havaleler diyor
lar, havalenin böyle teraküm etmesi ve bunları 
ekâbirin havale yapması doğru değildir. Evra
kı, bir kalem mümeyyizi bir adam havale etler 
hattâ iş taksim edilir, aklı eren iki kişi varsa 
onlar havaleyi yapar. Yalnız havale yanlış ise 
aidolduğuna, zaten havale edildiği şey yanlış 
mercie gelmiştir diye o tashihini yapar, yoksa 
dosyaları böyle önüne yığıp aylarca bekletmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Amme Enstitüsü buna 
kişmiştir ve çok güzel bir fikir beyan etmiştir. 
Havalelerin re'seu idare başındaki adamlar tara
fından değil, aklı fikri eren mümeyizier veya 
seire tarafından yapılıp sonra havalede bir yan
lışlık varsa, onun havale edildiği zatlar tarafın
dan bize ait değildir, falana aittir diye havale 
tashih edilmek suretiyle vatandaşların bu şekil
de beklemesine mâni olma imkânı meveudoldu-
ğunu İdare Enstitüsü tesbit etmiştir. Bunu bü
tün memlekete tamim etmelerini ve bu ciheti 
sağlamalarını rica ederim. 

BAŞKAN •— Soru görüşülmüştür. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 

G. —• İş kanunu tasarısını görüşmek üzere ilgili 
komisyondan ikişer üyenin iştirakiyle bir Ge
rici Komisyon kurulmasına dair Çalışma Baka
nı Ali Naili Er dem'in önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Senatonuza intikal etmiş olan İş ka

nunu tasarsnnm muhtelif komisyonlarda ayrı 
ayrı müzakeresi uzun zamana ihtiyaç gösterece
ğinden ; tasarının biran evvel yürürlüğe girmesi
ni temin bakımından Hükümetin beyanına ilti
fat edilmek suretiyle ilgili komisyonlardan seçi
lecek 2 şer üyelerle bir Geçici Komisyon kuru
larak sosyal haylimiz için önem taşıyan mezkûr 
tasarının süratle müzakeresinin sağlanmasını 
arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Bakanlık ilgili komisyon ola
rak bir işaret bulunmamış; ilgili komisyonlar, 
[Bayındırlık, Millî Savunma, Sosyal İşler, İçiş
leri, Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet, 
Bütçe ve Plân komisyonları olmak üzere iş İm 
sekiz komisyondan ikişer üyeden seçilmek üzere 
bir ıgeçici 'komisyon kurulması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etımiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

fı-ün'demde igörüşülecdk ıbagka bir şey yok
tur. 20 Nisan Perşemlbe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına saati : 15,40 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet 'Senatosu üyeleri Enis 
Kansu ve Mebrure Aksoley'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi. (3/563) 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İyesi Hidayet 
Aydnıer'in, İstanbul'un oöp ve çöpçülerine da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeyi Hidayet 
Avdmerln. istanbul Bcredivesinde'ki kırtasiye

cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(•6/404) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - IRAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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