
D Ö N E M : 1 O t L T : 40 TOPLANTI : 6 
ı -.. - ı -"ir -** • • ' * • • ' • • • ' • • • ıı«*ı« 

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

67 nci Birleşim 

8 . 6 , 1967 Perşembe 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 432:433 

2. — Gelen kâğıtlar 433:434 

3. — Yoklama 434 

4. — Demeçler ve söylevler 434 
1. — İçel Üyesi Oavit Tevfiik Oikya-

yuz'un; Anikara BeHediyeisi temizlik işei-
leninin gnevine, sclkalkltaında birüken çöple
rin Anikara halikımın sıhatmi tehdidettiği-
ue ve alâkalı makamlarca genelkıld todbir-
lerin alıniması gerektiğine dair demeci 434 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 435 

1. — Kayseri Üyesi Sama Turan'ın par
tilerinden istifa tefttiğkue dair C. H. P. 
Grup Başkanvekilliği tezkeresi 435 

2. — Curaihuriycit Senatosu Başkanlık 
Divanında açik bulunan bir Divan Kâltip-
liği seçimi 435 

3. — 6974 sayılı Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumu Kanununun 2 nei madde
sinin (B) fiknasının değiştirilmesine 'dair 

Sayf* 
kanun (tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları Taparları (Millet Meclisi 
1/144; Cumhuriyet Senaitosu 1/748) (S. 
Sayısı: 930) 435 

6. — Görüşülen isler 435 

1. — Cumhuriyet iSemaiboisu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nın, yasama dolkunull-
imamlığının kaldırılması hakkımda Başba-
kaolik (teskeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adaılet Komisyonu raporu 

(3/526) (S. Sayısı: 931) 435-436 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama doku
nulmazlığının kaldırılmaisı halldkında Baş
bakanlık tedkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adallet Komisyonu ra
poru (3/541) (S. Sayısı: 932) 436 

3. — ChıımJhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi TeeVboğlu'nun, yasaıma doku
nulmazlığının kaldırıllmaısı hakkında Baş-
ıbaıkanlik tezkeresi ve Cumhuriyet Senato-
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su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu I 
((3/542) (S. Sayısı: 933) 436 

4. — Chıımlhuriyet -Senatosu Aydın Üye-
Bİ Mkret Turhangil -in yasama ıdokuınuıl-
ımaalığmın kaldırılması hakkında Başfaa- | 
ikanlılk tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/554) (S. Sayısı: 934) 436 

5. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si Hasan Orıail'm yasama dokunulmazlığı- j 
nıoı kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/570) 
(S. Sayısı: 935) 436 

6. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Ka-
rahisar Üyesi Kemal Şenoealk'ım yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cuımh-uırıiyeit Se-

Dışişleri Bakanı İlıcan Salbri Çağlayangil; 
okunan önerge uyarınca, Orta - Doğu buhranı 
ve cereyan ©den savaş ve g'elişiîneler'i hakkında 
açıklamalarda bulundur. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Orta - Doğu buh
ranı üzerinde konuşarak, Türk topraiklarmda-
(ki üslerden her hangi yabancı bir devletin ce
reyan etmekte bulunan Arap - İsrail sa.vasi.na 
müdahalesinle meydan venHımemesini, bir emri
vaki ile karşılaşmamak için gerekli 'tedbirlerin 
alınıması gerektiğimi bildirdi. 

Dışişleri Baikanı İhsan ...Safari Çağıl ayan gil, 
Tabiî Üye Ahmet YiMız'ın konuşmalarında 
yanlış anlaşilınıajsı melhuz hımışları tavzih ede
rek, Arap - İsrail anlaşmazlığına Türk toprak-
ılarısndan her hangi bir ımüdahailenin ve emriva
ki âüe karşılaşmanın ımü/mkün ve bahis konusu 
olmıyacağını açıkladı. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğiu; Türkiye -
Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâ
mento Komisyonunun üeüneü dönem toplantı
sı hakkımda izahat verdi. 
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natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/571) (S. Sayısı: 936) 436:437 

7. — Cezaların infazı hakkındaki 
13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun 
7 nei maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyot Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 2/116; Cumhuriyet Senatosu 
(2/212) (S. Sayısı: 938 437:438 

7. — Sorular ve cevaplar 439 

B) Yazılı sorular ve cevapları 439 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kad
ri Kapian'm, kaçak malların satışına dair 
Gümrük, Maliye, ve Ticaret bakanlarından 
sorusu ve Mali}~e Bakanı Cihat Bilgehan'-
ııı yazılı cevabı (7/334) 439:441 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun, 
Başkanlık Divanında acık bulunan bir kâtip 
üyeliğin Cilven Partisine verdılcliğlne dair ka
rarı aknndu, tasvibolundu. 

5590 sayılı Kanunun 59 nen maddesinin 
(a) bendinin «Borsa Meclisi ve Yönetilin Ku
rulunun feshi için Başkanlığa yotlki vermesi» 
ile sınırlı olarak iptaline karar verildiğine da
ir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yazısı okun
du, bilgi edinildi. 

Tarım Bakanlığımda çakşan veteriner he
kimlere tazminat verdlmesine dair kanun ta
sarısını görüşmek üzere, ilgili kemisyonlardan 
beşer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
kurulmasına dair Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın önergesi okundu, kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Na-
mi Şerefbanoğlu'num iki aylık izin talebinin 
reddine dair Başkanlık teskeresi okundu, ka
bul clundu. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Beka tanın, 438, 439, 

I ^ « 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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İzmir Üyesi Hilmi Onat'm 442 sayılı soru
larının görüşülmesi, ilgili Balkanların bu birle-
şiımdo hazır bulunmamaları sebebiyle, gelecek 
birleşime bıralkıldı. 

Cumhuniyat Senatosu Üyesi Hidayet Aydı-
ner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı madde
lerinin uygulanmasına dair Adalet ve Ticaret 
balkanlarından sözlü sorusunun kendisini ilgi
lendiren 'kısmına Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel cevap verdi. 

6974 sayılı Tikikiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Kanununun 2 nei maddesinin (B) Mera
sının değiştirilmesine dair ikamın tasarısının 
görüşülmesi bitirildi. Salt çoğunluk; sağlanamı-
yan birinci '.maddenin gelecek birleşimde teik-
rar oylanacağı bildirildi. 

Cumhur'lyet Senatosu Tunceli Üyesi Aralan 
Boran'm yasama »dokunulmazlığının kaldırıl -
anası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu ve yasama 'dokunulmazlığı ile ilgili 
932, 933, 934, 935 ve 936 sıra sayılı raporla-

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mm, avans alamryan ımeımur 
ve hizmetlilere 'dair 'sözdü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/444) 

Tasarılar 

1. — 2556 sayılı Hâlkimler Kaınunumın deği
şlik 17 ve 18 nci 'maddelerine bâzı fıkralar 'İlâ
vesine ve 17 ncıi maddeye ilişlkin (1) sayılı ve 
18 nci maddeye ilişkin (2) sayılı cetvellerde, 
3656 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve clklerinin Adaılot Bakanlığı bölümünde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet M'eclisince kabul olunan ımetni (Millet 
Meclisi 1/314; Cumhuriyet Senatosu 1/758) 
(Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Devlet 'incrmurları aylılkılarnnın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ

rın görüşüılimesi, Komisyon Başıkan veya söz
cüsü bu birleşîimde hazır bülunimaıdıfıdarından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türfk 
Anoıılım Şiı'koti kâr hisseleri halMkında kanun 
tasarısı ile, 

Cezaların infazı halkikmdalkü 13 . 7 . 1965 
tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci madesimiıı 
değiştıirilıınesme dair (kanun teMifinin görüşül
mesi, ilgili 'komisyonlar başikan veya sözcüle
rinin bu 'birleşimde hazır bulunmamaları sebe
biyle gelecek birleşime bırakıldı. 

8 Haziran 1967 Perşembe günü saalt 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saalt 18,47 'de son 
verildi. 

Başikan Kâtip 
Başkanvekili Tabiî Üye 

Mehmet Ünaldı ıSdlâhattiın Özgür 

Kâtip 
ÇamaiMkale 

Nahit Altaıı 

Yazılı soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, merhum Cnımhurbaşikanı Cemal Gürsel'-
in ebedi istirahaıtgâhına dair yazılı ıso<ru öner
gesi, Bayındırlık Baikanilığıma gönderilmiştir. 
(7/340) 

lı (1) sayılı cetvelin Adaılot Bakanlığı kısmına 
kadrolar eklenmesi haıklkında 'kanun tasarısının 
Milelt Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/354; Cumhuriyet -Senatosu 1/759) 
(Anayasa ve Adalet ve Bütçıe ve Plân koımis-
y onlarına) 

3. — Devlet memurları aylıMarmın tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve 'dkleriınin Adalet Ba
kanlığı bölümüne yeni kadrolar ödenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul 
olunan -metni (Millet Meclisi 1/361; Cummı-
riyot Senatosu 1/760) (Anayasa ve Adalet 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 433 — 
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Rapor I olunan metni ve Cumihuıiyet (Sena'töfs-u Malî vıe 
İktisadi İs'ler, Bayıcndi'riıik, Ulaştırma ve İmar 

4. - TCDD Metmefeninde çalışan bir ki- v e l s M , n ^ B M ç e v e H â n tooıma^oıniiaT1 r a p ı o r . 
sim memurların (kıdemlerinim tanımıması hakikim- l a r L ( M i l İ Q t M , e d , M 2 / 1 2 3 ; Cumhuriyet Sena
daki kanım ibeMifinin Millet Meclisince kabul j -tosu 2/210) (S. Sayısı : 941) 

••»• * g > o < s — •<••• 

B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — BaskanveMli Mehmet Ünaldı 

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

m 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Altmışyedinci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un; 
Ankara Belediyesi temizlik işçilerinin grevine, 
sokaklarda biriken çöplerin Ankara halkının sıh
hatini tehdidettiğine ve alâkalı makamlarca ge
rekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair deme
ci. 

BAŞKAN — Ankara Belediyesi temizlik işçi
lerinin grevi hakkında gündem dışı Saym Cavit 
Tevfik Okyoyuz, buyurun efendim. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
ym Başkan, muhterem senatörler, bendeniz ka
nunların ciddî ve cebri hüviyetine inanmış bir 
arkadaşınız olarak grev hâdisesinin yapılıp yapıl
maması bahsinde konuşacak değilim. Ancak doğ
rudan doğruya Ankara'nın ve Ankaralıların sağ
lığını açıkça tehdideden ve Ankara sokaklarının 
bir mezbele haline gelmesine sebebolan bu tatbi
katın bu türlü devamına gerek Belediyece gerekse 
vazifeli Bakanlıklarca gereken ciddî müessir ted
birin alınmak suretiyle karşı gelinmesini istiyo
rum. 

Hepinizin bildiğiniz gibi Belediyemiz, temizlik 
işçileri ile Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Ka-

BAŞKAN -— Çoğunluğumuz vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

nununun tatbikatı içinde ihtilâfa düşmüştür. Bu 
işçilerin grev yapıp yapamaması bahsi bu ihtilâ
fın esasını teşkil ediyor. Bugün, öğrendiğime 
göre, bu ihtilâfın aksettiği iş mahkemesi karar 
verebilmek için mevzuun incelenmesi yönünden 
mahkemeyi ayın 16 sına bırakmıştır. Şu hale gö
re güzel Ankara mız, temiz Ankara'mız daha on 
gün sokaklarında bu türlü memleketin sağlığını 
doğrudan doğruya ve açıkça tehdideden çok sefil 
ve rezil bir tatbikatın işleyişine sahne olacaktır. 

Benim kanaatim o dur ki Belediye, Ankara 
Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
lazımsa kanunların bahsettiği imkânları da zorlı-
yarak, vazife ve mesuliyeti taşımanın büyük fikri 
ve hukuki ahlâkını zafere götürmek bahsinde, 
Ankaralıları ve bütün bir memleketi bu türlü sağ
lığı tehdideden tehlikeden korumak bahsinde cid
dî ve müessir tertibi ve tedbiri hemen almalıdır
lar. Ben Hükümetin, belediyenin Ankara Valisi
nin ehemmiyetle ve dikkatle bu mevzu üzerine 
eğilmelerini rica ediyor ve büyük Senatoyu hür
metle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 434 -
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kayseri Üyesi Sami Turan'ın, Partilerin
den istifa ettiğine dair C. II. P. Grup Bcışkanve-
killişi tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu

ran, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmiş
tir. 

Adı geçenin Partimizle bir ilşiği kalmamış ol
duğundan gerekli işlemin yapılmasına müsaadele
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına sunu
lur. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunca Divan Kâ
tipliği için Güven Partisi adayı bildirilmiştir. Gü
ven Partisinin Divan Kâtip üyeliği adayı ise 
Hatay Üyesi Sayın Enver Bahadırlı'dır. (Seçimi 
işari oyla yapalım sesleri) İçtüzüğümüz buna 
mânidir, İçtüzüğün 4 ncü maddesini, her hangi 
bir şüpheye mahal kalmaması için, okuyorum 
efendim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — İşari oyla 
yapalım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; İçtüzüğün 
4 ııcü maddesi; «Bu madde hükümlerine göre 
Başkan secimi yapıldıktan sonraki oturumda Baş
kan Vekilleri, İdare Âmirleri ve Divan kâtiple
rinin seçimi gizli oyla ve salt çoğunlukla bir yıl
lık müddet için ayrı ayrı yapılır.» Bu maddeye 
göre işari oyla seçim yapmamız, mümkün değil
dir. 

Kâğıtları dağıtıyoruz efendim. Tasnif heyeti 
için ad çekiyorum : 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Ahmet Tevfik Paksu. Burada mı?.. (Yok ses
leri) 

Sayın Cevat Açıkalın, burada mı?.. (Yok ses
leri) 

Sayın Nüvit Tetkin, burada mı?.. (Burada 
I sesleri) 

Sayın Hayri Mumcuoğlu, burada mı?.. (Bu
rada sesleri) 

Sayın Edip Somunoğiu, burada mı?.. (Yok 
sesleri) 

Sayın Refik Ulusoy, burada mı?.. (Yok ses
leri) 

Sayın Mukadder Öztekin, burada ını?.. (Bura
da sesleri) 

Şimdi nereden başlıyacağmıızı tesbit için ad 
çekiyorum... 

Sayın Selâhattin özgür. 
(Tabiî Senatör Selâhattin Özgür'den başlamak 

suretiyle oylar toplandı.) 

3. — 6971 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
i Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra

sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan m.':ini ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/1-1-1; 
Cumhuriyet Senatosu 1/718) (S. Sayısı : 930) 
(D 

BAŞKAN — Üzerindeki müzakereler tamam
lanmış, açık oylamaya geçilmişti. Açık oylamada 

j nisap bulunmadığı için bu birleşime kalmıştı, açık 
oylama işlemi yenilenecektir. Vazifeliler küreleri 
gezdirsinler. 

Seçim için oy vermiyen üyeler lütfen oylarını 
ı kullansınlar. Oyunu kullanmayan başka sayın 

üye var mı?.. Oylama muamelesi bitmiştir. Lütfen 
| tasnif heyeti yerini alsın. 

(1) 930 S. Sayılı basmayazı 1.6. 1967 ta
rihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

- 435 -
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6. — GÖRÜŞ" 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arş
ları Bora'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/526) (S. Sayısı : 931) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon yerlerini 
alsınlar. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi T ev et oğlumun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbal:anlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/541) (S. Sayısı : 932) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) (2) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fet
hi Tevetoğlu'nun yasama dokunıdmazlığmın kal
dırılması hakkında Ba^baJ:anlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/52) (S. Sayısı : 933) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu) (3) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in yasama dokunulmazlığındı kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cun-

(1) 931 S. Sayılı basmayazı ve rapor tuta
nağın sonundadır. 

(?•) Q39 R Strıuıl*) h/l Q'm a un y> TS> mr\r\v ^ıı/.-r_ 

nağın sonundadır. 
(3) 933 S. Sayılı basmayazı ve rapor tuta

nağın sonundadır. 

ÎLEN İŞLER 

huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/554) (S. Sayısı : 934) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu) (1) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sayın 

üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu ürfa Üyesi Hasan 
OraVın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
3/570) (S. Sayısı : 935) (2) 

BAŞKAN — Raroru okutuyorum. 
(Rapor okundu) (2) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sayın 

üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/571) (S. Sayısı : 936) 
(3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 
(Rapor okundu) (3) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sayın 

üye?.. Yok. Raporu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Divan Kâtipliği için yapılan se
çime 79 sayın üye iştirak etmiş. Sayın Enver Ba
hadırlı 75 oyla ve mevcudun salt çoğunluğu ile 
münhal bulunan kâtip üyeliğe seçilmiştir, efen
dim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu seçimin 
olabilmesi için 93 üye olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, oya iştirak etmiyen 
üyelerin de bulunacağı nazara alınarak tebliğ 
edilmiştir. 

(1) 934 S. Sayılı basmayazı ve rapor tuta
nağın sonundadır. 

(2) 935 S. Sayılı basmayazı ve rapor tuta
nağın sonundadır. 

(3) 936 S. Sayılı basmayazı ve rapor tuta
nağın sonundadır. 
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MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Yanlış efen
dim. 

BAŞKAN — Yanlış değildir, Beyefendi, üye
lerin mutlaka oya iştirak etmek mecburiyeti 
yoktur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — 93 kişinin 
burada olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Ekseriyetin bulunmadığını ta-
lebederseniz, yoklama yaptırırım. Usulsüz bir 
muamele yoktur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Usulsüzlük 
•vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem. Çünkü, usulsüz 
bir muamele yoktur. Üyelerin oya... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu kadar iş
tirakle olmaz, 

BAŞKAN — Üyeleri mutlaka oya iştirake 
mecbur tutamayız. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu seçim hü
kümsüzdür. Tebliğ yapamazsınız. 

BAŞKAN — Yaparım ben. Siz öyle söylersi
niz, ben size nizami yolu da gösterdim. Eğer ek
seriyetin bulunmadığını iddia ediyorsanız, niza
mi olarak bunu istersiniz, yoklama yaptırırım. 

MUHİTTİN KILTÇ (Konya) — Ekseriyetin 
olmadığı bellidir. Tefhiminiz gayrinizamidir. Ne
tice ile ekseriyet bellidir. 

BAŞKAN — Belli değildir. 

7. — Cezaların infazı hakkındaki 13 .7 .1965 
tarih ve 617 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/116; Cumhuriyet Senatosu 2/212) 
(S. Sayısı : 938) (1) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ve ismi aşağıda çıkarılan 938 
sıra sayılı kanun teklifinin öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

(1) 938 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadm 

Kanunun ismi : 
Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 .1965 tarih 

ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Tümü üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
C. II. P. GRUPU ADINA MUHİTTİN KILIÇ 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, muhterem 
Başkanın tebliği üzerine arza mecburum ki, bu
rada ben şahsan bir ekseriyet görmüyorum. Tü
züğe göre Balkan kendisi salondakileri sayarak 
bu yoklamayı yapabilir. Biz 5 kişi ayağa kalkar
sak itiraza mecbur değiliz ve böyle bir itiraz serd 
etmiyeceğiz. 

Şimdi, 938 sıra sayılı Cezaların infazı hak
kındaki 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifi üzerinde 
Grııpum adına görüşlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinde, 
Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve iki sayın 
arkadaşının yaptığı teklif müzakere ve kabul 
olunmuş, Muhterem Adalet ve Anayasa Komis
yonumuz da bunu aynen kabul etmiştir. 

Muhterem Erol Yılmaz arkadaşımızın gerek
çelerine baktım, sadece diyorlar ki, 647 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi gerek
çesi olarak, hangi mahkemede bu kayıt silme 
işlemi yapılacaktır? Şu cezalardan şu şekilde 
mahkûm olan (A) fıkrasına göre böyle, (B) fık
rasına göre şöyle, şu şekilde kayıt silinecek. Bu 
kayıt acaba hangi mahkeme tarafından siline
cek, bunun için bu teklifi yaptım, buyuruyor, 
kıymetli üç arkadaşımız. Halbuki metne bakıyo
ruz, yalnız bu değişmiyor, değişen başka husus
lar da var. Bu itibarla bendeniz şahsan tereddü
de düştüm, burada bir münakaşa yapılmak ge
rektiğine inandım. Hem bu iki sayın arkadaşı
mız değil, Millet Meclisinin komisyonu teşkil 
eden, imzaları bulunan 12 arkadaşımız da bir 
gerekçe yazmışlar, bu gerekçelerinde maddenin 
diğer hususlarının, yani 7 nci maddenin gerek 
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A fıkrasının, gerek B fıkrasının ne sebeple de
ğiştiğini izalı buyurmamışlar. 

Şimdi bizim, pek kıymetli iki arkadaşımızın 
parti adına iştirak ettiği, yani nisap olarak işti
rak ettiği, bizim muhterem Adalet ve Anayasa 
Komisyonunun gerekçesine bakıyorum, bu ge
rekçede de 7 iıci maddenin (A) ve (B) fıkrala
rındaki ilâvelerin, daha Türkçesi, daha açık bir 
•dille, af ile cezası düşenlerin de kayıtlarının si
linmesi hakkındaki teklifi neden buraya ilâve 
edildiği hakkında bir tek sebep göremiyorum. 

Muhterem komisyon başkanımız ve Hükü
met bizi bu hususta tenvir ederse memnun ola
cağız. Bunu şu itibarla soruyoruz, sarih olarak 
soruyoruz. Bu kayıt silme işlemine bizim evvelce 
elbirliği ile oy verdiğimiz Yassıada mahkûmları 
da giriyor mu, bunu soruyorum sarih olarak ifa
de edilsin. Bu bir. 

İkincisi partimizin muhalefet ettiği Devlet 
bütçesine 470 milyon Türk liralık zarar veren 
malî suçların affı hakkındaki Af Kanunundan 
sonraki durumda bu affa mazhar olanlar da bu
raya giriyor mu? Giriyorsa niçin 'giriyor? Gir
miyorsa neden girmiyor? Bunun da sarih olarak 
izahını rica ediyorum. 

Peşin bir hüküm vermemek için bizim de si
zin de kıymetli arkadaşlarımızın iştirak ettiği 
bir toplantıyı peşin bir töhmet altında bırakma
mak için. böyle nezaket dairesinde bir müzake
reye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

FİKBET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir hu
susu arz etmek istiyorum. Bu madde iki defa 
görüşülecek iş1 er bölümünün birinci defa görü
şülecek işlerden ikincisini teşkil ediyor. 

BAŞKAN — Öncelik takriri verildi ve kabul 
edildi, Sayın Gündoğan. 

Şimdi sayın üyeler. Bir hususu tesbit etmek 
istiyorum. Şimdiye kadar Yüksek Senatoda bir 
usûl ittihaz edilmişti. O da Umumi Heyet top
lantısı vâki olduğu anda şayet komisyonlar faa
liyette ise komisyona iştirak etmiş olan üyeler 
Umumi Heyete dâhil farz ve kabul edilirdi. Bu 
zabıtlarımızda mütaaddit defalar, sayılamıyacak 

kadar çok miktarda tekerrür etmiş hâdisattan-
dır. Şu anda Bütçe ve Plân Karma Komisyonu 
hali içtimadadır ve asgari rakam olarak da 15 
senatör orada mevcuttur. Asgari rakam olarak. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Âzamisi 
odur, bütçedeki üyelerimizin. Asgari tâbirini 
kullanmazsınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Ayrıca 
dinlemeye gidenler de olduğu için o itibarla bu 
tâbiri kullandım. Bu duruma Sayın Kılıç itiraz 
ettiler. Oylarını mutlaka kullanmaya mecbur de
ğildir, üyeler. Umumi Heyet salonunda oturdu
ğu halde oyunu kullanmaz ve hiçbir suretle ken
disine, oyunu kullanması için, baskı yapılmaz. 

Bu itibarla, kullanılmış oy, mevcudun nisa
bını teşkil edip etmediği hususunda bir karine 
teşkil etmiyeeeği kanaatindedir, Divan. İkincisi, 
bu seçim önce yapıldı. Yoklamada nisap görül
dü, içtima açıldı, seçime geçildi, seçimde oyunu 
kullanan kullandı, kullanmıyan kullanmadı. On
dan sonra Umumi Heyetten dışarı çıkan veya gi
ren üyeler olabilir, her an. Binaenaleyh, içerdeki 
adede bakıp ekseriyet yoktur diye ısrar etmeleri 
karşısında Divan yoklama yapacaktır, efendim. 
Bunları tescil için konuştum. Bir daha bu kadar 
usule riayet eden arkadaşlarımız şu Yüksek He
yette teamül halini almış olan bâzı hususatı yık
makta olduklarını da lütfen farketsinler. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Sizde Tüzü
ğü yıkmayın. 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum, efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Şu anda salonda 66 arkadaşı

mız mevcuttur. (Komisyonda var, sesi) 
Komisyondakini saymıyoruz, çünkü, şu anda 

teamül yıkılmıştır. Arkadaşınım iddiaları karşı
sında. 

Ekseriyetimiz bulunmadığı cihetle 13.6.1967 
Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

..<.» 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap-
lan'ın, kaçak malların satışına dair Gümrük, 
Maliye, ve Ticaret bakanlarından sorusu ve Ma
liye Bakanı Cihat Bilgahan'ın yazılı cevabı 
(7/334) 

19 . 4 . 7967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Ticaret bakanlıklarınca ayrı ayrı yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 

* ederim. 
Saygılarımla, 

Kadri Kaplan 
Senatör 

1. Amerikan pazarları diye bilinen satış yer
lerinde ve huduttaki kentlerde halk adında (Su
riye Pazarı), (Kaçak Pazarı) diye adlandırılan 
yerlerde satılan malların Türk ticaret kanunla
rı ve ticaretle ilgili diğer hukukî belgelere göre 
«atışı mümkün müdür? 

2. Bu satış yerleri kanuni imkânlarla mı 
kurulmuştur? Böyle ise hangi kanun ve resmî 
belgelere göre, ne şekilde ve hangi makamların 
izni ile kurulmuştur? 

3. Bu satış yerlerindeki mallar gümrüğe ve 
bu satışlar vergilere tâbi midir! 

4. Bu satış yerlerindeki malların büyük bir 
kısmı kaçaksa neden işlem yapılmamaktadır? iş
lem yapılmamasını geciktiren, zorlaştıran ya da 
imkânsız kılan sebepler nelerdir? 

5. Bunların önlenmesi için Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanının geçen yıl Mecliste açıkladığı 
tedbirler hangi safhadadır? 

6. Satışların yabancı kaynaklı yiyeceğe ka
dar genişlediği ve her gün birçok yenisinin tü-
rediği bu satış yerleri karşısında yerli sanat an
layışımızın ve sanayiimizin himaye ve gelişmesi 
için hangi tedbirler düşünülmektedir? 

Not: Gümrük ve Tekel Bakanının cevabı 
11 . 5 . 1967 tarihli 59 ncu Birleşim tutanağı
nın sonundadır. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15 . 5 . 1967 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: 2121331-4/19706 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 20 . 4 . 1967 gün ve 7710/4239 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan'm, kaçak malların satışına dair önerge
sinde sorduğu hususlardan Bakanlığımı 'Igilen-
direnler hakkındaki cevap, üç nüsha olarak tak
dim edilmiştir. 

Gereğinin ifasını müsaadelerine ara ederim. 

Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15 . 5 . 1967 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: 2121331-4/19705 

Sayın Kadri Kaplan 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Kaçak malların satışı hakkındaki 19 . 4 . 1967 
tarihli önergenizde sorulan hususlardan Bakan
lığıma ilgilendirenlerin cevapları aşağıda arz 
olunmuştur. 

Malûmları bulunduğu üzere, ithalât program
ları gereğince, bir kısım mallar miktar ve kıy
met itibariyle kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. 
Kısıtlamaya tabi tutulan bu mallardan, aşırı 
talebi bulunanlar, muhtelif yollardan memleketi
mize sokulmakta ve ticaret konusu yapılmakta 
dır. 

Söz konusu eşyanın giriş yolları, bu konuda 
alınan veya üzerinde durulan tedbirler şunlar
dır : 

1. Hudutlarımızdan kaçak olarak yurda so 
kulüp* satılan eşya: 

Bilhassa Güney hudutlarımızdan, canlı hay 
van kaçırılmakta ve bunların bedelleri ile yine 
kaçak olarak yurda muhtelif eşya sokulmaktadır. 
Bu husus kanunlarımız muvacehesinde suç olup 
muhtelif cezalarla müeyyidelendirilmiştir. 
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Yapılan arama, tetkikat ve tahkikat netice
sinde, 1567 sayılı Kanun ile bu kanunun ek ve 
tadillerine ve Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki karar ve tebliğlere aykırı olduğu tesbit 
edilen fiiller adlî mercilere intikal ettirilmekte
dir. 

Diğer taraftan hudutlarımızda kaçakçılığın 
önlenmesi için ilgili bakanlıklarca gerekli tedbir
ler alınmaktadır. Bu kaçakçılığın önlenmesi için 
bunlardan başka alınması lüzumlu tedbirler üze
rinde ayrıca durulmaktadır. 

2. Memleketimizde vazifeli bulunan ecnebile
rin gümrüksüz olarak yurda soktukları eşya: 

Memleketimizde vazifeli bulunan ecnebilerden 
diplomatik muafiyetten istifade edenler 5383 sa
yılı Gümrük Kanunu, kuvvet mensubu, sivil un
sur ve bunların yakınları 6375 sayılı Kanunla 
tasdik edilmiş bulunan Kuvvetler Statüsü Söz
leşmesi, Amerika Birleşik Devletleri personelin
den yukarda zikredilen kimseler 6427 sayılı Ka
nunla onaylanan Anlaşma gereğince memleketi
mize Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf ola
rak eşya sokmaktadırlar. Ayrıca Amerikan As
kerî Posta Servisi (APO) vasıtasiyle de memle
ketimize mezkûr vergi ve resimlerden muaf ola-
ralk eşya girmektedir. 

Bunlar hakkında alınan ve üzerinde çalışıl
makta olan tedbirler aşağıda arz olunmuştur. 

a) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 nci 
maddesine göre, diplomatik muafiyetten istifa
de etmek suretiyle yurda sokulan eşya ve oto
mobillerin satış ve devri yine aynı kanunla dü
zenlenmiştir. 

b) 6375 ve 6427 sayılı kanunlarla tasdik 
edilen sözleşme ve Anlaşma gereğince getirilen 
eşyalar PX denilen Amerikan mağazalarında sa
tılmaktadır. Gerek bu yoldan gerekse Amerikan 
Askerî Posta Servisi vasıtasiyle yurdumuza ge
len eşyanın serbest piyasaya intikalinin önlen
mesi için alınacak tedbirler üzerinde gerekli ça
lışmalar yapılmaktadır. 

3. Muhtelif sebeplerle yurdumuza gelen ya
bancılar tarafından getirilen eşya: 

Muhtelif sebeplerle yurdumuza gelen yaban
cılar, 5383 sayılı Gümrük Kanunu gereğince, bu 
kanundaki ve Bakanlığımla Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tesbit edilen esas ve şartlar daire
sinde gümrük vergi ve resimlerinden muaf ola
rak bir kısım eşyayı yurda sokmaktadırlar. 
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Zat eşyalarının bu kimselerce memleketimizi" 
terk ederken dışarı çıkarılması hakkında bir mec
buriyet yoktur. Ev eşyalarının ise, ya dışarı çı
karılması veya müsaade alınmak ve vergi ve re
simleri ödenmek suretiyle satılması mümkündür. 

4. Yurt dışında çalışan işçilerimiz tarafın
dan yurda sokulan eşya: 

Yurt dışında çalışan işçilerimiz tarafından, 
Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf olarak 
yurda getirilen zat eşyaları serbest piyasaya in
tikal etmek suretiyle satılıyorsa da, bunda mev
zuata aykırı bir cihet olmadığı gibi her hangi 
bir tedbir alınmasını ieabettireeek milrtar ve 
önemde görülmemektedir. 

5. Göçmen ve mülteciler tarafından yurda 
sokulan eşya: 

Göçmen ve mülteciler tarafından 2510 sa
yılı İskân Kanunu gereğince, Gümrük Vergi ve 
resimlerinden muaf olarak yurda sokulan eşya
lar piyasaya intikal etmekte idi. Ancak bu konu 
8 . 3 . 1966 günlü ve 753 sayılı Kanun ve bu 
kanuna istinaden ısdar olunan ve 6 . 4 . 1966 
günlü ve 6/6249 sayılı Kararname île yürürlüğe 
konulan Türk parası kıymetini koruma Kararı 
ile halledilmiştir. 

:6. Kaçak eşyaların satışı: Gümrük Vergisi 
ödenmeden yurdumuza sokulan kaçak eşyaları 
satan şahıslar ve bu eşyaların satıldığı yerler, 
malî polis ve Bakanlığımın kontrolle yetkili ele
manları tarafından zaman zaman kontrol ve ta-
kibedilmefkte; gerek fatura gerekse kaçakçılık 
yönünden suçlu görülenler yargı mercilerine in
tikal ettirilmektedir. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 5 . 6 . 1967" 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4/11142 

İçpiyasalar 

Konu: Amerikan pazarları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 20 . 4 . 1967 gün ve 7710-4239-7/334 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kaplan'm 
Amerikan Pazarları denilen yerlerde satılan mal-
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lar hakkındaki ilgide kayıtlı yazınıza ekli olarak 
alman yazılı soru önergesi incelenerek konu hak
kındaki cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Kadri Kap-
lan'm Amerikan pazarlarına dair yazılı sorusu 

cevabıdır 

Yurda yolcu beraberinde ve kanun dışı yol
lardan, hudut veya gümrüklerden kaçak olarak 
gelen mallarla Amerikan personeline ait PX ve 
AFEX mağazalarından muhtelif şekillerde temin 
edilen malların halk arasında biteks veya Ame
rikan pazarları adiyle anılan mağazalarda satıl
masının bilhassa büyük şehirlerde ve Güney hu
dut bölgelerindeki şehirlerimizde yaygın hale gel
diği görülmektedir. 

Mevzuatımızda; bu nevi malların satışını men 
edecek her hangi bir hüküm mevcut değildir. 

Ancak, bunların normal yollardan memlekete gir
memiş olmaları dolayısiyle satıcılarının Gümrük 
Vergisi ve kambiyo mevzuatı muvacehesinde bir 
takibe tabi tutulmaları mümkün ise de bu husus
lar bilhassa Maliye ile Gümrük ve Tekel bakan
lıklarının iştigal mevzuuna girmektedir. 

Millî ekonomimiz yönünden faydalı sayılama
yacak olan bu durumun önlenmesi çarelerinin 
araştırılması hususunda Maliye Bakanlığının ko-
ordonatörlüğü altında ilgili bakanlıklar temsilci
lerinin iştirakiyle gereken çalışmalar yapılmak
ta olduğu bilinmekle beraber komisyonun son 
toplantılarına bakanlığımız katılmadığından bu 
mevzuda alınacak tedbirlere dair her hangi bir 
bilgi verilememektedir. Esasen soru Maliye ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlılklarma da tevcih edil
miş bulunduğu cihetle konu hakkında bu iki ba
kanlığın daha tatminkâr cevap verecekleri tabiî
dir. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

67 NCÎ BİRLEŞİM 

8 . 6 . 1967 Perşembe 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva

nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi. 
B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/144; Cumhuriyet Senatosu 1/748) (S. Sayı
sı : 930) [Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

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 Tunceli Üyesi 
Arslaın Bora'nm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/526) (S. Sayısı : 931) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlıvnun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/541) (S. Sayısı : 932) [Dağıt
ma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/554) (S. Sayısı : 934) [Dağıt
ma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret TurhangiPin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/554) (S. Sayısı : 934) [Dağıt
ma tarihi : 3 1 . 5 .1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Ha
san OraFm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/570) (S. Sayısı : 935) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'm yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/571) (S. Sayısı : 
936) [Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1967] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/162; Cumhuriyet Senatosu 1/749) 
(S. Sayısı : 937) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] . 

2. — Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 
tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 2/116; Cumhuriyet Sena-



tosu 2/212) (S. Sayısı : 938) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 6 . 1967] 

X 3. — «Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yar
dım Avrupa Sözleşmesi» nin uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/147; 
Cumhuriyet Senatosu 1/729) (S. Sayısı : 939) 
[Dağıtma tarihi - .5 .6 .1967] 

4. — 5434 sayılı Kanuna ek, 2 . 8 .1960 
gün ve 42 sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 gün ve 
696 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye bir 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/215; Cumhuriyet Senatosu 2/214) (S. 
sayısı : 940) [Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1967] 

5. — TCDD İşletmelerinde çalışan bir kısım 
memurların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. (Mil
let Meclisi 2/123; Cumhuriyet Senatosu 2/210) 
(S. Sayısı : 941) [Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1967] 



Dönem : 1 A 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı r V 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /526) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 11 . 1966 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -10391 
Konu : Tunceli Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Arslan Bora'nm yasa
ma dokunulmazlığı 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet verdiği iddia olunan Tunceli Cumhuri
yet Senatosu Üyesi Arslan Bora hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine 
tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 21 . 11 . 1966 tarihli ve 40953 sa
yılı tezkeresinin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulası ile birlikte bağlı ola
rak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 21 . 11 . 1966 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 40953 

Konu : Tunceli Senatörü Aslan Bora'nm yasama 
dıakımTiknazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet verdiği iddia olunan Tunceli Senatörü 
Aslan Bora'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması Elâzığ Cumhuriyet Savcılığının 12.11.1966 
gün ve 2/1966 -1836 sayılı yazısı ile talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı birlikte sunul
muş olmakla, Türkiye Cumıhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Tunceli Sena
törü Aslan Bora'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin tak
ıdır buıyurrulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 Mayıs 1967 

Esas No. : 3/526 
Karar No. : 129 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, tedbirsizlik ve dikkatsizlâ'k neticesi 'ölüme sebebiyet vermek fiilî isnadedilen Cum
huriyet Senatosu Tunceli ili üyesi Aslan Bora'nm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlığın 25 . 11 . 1966 tarıihli ve 6/2 - 10391 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde 
belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak Kamiısyonuımuzun 24 Mayıs 1967 ta
rihli Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora'ya isna'dedilen fiilin vasıf ve mahiyetime göre Anayasanın 68 ve 79 neu analddeflıeri ile 
İçtüzüğün 139 ve 140 ncı (maddeleri uyarınca hakkındaM .korvıuşjturraa ve yargılaananun üyelik sı
fatının ısıona ereceği zamana bırakılmasına .karar Verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Bursa 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç §. Kayalar 

Diyarbakır İstanbul Samsun Tokaıt 
S. Cizrelioğlu E. Özden R. Rendeci Z. Betü 

Teürirdağ 
H. Mumcuoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 931) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ( 3 / 5 4 ! ) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 2 . 1967 

Özlük ve Yazı İsleri: 6/2 - 894 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Sam
sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nmı ya
sama dokunulmazlığı 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret iddiası ile Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına baş
lanan Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
26 . 1 . 1967 tarihli ve 2574 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği tahkikat evrakı, dizi pıısıılasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Barbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 1 . 1967 

Ceza İs. G. Müdürlüğü 
Sayı : 2574 

Konu : Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında. 

Başbakanlığa 

Neşren hakaret ettiği iddia olunan Fethi Tevetoğlu hakkında yapılan yargılama sırasında Cum
huriyet Senatosu Samsun Üyesi olduğu anlaşıldığından yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
için gerekli işlemin yapılması zımnında, duruşmanın muvakkaten tatiline lüzumlu evrak örneklerinin 
Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi 
üzerine adı -geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Ankara CumJhuriyet Savcılığının 
11 . 1 . 1967 gün ve 5/224 sayılı yazısına bağlı olarak alman duruşma zaptı,.son tahkikat kararı ile 
Cumhuriyet 'Savcılığının yazısı örnekleri birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda 
gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Balkanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/541 
Karar No. : 128 

24 Mayıs 1967 

YfüSksıekı Başkanlığa 

Kendisime, meşreın halkanet fiili isnadedilten Cumhuriyet Senatosu Samsun ili üyesi Fethi Te-
vetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldır il. ırasına dair Başbakanlığın 1 . 2 . 1967 tarihli 
ve 6/2 - 894 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 neı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesin
de işleme taJbi tutularak Komisyonumuzun 24 Mayııs 1967 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokumdrrıaizlığınııı kaldırılması istenilen Cumıhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Tetihi 
Tevetoğlu'na i&nadedilen fiilin vasıf ve mahiyet le göre Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri üe 
içtüzüğün 139 ve 140 ncı ımaiddeıleri uyanınca hakkandalkd kovuşturma ve yaırıgılaımanın üyelik sı
fatının sıona eneeıeği zamıana bıralMınasıoa karaı4 verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı üe sunulur. 

Başkan 
Aydım 

0. 8. Sarıgöllü 

Diyarbakır 
#. Cizrelioğlu 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

İstanbul 
E. özden 

H. 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Samsun 
R. Rendeci 

Tekirdağ 
Mumcnoğlu 

Bursa 
§. Kayalar 

Tokat 
Z. Betil 

C. Senatosu (S. Sayısı : 932) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /542) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 2 . 1967 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 895 
Konu: Cumhuriyet Senatosu Sam
sun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun ya
sama dokunulmazlığı 

CUMHUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret iddiası ile Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına baş
lanan Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 79 nçu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 
26 . 1 . 1967 tarihli ve 2547 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği tahkikat evrakı, dizi pusulasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

26 . 1 . 1967 

Konu : Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlığa 

Neşren hakaret ettiği iddia olunan Fethi Tevetoğlu hakkında yapılan yargılama sırasında Cumhu
riyet Senatosu Samsun Üyesi olduğu anlaşıldığından yasama dokunulmaizlığmm kaldırılması için 
gerekli işlemin yapılması zımnında, duruşmanın muvakkaten tatiline, (lüzumlu evnalk oleiklerinin 
Cumhuriyet Savcılığına tevdiine Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesince karar verilmesi 
üzerine adı geçenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Ankara Cumhuriyet Savcılığının 
11.1.1967 gün ve 5/223 sayılı yazısına bağlı olarak alman duruşma zaptı, son tahkikat kararı ile 
Cumhuriyet Sevcılığının yazısı örnekleri birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda 
gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

933 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 2547 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/542 
Karar No. : 127 

24 Mayıs 1967 

Yulksıeikı Başkanlığa 

Kendisine, neşren hakaret fıiilî isnadedilen Cumhuriyet Senatosu Samsun ili üyesi Fethi Te-
vetoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 1 . 2 . 1967 tarihli 
ve 6/2 - 895 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 neı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesin
de işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 24 Mayıs 1967 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tetve'toğlu'ua isnaJdedilen fiiiMn vaısıf ve mahiyetiaıe göre Anajyasanım 68 ve 79 ucu mıaddeflıeri ile 
İçtüzüğün 189 ve 140 ncı .madıdöleri uyarınca hakkuıdalki .kovuşturma ve yangılaımanun üyelik sı
fatının sona ereceği zamıana bırıaiMmasıam karaıt verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydım 

0. 8. Sarıgöllü 

Diyarbakır 
8. Cizrelioğlu 

Sözcü Kâtip 
Kastamonu Yozgat 
A. N. Tuna S. Artukmaç 

İstanbul Samsun 
E. Özden B. Bendeci 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Tokat 
Z. Betil 

C. Senatosu (S. Sayısı : 933) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 934 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/554) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 3 . 1967 

özlük ve Yazı işleri 6/2 - 2814 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Ay
dın Üyesii Fıükret Turhangil'in 
yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

9 . 2 . 1967 tarihinde idaresindeki hususi otosu ile başka bir otoya çarparak hasara sebe
biyet vermek suretiyle eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare 
ettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil hakkında Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından 
alınan H . ;3 . 1967 tarihli ve 8186 sayılı tezkeresinin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması ev
rakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 8186 

11 . 3 . 1976 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil'in yasama dokunulmazlığı hakkında 

Başbakanlığa 

9.2.1967 tarihinde idaresindeki hususi otosu ile başka bir otoya çarparak hasara sebebiyet vermek 
suretiyle eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği iddia olunan 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması An
kara Cumhuriyet Savcılığının 24.2.1967 gün ve 67/3217 Hz. sayılı yazısiyle talöbolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı birlikte su
nulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde, Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 'Turhangil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu . 24 Mayıs 1967 

Esas No. : 3/554 
Karar No. : 124 

Yüksek 'Başkanlığa 

Kendisine, 9 . 2 . 1967 tarihinde idaresindeki hususi otosu ile haşka bir otoya çarparak hasara 
sefbefbiyet vermek suretiyle eşya ve şahsın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve ida
re fiilî isnadedilen Cumhuriyet Senatosu Aydın ili üyesi Fikret Turhangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 17 . 3 . 1967 tarihli ve 6/2 - 2814 sayılı yazıları
na ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma gönderilmekle Cuımhuıiiyelt Senatosu Içıtiizıüğü-
nJün 139 ve 140 neı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde talbi tultularak Komosyo-
ımımuızun 24 Mayıs 1967 tarihli Birleşiminde gönüşüidü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhanıgil'e isnudedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasamın 68 ve 79 ncıu maddteleri üe 
İçtüzüğün 139 ve 140 ncı amaddeileri uyannoa baikjkıınidakii kovuşturma ve yargılamanın üyelik sı
fatının soıua ereceği zamana bırakılmasına (karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Kâtip 
Yozgat Bursa 

S. Artukmaç §. Kayalar 

Diyarbakır İstanbul Samsun Tokat 
S. Cizrelioğlu E. Özden R. Bendeci Z. Betü 

Tekirdağ 
E. Mumcuoğlu 

• • ıngca» »« 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 934) 



Dönem 
Toplantı 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 935 
Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral'm yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /570) 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 
26 1967 

6/2 - 4669 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Ur
fa Üyesi Hasan Oralın yasama 
dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tababet ve şuabatm tarzı icrasına dair 1219 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi delaletiyle 
44 ncü maddesine muhalefet ettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Urfa üyesi Hasan Oral 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine 
dair Adalet Bakanlığından alınan 19 . 4 . 1967 tarihli ve 12863 sayılı tezkerenin sureti ile 
ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Hasan Dinçer 
Başbakan V. 

"*** T. C. 
Adalet Bakanlığı 

iJeza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 12863 

19 . 4 . 1967 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan 
Oral'm yasama dokunulmazlığı hakkında, 

Başbakanlığa 

Tababet ve şuabatm tarzı icrasına dair 1219 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi delaletiyle 44 ncü 
-maddesine muhalefet ettiği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral'm yasama do
kunulmazlığının kaldırılması Siverek Cumhuriyet Savcılığının 1 . 4 . 1967 gün ve 1967/81 - 4 sayılı 
yazısiyle t aleb olunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı birlikte sunul
muş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet 
Senatosu Urfa Üyesi Hasan Oral'm yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda 
.gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 24 Mayıs 1967 

Esas No. : 3/570 
Karar No. : 126 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine- tababet ve şuabatın tarzı icrasına dair 1219 sayılı Kanunun 46 ncı madesi delale
tiyle 44 ncü maddesine muhalefet fiili isnadedibn Cumhuriyet Senatosu Urfa ili üyesi Hasan 
Oral'm yasam** dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 26 . 4 . 1967 tarihli ve 
6/2 - 4669 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesin
de işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 24 Mayıs 1967 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan 
Oral'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 neu maddeleri ile 
İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sı
fatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Bursa 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç Ş. Kayalar 

Diyarbakır İstanbul Samsun Tokat 
S. Cizrelioğlu E. Özden R. Rendeci Z. Betil 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 935) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Kemal Şenocak'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /571) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 4 . 1967 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 4668 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Af
yon Üyesd Kemal Şenocak'ın ya-
yasama dokunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şen-
ocak hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar veril
mesine dair Adalet Bakanlığından alınan 17 . 4 . 1967 tarihli ve 12452 sayılı tezkerenin sureti 
ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi pusulasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Başbakan V. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 17 . 4 . 1967 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 12452 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Af
yon Üyesi Kemal Şenocak'ın ya
sama dokunulmazlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Neşren hakaret suçunu işlediği iddia olunan Cumhuriyet (Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şen
ocak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması Afyon Cumhuriyet Sevcılığmın 4 . 4 . 1967 gün 
ve 371 sayılı yazısı ile talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı birlikte 
sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cum
huriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 

936 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 5/571 
Karar No : 125 

24 Mayıs 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, neşren hakaret fiilî isnadadilen Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar ili üyesi 
Kemal Şenocak'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 26 . 4 . 1967 ta
rihli ve 6/2 - 4668 sayılı yakılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesin
de işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 24 Mayıs 1967 tarihli Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'a isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 ncu mad
deleri ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın 
üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

İstanbul 
E. Özden 

H. 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Samsun 
R. Rendeci 

Tekirdağ 
Mumcuoğlu 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Tokat 
Z. Betil 

C. Senatosu (S. Sayısı : 936) 



Dönem : ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Toplantı : 6 

Cezaların infazı hakkındaki 1 3 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /116 ; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /212) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 191) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 365/1556 - 2/116 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 . 5 . 1967 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
F. Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

24 . 5 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 Mayıs 1967 tarihli 101 nci Birleşimdnide öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
ışari oy ile kabul edilen, Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 ve 647 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Mayıs 1967 ta
rihli ve 3.65/1556 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyo
numuzun 24 Mayıs 1967 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları 
'halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklifin Millet Meclisince kabul olunan metni, 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki Ka
nunun 7 noi maddesinin tadili ile adlî sicilden silinme işleml-ertinin kapsamının, belli esaslarda ge
nişletilmesini ve yetkili mahkeme hakkında sarahat getirilmesini öngörmektedir. 

Modern ceza hukuku, «suçlu» yerine, «suç işlemiş insan» anlayışını benimsemiş ve bu insanın 
ıslah olunarak cemiyete yeniden iadesini amaç bilmiştir. Böyle olunca da o insanın cemiyete yeniden 
intibakını ve onun cemiyet tarafından benimsenmesini sağlıyacak müesseselerin de kabil olduğu 
kadarı 'ile tesisinin gerektiği açıktır.. İşte teklifin Millet Meclisince kabul olu-
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Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 2/212 
Karar No. : 130 
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nan metninde tecil müessesesi dışında, belli esaslar dâhilinde genel af, zaman aşımı ve şi
kâyetin geri alınması hallerinde cezanın ortadan kalktığı yahut düştüğünde, sa
bıka kayıtlarının da adlî sicilden sOiııınesi imkânının tanınması, bu cümleden olaraik kabul edil
mektedir. 

Yine Millet Meclisince kabul olunan metinde, iadlî slieilden silinme kararını vermeye yetkili 
mahkeme hususunda da sarahat getirilmiş ve yetkili mahkemenin hükmü veren mahkeme yahut 
talebedenm bulunduğu [mahaldeki Aslî Ceza Mahkemesi olduğu belirtilmiştir. 

Metnin son fıkrasında sözü edilen Cumhuriyet Savcısı da bizzat adlî sicilin mahallindeki Cum
huriyet Savcısı olacaktır. 

Adalet Bakanlığının verdiği bilgiye göre halen adlî sicil kayıtları 5,5 milyon kadar olup bu 
teklifin kanunlaşması 'ile yaklaşık olarak 2 milyon kaydın silinmesi imlkân dâhiline girebilecektir. 

Bu esasları ihtiva eden Millet Meclisi metni komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Meclisli metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 
(renel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş/kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Bursa 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç Ş. Kayalar 
İmzada bulunamadı 

Diyarbakır İstanbul Samsun Tekirdağ 
S. Cizrelioğlu E. Özden R. Rendeçi H. Mumcuoğlu 

İmzada bulunamadı 
Z. Betil 

Tokat 

C. Senatosu (S. Sayısı : 938) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 13 . 1 . 1965 tarih ve- 647 
sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kamınım 
7 nei maddesi aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 7. — A) Kabahat ile mahkûm olan 
kimse cezasını çektiği veya genel af, zamana
şımı veya şikâyetin geri alınması gibi sebepler
le cezanın ortadan kalktığı veya düştüğü ta
rihten itibaren bir sene içinde bir cürüm veya 
evvelki hükmün verildiği Asliye Mahkemesinin 
'kazası dairesinde diğer bir kabahatten dolayı 
aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya mahkûm 
olmadığı veya ertelenmiş olan hükümlülüklerin 
esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu ta
rihten sonra; 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla 
ağır hapis veya 5 seneden fazla hapis cezasını 
müsıtelzim suç1 ar haricinde kalan bir cürümden 
dolayı mahkûm olan kimse, cezasını çektiği 
veya genel af, zamanaşımı veya şikâyetin geri 
alınması gibi sebeplerle cezanın ortadan kalk
tığı veya düştüğü tarihten itibaren beş sene 
içinde işlediği bir cürümden dolayı evvelce 
verilen ceza emsinden bir cezaya veya hapis 
yahut ağır hapis cezasına mahkûm olmadığı 
veya ertelenmiş olan hükümlülüklerin esasen 
vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarihten 
sonra; 

İlgilinin veya Cumhuriyet Savcısının yahut 
Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine hük
mü veren mahkemece veya talebedenin bulun
duğu yer Asliye Ceza Mahkemesince, duruşma 
yapılmaksızın, adlî sicildeki hükümlülük kay
dının silinmesine karar verilir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 tarih 
ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

MADDE 2. — Millet Meclîsi metninin 2 nci 
maddesi aynen katbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi ayneı kabul edilmiştir. 

. .>.- ı>m<t 

C. Senatosu (S. Sayısı : 938) 




