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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 129:130 
2. — Yoklama 131 
3. — Demeçler ve söylevler 131 
1. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, 

Adana'da Amerikalı erlerin sebebiyet ver
diği olaylar hakkında konuşması ve Hükü
metin bu gibi olaylar karşısında enerjik 
davranması gerektiğini belirten demeci 131:132 

2. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in, 
Adana olayları üzerinde İçişleri Bakanının 
açıklamada bulunacağını ve hâdisenin mah
kemeye intikal ettiğini bildiren demeci 132 

3. — îzmir Üyesi Cahit Okurer'in, Ada
let Partisi Grupu adına, Adana olayları 
hakkında Hükümetin büyük bir hassasiyet 
göstermesi temennisinde bulunan demeci 132 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 132 i 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm Maliye Bakanlığına asaleten atan
masının ve Devlet Bakanlığına vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/523) 132:133 

2. — Van Üyesi Ferid Helen'in Plân ve 

Sayfa 
Bütçe Komisyonundan istifasına dair öner
gesi " 133 

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
79 ncu maddesinin (A) bendinin iptaline 
ve bu bendin iptali dolayısiyle tatbik kabi
liyeti kalmıyan aynı kanunun 5457 sayılı 
Kanunla değişik 80 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasının «yedinci dereceye geçmemiş olan 
hâkimlerle yardımcıları hakkında Memurin 
Kanununa göre işlem yapılması» nı öngö
ren hükmün de iptaline dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi (3/522) 133:13Ş 

4. __ 4947 «ayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla 
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/131, Cumhuriyet Senatosu 1/692) 
(S. Sayısı : 822) 138,151:153 

5. — Sorular ve cevaplar 138 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 13& 
1. — Cumhuriyet S enatosu Samsun Üye-
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Sayfa 
si Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gön
derilen günlük gazeteye dair sözlü sorusu 
ve Dı^ı'şîeri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in demeci (6/307) 138:140 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevcıtoğlu'ıran, Resmî İlân Ku
rumuna dair sözlü sorusu ve Maliye Ba
kanı cihat Bilgehan'm cevabı (6/308) 140:144 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Os
man Koksal'm, Asgari geçim indirimi Ka
nununa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/349) 144 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihoeagil'in, Merkez Valili-
pime tâ^m olunan eski Maraş Valisine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/365) 144 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eraurum 
Üyesi Osman Alihocagirin, Erzurum Ka-
yakevine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu (6/366) 144 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum 
madenine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/369) 144 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin İstanbul Boğazı'n-
daki kazalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştır
ma Bakanından ,sözlü sorusu (6/372) 144 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalımın, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı için dinlenme evlerinin 
yapılıp y.ımlmadığma dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/373) 144 

9. — Cumıhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Ali Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene 
karşı yapılan Marnlara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/376) 144:145 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydm Üye
si İskender Cenap Ege'nin, Ipar Transport 
Ltd. Şirketine ait dört ticaret gemisine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 145 

•- -11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Haydar Tunçkanat'ın, Doğu ve Güney • 
Doğu illerine tâyin edilen 8 memura dair 
İmar ve İskân Balkanından sözlü sorusu 
(6/379) 145 

Sayfa 
12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, bâzı köylerde
ki koyun hırsızlığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/385) 145 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Rifat öztürkçine'nin, posta telgraf 
ve telefon aibonelerinden alman mükerrer 
paralara dair sözlü sorusu ve Adalot Ba
kanı Hasan Dinler'in cevabı (6/387) 145:147 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye
si Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı se
bebiyle su altında kalan köylere dair İmar 
ve İskân, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
¥"^r İşleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/388) 147 
15. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Rahmi Arıkan'm, özel öğretim Kurum
lan Kanununun uygulanmasına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/389) 147 

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, Yemeklik zeytin
yağı sıtandardizasyonu Nizamnamesinin ta
diline dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/390) 147 

17. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Selâhattin Cizrelioğlumun, Diyarba-
kırVla kurulacak olan Üniversiteye dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/391) 147 

18. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Selâhattin CizreMoğlu'nun, Dicle 
nehrinde baraj yapılıp yapılmıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/392) 147 

19. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Artvin ili dâhi
linde açılması düşünülen sağlık ocaklarına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/393) 147 

20. — Cumhuriye/t Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Artvin iline tahsis 
edilen imam kadrolarına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/394) 147 

21. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun uygulamasına 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/397) 147 

22. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm Tekniker Oku-
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Sayfa 
lu öğrencilerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/398) 147 

23. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ze-
rin Tüzün'ün, «Pamukkale» ye dair sözlü 
sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
had Kürşadin cevabı (6/402) 147:149 

24. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöp
çülerine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/403) 149 

25. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki 

Sayfa 
kırtasiyecilik hakkında İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/404) 149 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet Özgüneş'in; Osmaniye'ye nak
lolunan Kayseri Sümer Ortaokulu Müdü
rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/405) 149 

B) Yazılı sorular ve cevapları 150 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ah

met Yıldız'm, Kara Deniz Teknik Üniver
sitesinin öğretim kadrosuna dair soru öner
gesi, ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz;in yazılı cevabı 150 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Atatürk'ün 28 nci ölüm yılı dolayısiyle say
gı duruşunda bulunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanve-
kili Ahmet Nusret Tuna'nm; Anayasa Mahke
mesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu seçimlerine 
dair, İçtüzüğün 114 ncü maddesinde yapılan 
değişiklik sebebiyle yeni adayların müracaat
larını teminen gerekli işlemin yapılması hak
kındaki önergesi ile Başkanlık Divanının bu 
konudaki kararı oylandı, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesine eklenen fıkra gereğince, işlemlerin 
yeniden yapılması kabul edildi. 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu Baş-
kanvekilleri Ferid Melen ve Fehmi Alpaslan'
ın, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti Sena
tosu Grupu ve Cumhuriyet Halk Partisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Grupları İçyönetme-
liği gereğince kurulmuş olan C. H. P. Grup or
ganlarına dair tezkereleriyle eki cetvel okun
du, bilgi edinildi. 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı ivedilikle görüşülüp kabul edildi, açık 
oya sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Kök-
sal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddiaları
na dair, 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Meh
met Pırıltının, 1966 programına dair Başba
kandan, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soruları, soru sahipleri ikinci defa hazır bulun
madıklarından yazılı soruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege Üni
versitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair sözlü 
sorusu, Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz; 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, 29 Mayıs 1966 Pazar günü Eskişe
hir'de oynanan Eskişehir - Bursaspor futbol 
maçına dair sözlü sorusu, Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Nihad Kürşad; 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özden'in, İstanbul'da Sirkeci ile Üsküdar ara
sında bir teleferik yapılacağı haberine dair söz
lü sorusu, Başbakan adına İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan; 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihtiyaçlarına 
dair sözlü sorusu, Başbakan adına Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üylesi Hüsnü 
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pikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan işçileri
mize dair sözlü sorusu, Ali Naili Erdem-

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair sözlü sorusu, 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ve 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Aydı-
ner'in, zirai mahsullerimiz üzerinde büyük tah
ribat yapan karga mücadelesine dair sözlü so
rusu, Tarım Bakanı Bahri Dağdaş tarafından 
cevaplandı. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 307, 308, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 366, 
Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'm 376, 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 38cS, 
Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'ın 389, 
Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'mn 390, 
Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cizrelioğlu'nun 

391, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 397, 398 

numaralı sorular, soru sahipleri bu birleşimde 
hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

tzmir Üyesi Hilmi Onat'm 369, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zerin Tüzün'ün 

402, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydmer'-
in 403, numaralı sorular, Bakanların ve 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Osman Köksal'ın 
349, 

Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 365, 
Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin 372, 
İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nm 373, 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin 378, 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm 379, 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 387, 
Diyarbakır Üyesi Salâhattin Cizrelioğlu'nun 

392, 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 393, 394 nu

maralı sorular, Bakanların ve soru sahiplerinin 
bu birleşimde hazır bulunmamaları sebebiyle ge
lecek birleşime bırakıldı. 

15 Kasım 1966 Salı günü sat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19,07 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 
Kâtip 

Çanakkale 
Nahit Attan 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet öz-
güneş'in, son iki yıl içinde açılan ortaokul ve li
selere dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/298) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Öz-
güneş'in, ortaokul ve liseler için ders araçları ba
kımından standart bir seviyenin tesbit edilip edil
mediğine dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/299) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıl

dız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen sa
natçıya dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/300) 

4 — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair yazılı 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/301) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi. Osman Kök
sal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddialarına 
dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/302) 
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BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Beşinci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabii Üye Mehmet özgüneş'in, Adana'-
da Amerikalı erlerin sebebiyet verdiği olaylar 
halikında konuşması ve Hükümetin bu gibi olay
lar karşısında enerjik, davranması gerektiğini be
lirten demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın özgüneş 
son-olaylar'üzerinde beş dakika müddetle söz 
istemiştir. 

Buyurun Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri; 
13 Kasım günü saat 21 de Adana'da 8 Ameri
kalı zenci er sinemadan çıkan Türk kadınlarına 
sarkıntılık etmiş, hu menfur tecavüz karşısında 
galeyana gelen halk Amerikalılara ait bâzı te
sisleri tahri'bet mistir. 

Ne'kadar haklı bir sebebe dayanırsa dayan
sın bu tahripleri tasvibetmeye imkân yoktur. 
Ancak bu vesile ile şu hususları tesbit etmekte 
büyük faydalar vardır. 

Amerikalılar tarafından sebebolunan bu ve 
benzeri hâdiseler sık sık tekerrür etmektedir. 
Bu gibi olaylar karşısında Hükümetin Türk hay
siyetine yakışan enerjik bir tutuma gitmemesi 
halkı fiilî hareketlere sevk etmektedir. 

Bugünkü gazetelerin bâzılarında olay bir ko
münist hareketi olarak gösterilmektedir. Olay
lara birkaç kötü niyetli kimse veya birkaç ko
münist de karışarak halkın galeyanını bir tah
rip mâkiriasi"haline getirmek, için gayret sarf 
etmiş olabilir.' Ancak 'gerçek şudur ki olay, na

musuna düşkün Türk halkmm bir şahlanışıdır; 
buna kulp takmaya kalkışmakta hiçbir fayda 
yoktur. 

Biz Amerikan dostluğuna çok önem veriyo
ruz. Şayet Amerikalı dostlarımız da Türk dost
luğuna aynı önemi veriyorlarsa Türk'ü ve Türk 
tarihini iyice öğrenmelerinde kendileri için bü
yük faydalar vardır. Türk Milleti işgal altmda 
dahi, hiçbir zaman namusuna el ve dil uzattır-
mamıştır. Tarih buna ait şanlı sayfalarla dolu
dur. Bunları anlatmaya kalksam Senatoyu gün*-
lerce işgal etmem gerekir. Ancak bir tanesini 
zikretmeden gûçemiyecegim. Yıl 1919, 31 Ekim 
Cuma günü vakit ikindi ile akşam arası; Maraş 
Fransız işgali altında; Fransız üniforması giy
miş birkaç silâhlı Ermeni Uzunoluk hamamın
dan çıkan Türk kadınlarına sarkıntılık etmiş
tir. Kadınların imdadına koşan Çakmakçı Sait 
bir kurşunla yere yıkılıyor. O civarda ihtiyar, 
beli bükülmüş bir sütçü vardır; adı Sütçü Hacı 
imam, Sütçü imam tabancasını alarak ihtiyar
lığına, güçsüzlüğüne bakmaksızın silâhlı Fran
sız erlerinin üzerine yürümüş birini öldürmüş, 
diğerlerini de kaçırmıştır. 

Maraş'ta olayın vukubulduğu yerde, bugün 
bi'r âbide vardır. Türk namusunu ve haysiye
tini âbideleştiren bu sembol, gerçekte herkes 
için bir ibret ve ihtar levhasıdır. 

Amerikalı dostlarımızın Yankilerine de Neg-
rolarnıa da Türk tarihini ve Türk'ü iyice ince
lemelerini tavsiye eder Hükümeti bu gibi hay
siyet kırıcı hareketlere karşı Türk haysiyet ve 
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karakterine yakışır enerjik bir tutuma davet 
eti erim. (Alkışlar) 

2. — Devlet Balamı Refet Sezgin'in; Adana 
olayları üzerinde İçişleri Bakanının açıklamada 
bulunacağım ve hâdisenin mahkemeye intikal et
tiğini bildiren demeci 

BAŞKAN — Hükümet adına gündem dışı 
konuşmak üzere Devlet Bakanı Sayın Refet Sez
gin, buyuran. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun"muhterem üyeleri; 13 'Kasım 
günü Adana'da vukubulan müessif hâdiseler, ha
len bir vazife seyahatinde bulunan İçişleri Ba
kanı tarafından Yüce Senatoya gerektiği ölçüler 
içerisinde önümüzdeki günlerde arz edilecektir. 

Şunu ilâve etmek isterim ki, konu mahkeme
ye intikal etmiş ve adlî takibat başlamış bulun
maktadır. Bu sebeple adliyeye intikal etmiş bu 
konu hakkında dâvaya tesiri ihtimalini düşüne
rek mütemmim izahat vermemiz elbetteki tas-
vibedilmez. Ancak Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem, üyeleri huzurunda ifadeden zevk ve 
şeref duyarız ki, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri, bundan evvelki bütün hükümetler, şim
diki hükümet ve bundan sonra gelecek Türkiye 
Cumhuriyeti ' hükümetleri Türk Milletinin raa-
'mus ve iffetine müteveccih bir hareketin vukuu 
nereden gelirse gelsin, hangi taraftan gelirse 
gelsin bunu Türk Milletine has bir vekar içinde 
daima defetmeye, gerektiği şekilde bunlara mu
kabele etmeye hem kararlıdır, hem bundan ev
velki hareketlerde bu suretle davranmıştır, bun
dan sonra da böyle olması tabiîdir. Hiç kimse
nin bu konuda bir şüphe ve endişeye düşmesine 
mahal yoktur. Hürmetlerimle arz ederim. (Al
kışlar) 

CAHİT OKURER (İzmir) — Bu hususta 
'ben de gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemek, ya-
:zılı beyana1 ve seibc'b'ini de zikre tâbidir, Sayın 
•Ok-urer, Ancak Hükümete Ibu sakilde istisnai 
moiıaımele yapıyonız. İçtüzüğümüze gör t s'izin 
yazılı ;bir talebiniz yok. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sunumlarına 
geçiyoruz. 

SUVHt BATUR (Sinop) — Grup adına isti-
yoı*. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde «grup adına 
yazılı olmaksızın söz verilir» diye hüküm yok 
Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Yazılı olarak 
gönderiyor. 

BAŞKAN — Yaızılı olarak mı 'gönderiyor 
efendim. 

Muhterem arkadaşlariımdan daha ev^el gün
dem dişi söz istemelerini rjoa ederim. Çünkü şu 
anda sunuşlara geçmemiz ieaibediyar. 

3. — İzmir Üyesi Cahit Okurerfin, Adalet 
Partisi Grupu adına, Adana olayları hakkında 
Hükümetin büyük bir hassasiyet göstermesi te
mennisinde bulunan demeci. 

Sayın Adalet Partisi Grup Başkanı Okurer, 
Adana, olayları hakkında -gündem dışı söz is
temiştir. Buyurun Sayın Okurer. 

ADALET PARTİSİ GRUPU BAŞKANI 
CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, Sayın özgüneş'in 
Adana olayları hakkında, ıb'ilhaıssa ıhassasiyeitind 
izhar eden konuşmasından sonra Hülkümet adı
na Sayın Refet Sezgin konuştu. Eğer mesele, da
ha önceden düşünmek imkânını veren 'bir halde 
olursa o vakit yazılı «bir söz talebinde bulun
mak imkânı oluyor. Fakat cereyan eden birta
kım konuşmaların .akabinde tm ihtiyacı duyar
sak onun içân acele söz istemek zaruretinde bu
lunuyoruz. O itibarla tüzüğe uygun olmıyarak 
konuşmak istemiş 'bulunuyoruım. Mazur görme
nizi rica ederim. 

Adana 'olayları haikkında Sayın Sezgin'in 
işaret ettiği şeikilde, İçişleri Bakanı burada bel
ki birkaç gün sonra geniş izahat verecektir. 

Bu izahatı biz de bekliyoruz. Ancaik ben /bu
rada -bilhassa Adalet Partisi Grupunun da (bu 
olaylar üzerinde hangi balkımdan olursa olsun 
şu veya bu haklı diye düşünmeden Hükümetin 
büyük bir hassasiyetle ilıgi 'göstermesini grup 
•adına ben de rica ediyorum. (Ortadan ve sol
dan alkışlar) 

G3NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bitgehan'-
ın Maliye Bakanlığına asaleten atanmasının ve 
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Devlet Bakanlığına vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/523) 

. . BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Bakanı Cihait Bdlgehan'm açık bulu

nan Maliye Bakanlığına .atanmasının ve Dev
let Bakanlığına vekillik etmesinin, Başbakanın 
feklİfi üzerine, uygun görülmüş olduğunu .arz 
ederim. 

CavdötSunay 
Cumhurbaşkara 

BAŞKAN — Bilgilerinize «sunulmuştur efen-
dim. 

2. — Van Üyesi Ferid Melen'in Plân ve Büt
çe Komisyonundan istifasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir istifa yazısı var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınla 
Grupumuz yönetim'indöki vazifem yeleri ka

dar zaman ayırmama imkân vermediğinden, 
Plân ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden idtifa 
ediyorum. 

'Saygı ile arz ederim. 
Van 

Ferid Me'en 

BAŞKAN — Bilgilerinize .arz edilmiştir. 

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 79 ncu 
maddesinin (A) bendinin iptaline ve bu ben
din iptali dolayısiyle tatbik kabiliyeti kalmı-
yan aynı kanunun 5457 sayılı Kanunla, deği
şik 80 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının «ye
dinci dereceye geçmemiş olan hâkimlerle yar
dımcıları hakkında Memurin Kanununa göre 
işlem yapılması» nı öngören hükmün de iptali
ne dair Anyasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/522) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesinden gelen 
bir yazıyı okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grupu tarafmdan; 2556 sayılı Hâkimler Kanu

nunun 79 ncu maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğundan bahisle iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve : 

1. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 70 ncu 
maddesinin, (A) bendinde yazılı teminatı, Ana
yasanın 133 ncü maddesinin bütün hâkimlere 
tanıdığı teminattan farklı olarak sadece maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen dereceye yükselmiş 
olan hâkimlerle smırlıyan hükmünün yukarıda 
sözü edilen (A) bendine hasren iptaline, 

2. Aynı Kanunun 5457 sayılı Kanunla de
ğişik 80 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan ve yedinci dereceye geçmemiş olan hâkim
lerle yardımcıları hakkında Memurin Kanununa 
göre işlem yapılmasını öngören hükmü de, 
79 ncu maddenin birinci fıkrasının, aynı madde
nin (A) bendine hasren iptal edilmiş olması so
nucunda, uygulama kabiliyeti kalmadığından, 
44 sayılı Kanunun 28 nci maddesi uyarınca ipta
line, 

4 . 11 . 1966 gününde 1963/81 esas ve 1966/40 
karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

İbrahim Senil 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 

4. — 1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Di
lekçe Karma komisyonları seçimine esas teşkil 
edecek dağıtma cetveli ile 

2. Komisyon üye oranlarının yeniden tan
zimi ve 

3. Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyelerin her iki dönem seçimlerinin bir arada 
yapılması hakkındaki Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kururu Kararı 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun kararını 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

9 Kasım 1966 tarihli toplantısında alman 1 sa
yılı karar ilişiktir. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

— 133 — 
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Ctunlıuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Kararı 

Karra No: 1 
Karar tarihi: 9 Kasım 1966 
Toplantı No: 1 

1. özel kanunları gereğince her yıl seçimi 
yapılmakta olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Dilekçe Karma Komisyonları seçimlerine-esas teş-
ikil etmek üzere ilişik dağıtım cetvelinin tanzimi, 

2. A. P. Örüp Başkanlığının, Gruplarının 
üye sayısında meydana gelen artış sebebiyle Ko
misyon oranlarının yeniden tesbit edilmesine ait 
önergesinin kabulü ile oranların yeniden tanzi
mi, 

3. Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek üye
lerin her iki dönem seçimlerinin bir arada yapıl
ması, 

Kararlaştırıldı. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Başkan 

Mehmet Ünaldı 
Başkanvekili 
Azmi E doğan 

Kâtip 
Nizamettin Özgül 

Kâtip 
Necip Seyhan 
İdare Âmiri 
Adil Ünlü 

İdare Âmiri 
Ferid Melen 

C. H. P. Grup Başkanı 

Sırrı Atalay 
Başkanvekili 

3 ncü maddeye çekinser 
Nahit Altan 

Kâtip 
A. Rıza Ulusman 

Kâtip 
Enver Bahadırlı 

1 nci maddeye muhalifim 
Akif Tekin 
İdare Âmiri 

Ahmet Nusret Tuna 
A. P. Grup Başkanvekili 

Fahri özdilek 
M. B. G. Başkanı 

Zerin Tüzün 
Kontenjan Grup Başkanı 

İçtüzük 13 ncü maddesi ve Özel kanunları gereğin 
komisyonlarının 

A.P. 

95 

O
ra

n 

Dileikçe Karma 
Komisyonu 3,61 

Kamu tk. Teş. 
Karma Kom. 7,74 

1 
A

de
d 

4 

8 

C.H.P 

48 

O 

1,82 

3,91 

O 
T3 

2 

4 
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12 

s 3 

0,45 — 

0,97 1 

Kontenjan 

O 

0,49 

1,05 

13 

Gr. 

1 
A
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d 

1 

1 

Y.T.P. 

1 + 1 

O 

0,07 

0,16 — 

O 

0,07 

0,16 

M.P. 

2 

•2 

— 

— 
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ce Dilekçe ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
orantı çizelgesi 

c. 

İ-ı 

O 

0,07 

0,16 

K.M.P. 

1+1 

% 
"3 <\ 

— 

T. 

u o 

0,03 

0,08 

t.P. 

1 

'g 
^d 
<\ 

— 

Bağımsızlar 

2 + 9 
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O 

0,34 

0,73 

^ <\ 

1 

Toplam 

6 

3 
^ «İ 

7 

15 

135 — 



C. Senatosu B : 5 15 . 11 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Kararın „ üçüncü maddesine 
Divanın tabiî üyesi bulunan Sayın Başkanvekili 
Sırrı Atalay muhalefette bulunmuş ve şerhini 
de vermiş bulunduğu cihetle muhalefet sebebini 
izah sadedinde buyurunuz. 

Çünkü, İçtüzüğümüzde münhasıran; «Dağı
tım cetvelinin oya arzı suretiyle netice istihsal 
edilir», denmektedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar-
kaıkadaşlarım, biraz önce okunan Danışma Ku
rulu Kararının 3 ncü maddesinde, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna seçilecek üyelerin her iki dö
nem seçimlerinin bir arada yapılması Danışma 
Kurulunca kararlaştırılmış ve Yüksek Genel Ku
rulun tasviplerine sunulmak üzere gelmiş bulun
maktadır. Yüksek Hâkimler Kurulunun ilk ad 
çekmek ile yarışının yerine Yargıtay ve birinci 
derecede, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasın
da seçim yapılmış; Millet Meclisi seçimini yap
mış, ancak Cumhuriyet Senatosu iki asıl üyeyi 
seçemediği için, Yüksek Hâkimler Kuruulnun 
ad çekmeyle yerine seçilenler vazifeye başlama
mış bulunmaktadırlar. 

Şimdi Danışma Kurulunun aldığı karar ge
reğince, ilk ad çekme ile yerlerine seçilenlerin 
Cumhuriyet Senatosunca tamamlanması lâzımge-
len iki asıl üye ile dört yıllık müddetleri biten 
üyelerin yerine birlikte seçim yapılması isten
mektedir, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, 
Danışma Kurulunun bu kararını tasvibedecek 
olursa hukukî bâzı sakıncalar meydana gelecek
tir ve Yüksek Kurulun bu şekildeki bir kararı 
Anayasaya aykırı olacaktır. Anayasanın 143 ncü 
maddesi; Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin 
görev müddetini kesin olarak tesbit etmiştir; 
dört yıldır. Ancak bunların yarısı iki yılda bir 
yenilenecektir. Yenileme ve devrî usul vardır ve 
45 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi de bu
nu temin için, bir defaya mahsus olmak üzere ilk 
seçilenlerin yarısı için bir ad çekmeye başvurula
caktır, bundan sonra artık iki yılda bir kendili
ğinden yenileme meydana gelecektir. 

Şimdi Yüksek Heyetiniz şayet Danışma Ku
rulunun kararını tasvibedip de, iki seçimi bir ara
da yapacak olursanız, Yüksek Hâkimler Seçim 
Kurulu Başkanlığının talebi üzerine bildirildik
ten sonra 22 Aralık 1966 tarihinden önce seçim 
yapılmış ve bildirilmiş olacaktır. İki yer için de, 

yani ilk ad çekme ile boşalan yerlere ve dört yıl
lık görevlerini bitirenlerin yerine seçim yapılmış 
olacak. Peki, bunlar Anayasanın 140 ncı mad
desindeki sarih büküm karşısında dört yıl için 
seçilmiş olacaklarına göre, 1970 yılında yani dör
düncü yılın hitamında iki grup da yenilemeye 
tabi tutulacaktır. Yarısının j^enilenmesi nasıl 
mümkün olacaktır? Yüksek Hâkimler Secim Ku
rulunun görüşü şu ki, 45 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesini değiştirelim ve ilerideki iki yılda 
bir yarısının yenilenmesini teinin için bir ad çekme 
cihetine dahi gidilsin, bir defaya mahsus ol
mak üzere ikinci geçici maddeyle derpiş edilen ad 
çekme usulü bir daha tekrar edilsin. Şimdi Yük
sek Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ileride 
değişmesi muhtemel bir kanun maddesine daya
narak iki seçimi bir arada yapmaya nasıl karar 
verebilecektir"? Kaldı ki, ileride iki seçim bir ara
da yapıldığı takdirde ad çekme suretiyle Yargı -
taydan veyahut birinci sınıfa ayrılmış hâkim
ler arasında .yapılan seçimlerle gelenlere; bir ve
ya iki sene müddetle hizmet gördünüz, müddet 
doldu, yenilemeye gidin veyahut ad çekmeye ta
bi olun dendiği takdirde, bizim seçilmemiz ve fa
kat vazifeye başlamamış olmamız Anayasanın 
bize sarih olarak verdiği dört yıllık görevi her
hangi bir şekilde nezedemez şeklindeki haklarını 
aramaları karşısında Cumhuriyet Senatosu bir 
çıkmaza girmiş olmıyacak mıdır? O halde Cum
huriyeti Senatosunun Danışma, Kurulunun almış 
olduğu bu kararın, Danışma Kurulu kararı ola
rak metinden çıkarılması zarureti vardır. Zira 
45 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, seçim
leri Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu denetler. 
Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu bize, şu dönem 
içinde seçim yapacaksınız der, biz de yaparız. 
Onları vazifeye başlatmak veya başlatmamak, 
müddetlerini tesbit hususu tamamen Yüksek Hâ
kimler Secini Kuruluna aittir. Cumhuriyet Se
natosu sadece bu heyetten gelen devreler için 
seçim yapmakla mükelleftir. Cumhuriyet Sena
tosunun; bu seçimleri şu tarihte ve şunları bera
ber yapalım, diye her hangi bir hakkı ve yetkisi 
yoktur. Bu bakımdan da Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulunun almış olduğu karar 45 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine de aykırıdır. Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun ileride meydana 
gelecek haksızlıkları veya haklılıkları kendi kara-
riyle tescil ve tesbit etmesi mahzurlu olacaktır. 
Bu sebeple, Yüksek Kurul böyle bir karar alma-



C. Senatosu B : 5 15 . 11 . 1966 O : 1 

dan da kendiliğinden fiilî bir vaziyet meydana 
gelebilir. İçtüzüğün 144 ncü maddesinin son fık
rasını değiştirdik. Birinci devrede seçimi iste
nenler için yeniden ilân yapılacaktır, yeniden 
işlem yapılacaktır ve bunlar 22 Aralık tarihine 
kadar bitmiş olacaktır. Ayrıca Yüksek Hâkim
ler Seçim Kurulu bize dört yılı bitmiş olan ikinci 
grupta bulunan dokuz asil, üç yedek üye için de 
seçim yapılsın diye teklifte bulunmuşlardır. Bi
rincisi sanki yapılmış ve işlemi bitmiş gibi, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun ikincisi için 
ayrı işlem yapması gerekmektedir ve bunlar fii
len birbirine yaklaşacaktır ve böylelikle işe baş
latma ve başlatmama yetkisine sahi'bolan Yük
sek Hâkimler Seçim Kurulu bunları vazifeye baş
latır veya başlatmaz, ama Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu, Anayasanın sarih 143 ncü mad
desi ve 45 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi karşı
sında iki seçimin bir arada yapılmasının kararı
nı alması halinde ileride çeşitli hukuki mahzur
ları kendi kararı ile meydana getirmiş olacaktır. 
Halbuki fiilî bir araya gelme, karar olarak bura
da meydana gelecek bir husustan tamamen fark
lıdır. Bu sebeple biz fiilen iki seçimi bir araya 
getirelim ve buna çalışalım, ama Cumhuriyet Se-. 
natosu Başkanlık Divanının beraber toplandığı 
Danışma Kurulu ile Genel Kurulun karan olarak 
yapmıyalım. Bu sebeple fiilî durum meydana gel
mesi ve fakat karar konusu olmaması için üçün
cü maddenin gündemden çıkarılması için bir öner
ge vermiş bulunuyorum. Yüksek Kurulun vi
kayesi için muhterem arkadaşlarımdan rica edi
yorum lütfen kabul buyursunlar metinden çıka
ralım. Bunun hiçbir mahzuru yok, fiilen bu iş
lemi yapmış oluruz, ama bir kararla yaparsak 
hem Anayasaya aykırı, hem 45 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine aykırı, hem de ileride doğacak 
hukuki mahzurlara bu heyetin bir vesile olmasına 
benim gönlüm razı değildir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Başkanlık Di
vanı esasen İçtüzüğün 8 nci maddesine göre, 
yalnız dağıtım cetvelini oya arz edecektir. Da
nışma kurulu kararını değil. Içıfcüzük bu âmir 
hükmü taşımaktadır. 

Sayın Tuna, buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muıhtefcem arkadaşlar, Sayın Atalay'm itirazda 
bulunduğu mevzua ben de kısmen temas etmek 
istiyorum. İhtilafın mevzuu şudur; biz Yüksek 

Hâkimler Kuruluna üye seçtik. Üyeler dört yıl 
için seçilmişti. Fakat Cumhuriyet Senatosunda 
olduğu gibi, ilk yarısı iki yıl geçti, kur'a ile ay
rılacaktı. Hakikaten iki yıl geçti, kur'a çekildi, 
kendisine kur'a isalbet edenlerin yerine seçim 
yapacak kurullara bildirildi. Bu meyanda Cum
huriyet Senatosuna da bildirildi. 

Şimdi 45 sayılı Kanunda, hakikaten çıkarır
ken bir hatâ yapmışız veya bir vuzuh vereme
mişiz maddeye, seçilenlerin hep beraber işe baş
laması gibi bir durum hakikaten anlaşılmakta
dır. Değişen ve yeniden seçilenlerin beraber 
bağlıyacakları gibi bir durum anlaşılmaktadır. 
Nitekim Yargıtay kendisine düşen üyeyi seç
miş. Millet Meclisi kendisine düşen üyeyi seç
miş, bunlar bildirmişler, fakat Cumhuriyet Se
natosu iki yılı geçen bir zamandanberi Yüksek 
Hâkimler Kuruluna üye seçemediği için bu di
ğer seçilenler de vazife başlıyamadı. 

Şimdi esasen bu müddet içerisinde seçilmiş 
olan diğer yarının da müddeti bu 22 Aralık'ta 

sona ermektedir. Yüksek Hâkimler Kurulu se
çimini idare eden Başsavcılık bize bir yazı ya
zıyor, diyor k i ; 22 Aralık'ta birinci grupun 
müddeti iki yıl evvel bitmişti. Seçimi yapıp bil-
dirmediniz. 22 Aralık'ta ikinci grupun da müd
deti bitmektedir. Bu münavebeyi temin etmek 
mümkün olmadı hali hazırda çalışanlar dört 
yıldan beri vazife görmektedir. Çarnâçar bu de
ğişikliği temin edebilmek üzere siz bu iki seçi
mi, birinci devrenin seçimi ile ikinci devrenin 
seçimini bir arada yapın. İki yıl sonra yarısı 
kur 'a ile değiştirilir, tekrar seçimler yapılır, 
Anayasanın istediği münavebeli ve dörder yıl
lık teşkilât kurulmuş olur. 

Şimdi Sayın Atalay arkadaşımız bunların 
hepsinin beraiber yapılmasının mahzurlu oldu
ğunu söylüyor. Fakat fiilî bir durum var. Evet 
hakkiaten mahzurlu, fakat fiilî bir durum var 
ki; hali hazırda Yüksek Hâkimler Kurulu'nda 
vazife gören üyelerin her biri dört yıldan beri 
vazife görmektedir. İkisi iki yıl evvel değiştiril
sin diye karar alındığı halde değiştirilememiş
tir. Seçim yapamadık. Onlar da hepsini beraber 
başlatmadı. Bugün Yüksek Hâkimler Kurulu
nun üyelerinin hepsinin mesai senesi dört yılı 
bulmaktadır. Zaruri olarak bunu tashih için, 
bunların hepsini beraber seçmeye mecburuz. 
Seçtikten sonra bunlar başlıyacaktır, iki yıl 
hizmet göreceklerdir. Anayasa gereğince iki 

- 1 3 7 



0. Senatosu B : 5 15 . 11 . 1966 0 : 1 

yıllık hizmetten sonra kimler değişecekse bun
lar için kur'a çekilecektir ve bu suretle 45 sa
yılı Kanunun ve Anayasanın istediği nizam te
essüs edecektir. Bunun bir başka türlüsünün 
düşünülmesine imkân yok. Bu gün ayrı seçti
ğimizi farzedelim. Bu gün kendilerine bildir
dik ki, o imkânımız da yok, bir de ilân yapılsın 
dedik, bildirdik; ne yapacaktır? Bunlar ancak 
21 Aralığa kadar vazife göreceklerdir, 22 Ara-
lık'ta müddetleri dolmaktadır. Binaenaleyh, bir 
hatanın tashihi mevzuubahistir, bu hatanın 
tashihi için bu seçimleri idare eden Cumhu
riyet Başsavcılığı her iki seçimin bir arada ya
pılmasını rica etmiştir. Bizzarur iki yıldan son
ra bir kur'a çekilecektir. Kimlere isabet ediyor
sa onların yenilenmesi zaruri olacaktır. Bi
naenaleyh, Danışma Kurulunda alman karar 
şu hatayı tashih için zaruri bir karardır, iyi bir 
karar değildir, fakat zaruri bir karardır, uyul
masını ve kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ İçtüzüğümü
zün gereğini ifa etmek maksadı ile Dilekçe Kar
ma Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu dağıtım cetvelini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Ka
bul edıilmiş ve mesele halledilmiştir. Esas ka
rara iktiran alacak husus budur. Diğer husus 
ise İçtüzüğümüzün 13 ncü maddesinin son fık
rasında Danışma Kurulunca alman kararlar Di
vanın sunuşları sırasında Genel Kurula teklif 
•olarak arz edilir, karar olarak değildir, bir 
tekliftir. 

Şimdi iki teklif vardır. Biri tayyedilmesi 
teklifi, yani sunuşun tayyı. Birisi de benim an
ladığıma göre Sayın Vural ile Sayın Kılıç/in, 
ıllir daha Divana götürülerek bu meselenin tet
kiki teklifidir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gelecek birle
şimde müzakeresi... : • 

BAŞKAN — Gelecek birleşimde' müzakere
si hususu. Yami' Danışma Kurulunun 3 '.'ncü' 
maddesinde yer alan'teklifin uıüzakeresinin ge
lecek Ll'rleıimde yapılması hulusu teklif edil
mektedir. Takriri okutuyorum.- Sayın At alay 
bu takrire iltihak ottiği cihetle, kendilerinin 
takririni okutmuyorum. 

ıSenato Başkanlığına 
Danışma Kurulu kararının Yüksek Hâkim

ler Kurulu üyelikleıii ile ilgili kararının, gele
cek oturumda görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ankara , Konya 
Mahmut Vural . Muhit bin Kılıç 

•BAŞKAN — Teklif üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Teklifi oylarınıza arz edi
yorum.. Kabul edenler... Kabul etrniyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Danışma Kurulunun 9 Kasım 196.6 tarih ve 
ıbir sayılı kararında yazılı üçüncü maddenin 
görüşülmesi gelecek Birlerimde, yapılacaktır. 

4. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 saydı K'inunla deği-
§ik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/131, Cumhuri
yet Senatosu 1/692) (S. Sayısı : 822) (1) 

BAŞKAN — Açık oylamanın sonucunu arz 
ediyorum: Oylamaya sayın 93 üye katılmış; 

88 kalbul, 4 ret, 1 çekinser olmak üzere 93 oy 
•kullanılmış,' salt" çoğunıkuk sağlanmış ve tasarı 
kanuniyöt kes^etını'ıştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR'. 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
ÇağlayangU'in cevabı (6/307) 

BAŞKAN •— Gündedimimıize geçiyoruz. Sa
yın Tevetoğlu?... Burada. Sayın Dışişleri Baka
mı ? Buradalar. 

Boruyu okutuyorum. . 

A n k a r a : 18 Aralık 1964 
iCumıhur'iyeıt Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdalki sorularımın Dışişleri Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de

f i ; 822 S. saydn, basmayazı 10 i M . 1966 
tarihli 4 ncü Birleşim.tutanağı sonundadır. 
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lâletıinizi saygılarımla .istirham ederim. 

.... Dı\ Fethi Tevetoğlu 
Samsun Senatörü 

1. — Dıs ülkelerdeki Dışişleri Baıkanlığı-
ırnız teşkilâtı mensuplarını yurt içi olaylardan 
süratle haberdar etmek maksadiyle, elcilikleri
mize uçak postası ile gönderilen yegâne günlük 
'gazete • hangisidir ? 

2. — Bu gazetenin diğer gazetelere tercih 
•edilişinin hikmeti nelerdir? Bu gazete ne za
mandan beni Dışişleri teşkilâtımıza gönderil-
ımektedir? Bugüne kadar bu gazeteye Dışişleri 
Bakanlığınca ödenmiş paranın yekûnu nedir? 
Bu tekelcilik, aynı gazete yararına daha ne ka-
•dar devam edecektir? 

3. — Yurt içi olayların ve atmosferin yunt 
-dışındaki Haıiciyeeileılmize münhasıran bu ga
zetenin g-ürüş ve temayülüne muvazi bir açıdan 
aks ettir ilişi, her zaman gerçeğe uymıyaeağı ve 
böylece pek çok millî zararlara scbebolabilece-
ği cihetle, bu'önemli hatanın tashihini zaruri 
ve lüzumlu gülmüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SAİVRÎ 

ÇAGİLAYANGİL (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Fethi. Te-
vetoğlu'nun sorusuna vekâlet imdeki 'bil gilerle 
arzı cova.bed'yoj'um.. . 

•Safirlerimiz'n -memleket meseleleri ve- ha
berleriyle yakından, ilgilenmesini temin için ev
velce her büyük elçiye ücreti vekâletimkce kar
şılanmak. .üzere A)ir gazete .gönderilmesi karar
laştırılmış-; fakat bu. hangi gazete- 'olsun -diye 
bir .karar.veri! em ediği için -bu te^bbüs büyük 
ilçelere..bildiri!erek..hangi gazeteyi arzu ettik
leri sorulmuştur,, bir--nevi .anket yapılmıştır. 
G:elen -cevapların, % 85 .i, Cumhuriyet Gazetem 
üzerinde, ittifak ettiği iç 'n Cumhuriyet Gazete-
•shıe bütün . büyükelçilikler abone edilmiştir. 
'Bendeniz 'sorumluluğu deruhde ettiğim zaman 
gazete okumanın ve meselâ; ben Ulus Gazetesi 
istiyorum, ben Son Havadis 'Gazete::! istiyorum, 
diye anket cevap vermiş 'bir sefilimize de; yok, 
anketin neticesi Cumhuriyet 'Gazetesi çıktı, illâ 
Cumhuriyet okuyacaksınız demenin mantıkî 
'olduğuna sahibolamadım. O itibarla ve memle
kette gelişen fikir cereyanlarını ela dikkate ala
rak bütün büyükelçilerimizin memlekette cere
yan eden hâdiseleri tek gazetenin veya tek 'kay

nağın açısından değil, değişik kaynaklarından 
tetkik etmek fırsatını bulmalarını da sağlamak: 
arzusuyla daLa geniş bir aniket ve daha geniş 
bir soruşturma yaptıktan sonra; Cumhuriyet, 
Hürriyet, Dünya, Son Havadis, Yeni Gazete, 
Milliyet ve Zafer üzerinde temerküz eden ar
zuları is'afetmek ve gazete miktarlarını da bu 
kadroda tutmak suretiyle yeni bir tedbir almış 
oluyoruz. Arkadaşlarım daha salim bir usul, 
bu işi daha iyi ayarlıyarak bir usul tavsiye eder
lerse ve o usul bizi tatmin ederse, onu tatbik et
mekten de ayrıca zevk duyacağım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

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

Baş'kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
büyükelçiliklerimize gönderilen gazeteler üze
rinde iki yıldan fazla müddet önce sorduğum 
bir sözlü sorunun 2, 2,5 yıl sonra burada ceva
bını almakla memnun ve minnettarım. 

Takdir buyurursunuz ki, yurttan uzakta va
zife görmekte olan diplomatlarımızın yurt için
deki haberlere büyük ihtiyaçları vardır ve 
yurt içindeki olayları gazetelerin verdiği bilgi
lere dayanarak izlemeye muhtaçtırlar. 1961, 
19G2, 19G3 yıllarında muhtelif münasebetlerle 
vazifeli olarak yurt dışına gittiğimiz sıralarda 
büyükelçiliklerimize yalnız bir, iki «mahsus» 
gazetenin devamlı surette gönderildiğini ve 
Bakanlığın, elçiliklerimiz için, yalnız bu gaze
telere abone olduklarını ve demin çok sayın 
Dışişleri Bakanının izah buyurdukları gibi 
memleketteki olayları çeşitli açılardan değil 
yalnız o gazetenin, yalnız gönderilen bir, iki 
gazetenin (Cumhuriyet ve Ulus) izahına uygun 
şekilde gördükleri, duydukları hususunu tes-
bit etmiş, hem niçin bu iki gazetenin tercih 
edilip de, diğer gazetelerin gönderilmemiş ol
masını, hem de neden bu hizmetin tam ve ye
rinde yapılmadığını sormuştum. 

Şimdi memnuniyetle öğreniyorum ki, ha
kikaten çeşitli gazeteler, iktidara, muhalefe
te mensup ve tarafsız gazeteler elçiliklerimize 
gönderilmektedir. Yalnız şükranlarımı arz eder
ken Sayın Dışişleri Bakanından bir istirham
da bulunacağım. Bu gazeteler âdi posta ile git
mekte ve büyükelçiliklere en erken bir- hafta 
sonra varmaktadır. Bir de, diğer birçok mem
leketlerde olduğu gibi acaba bunlar hususi, 
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ince kâğıtlara basılabilir mi? Her gazete müm
künse, hiç olmazsa hariciyemizin hizmetine gön
dereceği nüshaları 'bu şekilde, hepimizin gör
düğü Newyork - Times'in ve diğer 'bir kısım 
gazetelerin basıldığı ince kâğıtlara (basılı şe
kilde yollıyaıbilir mi? Bunlar için husussi bir 
baskı yapılması, teknik bakımdan, eğer müm
künse ve gazetelerimizden bu husus rica edilir 
ve sağlanabilirse uçak postasiyle erken gön
derilmeleri mümkün olur ve gazetelerimizin de 
bu vatansever harekete memnuniyetle karşılık 
vermeye çalışacaklarından emin bulunarak bu 
arzumu arz etmeyi vazife addediyorum. Gös
terdikleri ilgi ve bu şekilde diplomatlarımı
zın memleketin umumi efkârından her zaviye
de faydalanmalarına imkân sağladı'klan için 
Dışişleri Bakanlığına şükranlarımı arz ederim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dışişleri Baka
nı İhsan Sabrı Çağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, değerli arkadaşıma şük
ranlarımı arz ederim. Bir ciheti tavzih etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu arz 
ettiğim gazeteler uçak postasına aıbone olmuş
lardır. Bilmiyorum, kendileri nasıl müşahede 
buyurmuşlardır. Fakat bir arıza olmuşsa tet
kik ederim. Ödediğimiz ücretler uçak postası 
üzerinedir ve uçak postası ile gitmektedir. 
Bu ciheti tekrar tavzih ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kuruntuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'ın cevabı (6/308) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Ankara : .1.6 . 12 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın MalJye ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanları tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
istirham ederim. 

Cumhuriyet Ser aftosu 
'•Samsun Üyesi 

' Dr. Fethi Tevet oğlu 

1. Resmî İlân Kurumunun, her devirde is
tismar müessesesi olmuş zararlı teşekküllerin 
başlıcalarından biri bulunduğuna kaani misi
niz? 

2. Komünist Demirperde ülkelerimden ve 
Mısır ile Türkiye'den başka, hür dünyanın han
gi memleketlerimle resmî ilân kurumlan mev
cuttur? 

3. Daima kötüye kullanılabilir ve çok 
defa iktidarlar ve şahıslar elinde kötüye kulla
nılmış bu bir nev'i 'baskı silâhı olan resmî ilâ
nın, kişiler ve (basın müesseseleri halkları kadar, 
Türk Anayasasının 20 nci maddesinde z'ikrolu-
nan basın hürriyetlerini de kısıtlayıcı xv sözde 
•bırakıcı bir tehdit ve tahrip ve vasıtası haline 
gelmekten kurtaracak tedbirleriniz nelerdir? 

4. Yönetmelerini kasıtlı yöneticilerin ve 
itimattan yoksun taraflı kontrol ekiplerinin 
mütalâalarına ve kendi (çıkarlarına 'göre uygu
lamak istiyecek bir Basın İlân Kurumu sorum
luları hakkında Bakanlığınızın yapıcı, hak ta-
nıyıeı, koruyucu ve teslim ettirici 'bir fonksi
yonu mevcut mudur? 

5. Son günlerde Yeni İstanbul Gazetesinin 
resmî ilân ve reklâmları kimler tarafından, 
hangi sebeplerle kesilmiştir? 

Bugüne kadar bu konuda, bir hak çiğnen
mesi halinde bunun kurtarılma ve teslimi ile 
sosyal adalete uydurulmasında 'Bakanlığınızın 
her hangi (bir yardım ve müdahalesi vâki ol
muş mudur? 

6. Basının resmî ilân ile adetâ kontrol al
tında tutulması ve sansürü fgllbi demokratik 
Anayasalara ve prensiplere şiddetle aykırı olan 
tasarruflardan Türk Basınını da korumak için 
düşünce ve tedbirierin'iz nelerdir?. 

'BAŞKAN — Soru sahibi ve her iki Bakan
lığın sayın Bakanları burada 'bulunmaktadır. 
Siz 'her iki Bakanın cevap vermesini mi arzu 
ediyorsunuz ? 

FETHİ TEVETOĞLU ('Samsun) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlar sıralanın 
nasıl kullanacaklar? Evvelâ 'Sayın Maliye Ba
kanı Cihat Bilgeharı; bilâhare, S-aym Turizm 
ve Tanıtma Bakanı da cevap verecekler mi efen
dim? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NlHAD 
KÜRŞAD (İzmir Milletvekili) — Hayır etfen
dim, Bakanlar Kumlu karariyle bu mevzu ile 
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doğrudan doğruya Maliye Bukr.ni ilgilenmekte
dir. 

BAŞKAN - - Bakanlar Kurulu karariyle bu 
konuyla münhasıran Maliye Bakanlığı ilgili bu
lunduğu cihetle Turizm ve Tanıtma Bakanı bu 
hususta cevap vernıiyecdkler. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLfîEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın arkadaşlar, 
değerli senatör Fethi Tevetoğlu'nun (sorularına 
arzı c^v'^odiyarrım. 

Değerli senatör: «Resmî îlân Kurumunun, 
be" devirde istismar müessesesi olmuş zararlı te
şekküllerin başlıcalarmdan biri bulunduğuna kaa-
ni mV.'niz?» buyuruyorlar. Halen resmî ilânlar, 
bilindiği gibi, basma 195 numaralı Kanunla ku
rulan ve 7 . 1 . 1961 tarihinden beri faaliyette 
bulunan Basın îlân Kurumu ve 10 ildeki şube
leri tarafından dağıtılmakta; Kurumun şubesi 
ıbuln.nmıyan yerlerde dağıtım işi valiliklerce ya
pılmaktadır. 

Bu neviden kurumla", faaliyetlerini düzenli-
yen hükümlerin objektif, âdil, açık ve uygulan
ması kolay hükümler olması veya olmaması nis-
bcdnde faydalı, ya da zararlı olabilirler. 

Zikri göçen 195 numaralı Kanun, haksızhk-
îarı, dolayiisiyle itiraz ve şikâyetleri bertaraf et
mek arzu ve ihtiyaciyle çıkarılmıştır. 

Beş yıllık uygulama devresi söz konusu ka
nunun, resmî ilân tevziini esas itibariyle iyi dü
zenlediğini; bununla beraber kanunun bâzı hü
kümlerinde ihtiyaçlara ve tatbikata daha uygun 
düşecek değişiklikler yapılması gerektiğini gös
termiştir. Nitekim, 195 sayılı Kanunun 14 ve 
52 nci maddeleriyle bu kanuna istinaden Bakan
lar Kurulunca ittihaz edilmiş olan 20 . 3 . 1962 
tarihli ve 6/322 sayılı Karar gereğince, sözü ge
çen kurumun bütün işlemlerini Hükümet adına 
denetlemekle görevli bulunan Maliye Bakanlığın
ca, 4 yılı dolduran uygulama süresinin sonuçla
rına ve basından, gelen sürekli itiraz, şikâyet ve 
taleplere göre, mezkûr kanunda geniş ölçüde de
ğişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve hazır
lanmış bulunan bir kanun tasarısı ve gerekçesi 
Eylül 1966 sonunda Başbakanlığa sunulmuştur. 

«Komıüniot demir perde ülkelerinden ve Mı
sır ile Türkiye'den başka hür dünyanın hangi 
memleketlerinde resmî ilân kurumları mevcut
tur» buyuruyorlar. Bu konuda basın ataşelikleri
mizin verdikleri bilgilere göre Birleşik Amerika, 
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Federal Almanya, İngiltere, Belçika ve Irak dev-
letlerinde de resmî ilânların basında neşri usulü 
mevcuttur. 

Şu farklarla ki, ilk dört devlette yani Birle
şik Amerika, Federal Almanya, İngiltere ve Bel
çika'da resmî ilânlar basına ilgili dairelerce doğ
rudan doğruya verilmekte olup bir kuram veya 
ıteşekkülün aracılığı ile olmamaktadır. Irak'ta ise 
repmî ilânlar basına (Propaganda Genel Müdür
lüğü) adındaki resmî bir dairenin tavassutu ile 
verilmektedir. 

Üçüncü soruları : 
Daima kötüye kullanılabilir ve çok defa ikti

darlar vo şahıslar elinde kötüye kullanılmış bu 
bir nevi baskı silâhı olan (Resmî ilân) m kişiler 
ve basın müesseseleri hakları kadar Türk Anaya
sasının 22 nci maddesinde zikrolunan basın hür
riyetlerini de kısıtlayıcı ve (söz) de bırakıcı bir 
tehdit ve tahrip vasıtası haline gelmekten kur
taracak tedbirleriniz; nelerdir? 

Birinci soruya arz ettiğimiz cevapla, o soru 
ile çok yakından ilgili görülen 3 neü soruyu da 
kısmen cevaplandırmış oluyoruz. 

Bu sorunun (basın hürriyeti) nin kayıtlan
ması hususuna değinen kısmına gelince: 

Anayasamızda yeralan (Basın hürriyeti) ile 
•basının Devlet tarafından, ayakta kalmasını, ge
lişip ilerlemesini sağlamak için resmî ilân yolu 
ile yardımda bulunulması; bu yardımlardan fay
dalanmanın kanuni bâzı kayıt ve şartlara bağlan
ması işi iki ayrı konudur. 

Takdir buyurulacağı üzere, Devlet tüm resmî 
ilânları bizzat çıkaracağı resmî bir gazete veya 
dergide yayınlamak imkânlarına daima ve en iyi 
şekilde sahiptir. Daha da ekonomik olan bu yola 
gidilmiyerck yılda ortalama (25 milyon' lirayı 
bulan fedakârlıkla söz konusu ilân neşriyatını 
basma yaptırmak yolunu tercih etmesi sırf, yu
karda arz edilen, (Türk Basınını, aynı zamanda 
yurdun kültür hizmetlerine de yardımcı olabile
cek hale yükseltebilmek) fikir ve düşüncesinde
dir. 

Bugünkü ilân tevzii işlerini düzenliyen 195 
numaralı Kanuna göre ne ilân alan mevkutelere 
ve ne de almıyanlara, hattâ ilâna muhtaç durum
da olmıyanlara yapacakları türlü yayınlar, neş
riyat hususunda Devlet tarafından, resmî makam
lardan hiçbir suretle etki ve baskı yapılması ba
his konusu değildir. Bugün için resmî ilânlar Hü-
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kümetin bir baskı vasıtası olarak kullanılmamak
tadır. 

Her neviden gazete ve dergiler basm hürri
yetini nizamlıyan diğer özel kanunların çerçeve
si içinde yayın hayatlarına diledikleri gibi, hür
riyet içinde devam etmektedirler. 

Dördüncü soruları : 
Yönetmelerini kasıtlı yöneticilerin ve itimat

tan yoksun taraflı kontrol ekiplerinin mütalâa
larına ve kendi çıkarlarına göre uygulamak isti-
yecek bir Basm İlân Kurumu sorumluları hak
kında Bakanlığınızın yapıcı, hak tanıyıcı, koru
yucu ve teslim ettirici bir fonksiyonu mevcut mu
dur? 

Malûmları olduğu üzere, Maliye Bakanlığı, 
195 numaralı Kanunun 14 ve 52 nci maddeleri
ne, Bakanlar Kurulunun 20 . 3 . 1962 tarihli ve 
6/322 sayılı Kararma göre Basın - İlân Kurumu
nun bütün işlemlerini denetleme yetkisine ss.hip 
kılınmış; denetleme işi Maliye Teftiş Kurulunca: 

Kurumun İstanbul'da bulunan Genel Müdür
lük Teşkilâtının teftişi, 

Resmî ilân talepleriyle ilgili olarak Maliye 
Bakanlığına Başbakanlık kanaliyle veya re'sen 
gelen talep, itiraz ve şikâyetlerin tetkiki ve ka
nunî icaplarının yerine getirilmesi... 

Şekillerinde yapılmış ve yapılmakta bulun
muştur. 

Resmî ilân tevzii ile ilgili olarak Maliye Ba
kanlığına intikal eden talep, itiraz ve şikâyetler 
daha ziyade bahis konusu kanunun ilân dağıtı
mını düzenliyen hükümlerine yöneltilmiş olup 
şu veya bu memurun şu veya bu mevkuteye, ga
zete ve dergiye zarar verecek davranışlarda bu
lunduğu yolunda isim ve olay zikri suretiyle, mü-
raçatlar vâki olmamıştır. Bu yolda her hangi bir 
müracaat olursa memnuniyetle gereken murakebe 
vazifesini ifa edeceğimizi arz ederim. 

Son günlerde Yeni İstanbul Gazetesinin resmî 
ilân ve reklâmları kimler tarafından, hangi se
beplerle kesilmiştir? 

Bugüne kadar bu konuda, bir hak çiğnenmesi 
halinde bunun kurtarılma veya teslimiyle sos
yal adalete uydurulmasında Bakanlığımızın her 
hangi bir yardım ve müdahalesi vâki olmuş mu
dur? 

Kanunî kayıt ve şartları tamamen yerine ge
tiren mevkutelere (Resmî ilân verilmesi) gibi 
ilân alabilme^ için gerekli niteliği yitirenlerin, 

bu halin devamı süresince, (İlândan mahrum edil
mesi) de 195 numaralı Kanunun ve bu kanuna 
dayanan Kurum Genel Kurulu kararlarının âmir 
hükümleri icabı olup bu konuda ilgililerin baş
vuracağı ilk yer Basm - İlân Kurumu Genel Mü
dürlüğü veya illerdeki şubeleri; şube bulunmı-
yan illerde ise valiliklerdir. 

Bu merci ve makamlardan alınacak cevapla
rın mevzuat ve tatbikatla bağdaştırılamaması, 
tatmin edici görülmemesi halinde - denetleme 
yetkisiyle mücehhez - Maliye Bakanlığına müra
caat edilmekte, bu Bakanlıkça da gereği yapıl
maktadır. 

Bu soru Sayın Tevetoğlu tarafından 
16 . 12 . 1964 tarihinde sorulmuş ve ona göre 
cevap hazırlanmış. Soruda zikri geçen Yeni İs
tanbul Gazetesi, resmî ilânlarının kesilmesiyle 
ilgili olarak yaptığı müracaata eğer gayrikanunî 
cevaplar almışsa durumu Maliyeye intikal ettirip 
incelenmesini talebetmesi daima mümkündür. Bi
naenaleyh, bugüne kadar böyle bir müracaattan 
Bakanlığın bir malûmatı olmadığı onlaşılmakta-
dır. 

Basının resmî ilân ile adeta kontrol altında 
tutulması ve sansürü gibi demokratik Anayasa
lara ve prensiplere şiddetle aykırı olan tasarruf
lardan Türk Basınını da korumak için düşünce 
ve tedbirleriniz nelerdir? 

Ve 3 numaralı sorulara arz edilen cevaplar 
iybu 6 ncı sorunun cevabını da kapsar genişlik
tedir. Arzı cevabeder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun soru sahibi, 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri. Sayın Maliye Balkanının sözlü sorum hak
kındaki cevaplarına teşekkürlerimi arz ederim. 
Bir noktada işaret ve ifade buyurdukları gibi, 
bu sözlü sorum da aşağı - yukarı iki yıl önce, 
16 Araluk 1964 te verilmiş bir sözlü sorudur. 
Bu kurum üzerinde bu sözlü sorumuzda belirt
meye çalıştığımız, başta basınımız olmak üzere 
millet ve meımlöketimizıin büyük hayrına ola
cak dikkatli incelenire ve muamele bugüne ka
dar yapılmamış bulunduğu içindir ki, sözlü so
rumuz bugüne kadar devam etti, geri almadık 
ve düşmemesine de hassaten dikkat ve itina 
gösterdik. Bugün huzurunuzda, mensubu bu
lunduğum partimin Hükümetine, bu hususu 
dikkatle ele alması ricasını yapmak fırsatı ba-
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na bu geciktirime v esli leşi (ile verilmiş bulunu
yor. 

Yeni Bakanlık vazifesine yeni başlıyaıı çok 
kıymetli iarkadaşıımın, kendilerine verilmiş, da
ha önce bu sözlü soru -münasebetiyle hazırlan
mış cevabî malûmatı 'bura'da okumalarından 
itiraf eıdeyiım. ki, taıtmiin olmaldım. 

Muh'tereim arkadaşlar, Resmî İlân, basının 
ilânla baskı altında tutulması, besleme basın 
gibli konuların Barlam eırt^muizdalki tarihi ol
dukça eskildir. Bu dâva gerçek demokrasi ve 
Anayasa rejimi ile, düşünce ve basın hürriyeti 
ile doğrudan doğruya ilgili, son derece mühim 
ve hayatî bir meseledir. Defalarca ele alınımış, 
İktidarlar ve bilhassa muhalefet partileri tara
fından şiddetli tenıkid ve tantışimalara vesile ol
muş; fakat daima orada 'kalmıştır. Dostluklar, 
şaıhsıi çıkarlar, iktidarların zaruri saydıkları 
ihtiyaçlar galip gelerek sunulmuş, mesele örtbas 
edilmiş, hattâ zaıman zaman bu dâvayı deşımcık, 
buna değinmek bir büyük cesaret sayılmış ve 
dâva bir türlü kökümden halledilememıiştir. 

Ben bu sözlü sorumu bir muhalefet partisi 
mensubu iken sönmüştüm. Simidi iktidar partisi -
niıı mensubuyum. İnşallah birçok işler gibi bu 
mühim dâvayı halletmek ve memlekete en ya
rarlı hale geMırııııek de bize naslbolur. 

Maalesef, tâbirimi mazur görünüz, bir ar
palık haline getirilmiş bu müesseseye yerleşen-
ler, çıkarlarının rüşveti olarak iktidarların işi
ne gelecek kadroları beslemek vazifesini de 
üzerlerime alınca bu kurumun başından sonuna 
kadar, bütün sorumlularının dokunul/m a zlıkl a -
rı, bizlerin dokunulmazlığından çok daha kavi, 
tıpkı 'TRT gibi, gerçekten dofcunulmaız bir hal 
almıştır. 

Dalha önce de taraflımızdan ve muhtelif ar
kadaşlar taraflından ısözlü sorularla Yüce Se
natoya ve Meclise sunulan bu mühim dâvayı, 
kime dokunul*, kimi incitir, kimin işine gelmez
se gelmesin, şahıs, -müessese ve iktidarların te
kelinden kurtarıp yalnız vre ancak milletimizin 
ve basınımızın hak, hürriyet ve yararına ola
cak müspet bir sonuca ulaştırmak zorundayız. 
«Basın İlân Kurumunun bugüne kadar halledil
memiş feci hali yalnız ımalî kontrol ile tasbih 
edilemez. Yalnız yetersiz malî teftişin sadre 
şifa vcumiyeceği bir gerçektir. Gerekirse bir 
'Meclis Soruşturması acımak ve yeni kanunlar 

.getirmek suretiyle bu müessesenin, basınımızın, 
millet ve memleketimizin yararına bir hale 
ulaştırılması ve dâvanın bütün inceliği ve de
rinliği ile .ele alınıp tümü ile Yüksek Heyetlini
ze sunulması ve meseleye kati bir çözüm, yolu 
bulunması şarttır. Ne kadar iyi niyetlerle ku
rulmuş, ideâl sanılan kanun ve yön etim eliklere 
'bağlanmış bulunursa bulunsun, Basın İlân Ku
rumunun zararlı, antidemıokratik bıir istismar 
müessesesi halinden kuntulduğu bir çağ henüz 
kaydolunamamıştır. Bu müessese daima kötüye 
kullanılmıştır. İktidarlar ve iktidarların kayır
dığı şahıslar kadrosu elinde, bir çiftlik, bir ar
palık haline sokulmuş ve İm kurum resmî ilânı 
gazeteler üzeninde bir sansür, bir Denııolktes kı
lıcı, bir zebani tokmağı gibi kullanmakla kal
mamış, çeşitli yararlı akımların, faaliyetlerin 
de vasıtalı vasıtasız besleyici, destekleyici 
anakayııağı vazifesini ıgÖıimüştür. Resimi ilân 
daima T ürik Anayasasının 22 nci maddesinde 
zikriolunan basın hür ray etini kısıtlamış, hür ol
ması gereken basının tümünü tehdit ve baskı 
altında bulundurmuştur. Bu büyük silâhı eline, 
tekeline geçirenler, bâzı umum müdürlerin, yö
neticilerin ve vilâyetlerdeki yönetmelik uygu
layıcısı idarecilerin veya görevlerin şahsi kap
ris veya çıkarları veyahut partizan tasarrufla
rı ile Basm İlân Kurumu Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük merkezlerde ve diğer bütün 
Anadolu şelhlr ve kasalbal arında/ki yüzlerce ga
zeteyi ve basın hürrlyeltini tazyik ve tahrilbc-
deıı bir vasıta halline getirilmiştir. 

19ı64 Haziranının o, 4 ve 5 nci günleri İs
tanbul'da 13 ncü yıllık kongresini akdetmiş 
olan Milletlerarası Basın Enstitüsünün muhte
lif görüşme -ve tutanaklarında da resmî ilânla
rın basın üzerinldciki kötü, hürriyet kısıtlayıcı 
tesirlerine işaret olunmuştur. Bunun her mem
leketlerde her basın için zararlı netieeb^i dik
kate alınarak hem iş erbabının kolaylığı, kem 
de her çeşit antidemokratik uygu km a istismar
larından basını masum kılmak gayesiyle resmî 
ilânların yalnız resmî gazete gibi bir basın or
ganında yayınlanması muvafık görül ııüştür. 
Bunun, toplumumuz, basınımız, basın hürriye
timiz, aradan beslenenler yerine bizzat Devlet 
Hazinesi için faydalı ve (kârlı 'olacak bir düze
ne bağlanması şarttır. 

Burada Sayın Maliye Bakanı bu nokta ile 
ilgili sorumu cevaplandırıken dört Batı ınem-
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1 ekerinden ve I r ak ' dan örnek verdiler ve izah
larımla da, tesblit ettiğimiz gibi, 'Batı ımemleket-
lerin.de i;] ân l a n 'böyle aracı, böyle istismarı ken
di elinde tu t an ve (bir* Demokles' in 'kılıcı gibi 
ıkullanan bir_ müessesenin meveudolmadığım, 
.doğrudan doğruya i l ânm sahibi müesseselerin 
kendi i lânlarını basma aynen intiıkal et t i rdikle
rini ifade buyurdu la r . Basınımıza hakika ten 
yardımcı olmak için (böyle 'bir yo lu biz de se
çersek belki a r adak i b u aracı ve istismarcı 
' tasarrufları çöple um el eri önlemiş ve berta
raf' etmiş oluruz. Her halde 'babını, par t i ler in , 
ik t idar la r ın tesirlerinden, do'layrsiıyle icra or
ganının baskıs ından azade tu tması ' tüzüğünde 
yazılı prensipler i taihakJkuik et t i rmesi gerekir-
'ken 2 Ocak 1961 d e kabul edilmiş 19b saydı 
Kanunla kuru l muş 'Basın - îiîm K u r u m i' başın
daki bâzı idarecilerin ya ra r ına ve milletin za
rarına âdeta Devlet içinde Devlet sorumsuzlu
ğu ile tam 'bir çiftlik haline getirilmiş, bunların 
yetki ler i 'dışındaki yersiz tasarruf lar ı i'!e ve ide
olojik siyasi ırıülâhaızalariyle o zamanki ikti
dar ımensuplarınm amaline hizmet, Devlet hiz
meti -sayılmış ve bunlar b ü t ü n ş ikâyet lere rağ
men günümüze k a d a r hiçbir İ şbme ve cefaya 
tabi tutulmamışlardır . . Anca:k l!Xö - l%;i teki 
Hükümet in son günler inde bitin ivecek b i r şe~ 
'kilde müzmin bir mal iye teftişine 'iığratdniia'kla 
yetinilmiştir . Sayın Bakanı eğer bu kurum 

hakkında yapılan teftişlerin üzerine eğilir ve 
neticelerini te tk ik buyurur' laı 'sa igöreeekleıdir 
ki neticelendirilmemiş, meselenin üstüne kül 
dökülmüş ve dâva kapat ı lmışt ı r . Dunun mubak-
fkak dikkat le , hassasiyetle ele alınması ve sönü
mün başında da ifadeye çalıştığun gibi mille
t imizin ve basınımızın, bi lhassa Anadolu Basi
llinin de y a r a r ı n a olacak bir şekilde .düzenlen
mesi zaruridir . Elimizde birecik vesikalar ve 
'bu kurumun çalışmasındaki a'ksalclıklar, yapı
lan haksız tasarrufla! ' busuSunda belgeli r mev
cut tur . Dunu kendilerine takdim edip bu hu
susta, gerekli incelemeyi yapmala r ın ı sayın Ba-
ikan arkadaş ımdan bilhassa is t i rham edeceğim. 

Saygılar ında. 

BAŞKAN — Cevaplandırı lmışt ır . 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksa l'ın, Asgari geçim indirimi Kanununa da-
air Maliye Bakanından sözlü sorusu (0/319) 

B A Ş K A N — Sayın Koksal?.. Yok. Balıafsız 
bulunduğunu beyan etmiştir ve üç ^iln binl idir . 
Bu sebeple gelfcok birleşime bırakılmıştır . 

•i. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum, iyesi 
Osman AlihoeagiUin, Merkez Valiliği ne. tâyin, 
olunan eski Maras Valisine dair İrişini İJa.kar
nından sözlü sorusu (G/3Go) 

B A Ş K A N — So.ru sahilin Sayın Aiihoeyvb?.. 
Burada . İçişleri Bakam?.. Yok. Horu gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

o. — Cumhuriyet Senatosu ti rz urum !'yesi 
Osman /llihocagU'in, Erzurum. Kaya-kevine. dair 
Devlet Hakanımdan sözlü sorusu (G/3GG) 

B A Ş K A N — Sayın Docagil? Üe-Kİadırlar. 
Sayın .Devlet Baıkanı Yek? 
Soru gelecek birleşime bırakılın işi ir. 

(>. -— Cumhuriyet Senatosu İzmir E ye sı Hil
mi OneU'in, izmir'e getirilen uranyum, rna-leni
ne dair İçişleri Bakanın -an sözlü sorusv, 
(G/3G9) 

B A Ş K A N — Sayın Onat? Buradalar . H:\y.u 
İçişleri Bakanı? Yok, Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak (iye
si, Terfik Inc.i'nin İstanbul Boğazı nd ak i ka-
zedarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Baka

nından sözlü sorusu (G/372) 
B A Ş K A N — S a y ı n İnci? Yok. 
Sözlü sorug rleeok birleşime bırak:imv-M ir. 

Oeleeek birleşimde bulunmadıkları t akdime soru, 
yazılı soruya kalbisiilecektir. 

8. — Cumdu'uriyet Senatosu İ.n'unbul 'İyesi 
Erdoğan Ad alnım, Büyük ad a'd a Tarım Bakan
lığı için dinlenme evle linin yayılıp ı/apdmndı-
ğma dair Tarım Bal,'anından sözlü sorusu 
(G/373) 

B A Ş K A N — Sayın, i b d o ğ a n Adalı?... Yok. 
Soru sahibi üyenin yolduğu sebebi ile gelecek bir
leşim o bırakılmıştır. Bulunmadığı i a k d b d r ya
zılı soruya çcvriiecrbtir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir İyesi 
Ali Rıza Ulusmerıdın, bir öğretmene kary yay
lan ilhamlara dair Milli Eğitim. Balanındın 
sözlü sorusu (G/37G) 

BAŞKAN — Sayın Ali Kıza Klusman ?... Bu
rada. Sayın Millî Mğitim Babanı ?... Yok. Koru 
gelecek birleşime kalmıştır . 

ERDOĞAN ADAL'I ( İ s tan 'ud) _ Sayın 
Baş/kan ; ben buradayım. 
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BAŞKAN — ' S a y ı n Adal ı ; bu rada buıunma-
didiniz biı' "amanda gündem. şuası, sizin «oru
nu/a gelmişti. Ben de sizi görmüştün aradı 
gözlcdıu, biraz tavakkuf etlim ama, Kayın Elge'-
Î-ıîTI yanında ot un.uk-"n -sizi görmüştüm, bura
da olduğunuzu bil iyordum. Anın kazan akTadaş-
J.:Ü vıuız Nizlü sınavdan. vezgeçip dışarı çıkmış 
(dikil iyorlar . Yani Divanın böyle düşünceleri 
de oluyor. Zaten .geleedk birleşime kaldı efen
dim. f'lelecı'k. bir leşimde 'bulunmadığınız tak
dirde yazılı soruya lebdi! edilecektir. 

10. -— Cumhuriyet Senatosu Aydın i'ye.si is
kender Cenap Ege'nin, İpar Trcüisport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma II ed-anından söz!'' sorusu (G/373) 

B A Ş K A N — Sayın Bge?... Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı. Yok. Soru gelecek 'birleşime 
kalmıştır. 

11. — Curnlnıriyel Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkonai'ın, Doyu ve Cüney - Doğu '••Herine 
tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

B A Ş K A N — Sayın Tunokaııald... Yok. Soru 
gidecek birleşime kalmıştır. 

12. -—• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Ifikmll Dikeelifpl'in, bâzı köylerdeki koyum hır
sızlığına dair İçişleri Bakanından söz t;l soru
su (6/385) 

B A Ş K A N — Sayı,n Dikecllgil 'burada. Sayın 
Kösleri B-akanı burada değil. Soru gelecek birle
şime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
R'fat Öztürkchıe'nin, pasla telgraf ve telefon 
(dioneio'hnden alman mükerrer paralara dair 
sorusu ve Ad ed e t Bakanı Hasan Dinç er'in ceva
bı (6/387) 

B A Ş K A N — Sayın soru sahibi burada, Sa
yın Adalet Bakanı burada sözlü voruyu onuluyo
rum. 

2 2 . (S . 10(5(5 

(hımhurlyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Ulaşt ırma Bakanı ile Sayın Adliye 

Bakanı t a ra f ından aşağıda arz edilen »orala
rımı sözlü olarak çorap vermelerini saygiyle di
lerim. 

Rifat Öztürkçine 
İs tanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

] Posta Telgraf !ve Telefon İşletme (lenel Mü
dür lüğünün telefon abonelerimden her ne ad al-

j Unda olursa olsun abone paralar ımdan başka 
hiçlbir şey istemeye hakk ı olmadığına dair 

j 5 . 2 . 1962 ıgii'm 24 esas ve 2 k a r a r sayı ile 
i Yargı tay içtihadı birleştirme kara r ına dayanı

larak yüksek mahkemelere paranın iadesi için 
ilgili dafir'e aleyhine dâva açılmış idi, Bu açı
lan dâva l a rda : Hat bakım parasının geriye 
iadesi anında : 

1. Müker re r para alanlar o lmuşumdur? 
2. Müker re r para ödeyenlerin vazifede ih

mali var mıdır? 
o. (Müteaddit Sulh Mahkemeler inde : Aynı 

teleiio.ii Abonesine: ayrı , ayrı ka r a r akmak su
retiyle her k a r a r için ayrı ayrı para ödenmesi 
kaç dosyaya yapı lmışt ı r? 

4. Usule ve kanuna uygun hareke t etmi-
yenler hakkında ne gibi muamele yapılmıştı i'? 

5. Kaç milyon lira müker re r para ödenmiş
t i r? 

BAŞKAN — Saym Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer. buyurun . 

ADALBT BAKAN [ HASAN DİNCUR 
(Konya) — Saym Başkan, değendi senatör le r ; 
soru sahibi muhterem arkadaş ımın sorular ında 
Başkanlığımı iigtilendiren hususlar hakk ında ar
zı cevabedeeeğim. 

Abonelere!esiı a lman salıit tesisler kira ücre
t inden dolayı PTT aleyhine açılan dâva la r üre
rinde şimdiye kada r yapı lan tesbit lere göre 1 i l 
müker re r dâva açıldığı anlaş ı lmaktadır . Fiil 
ve hareekt ler indc suç niteliği bu lunan kimsele
rin durumu Cumıhuriyet Savcılıklarınca incelen
mekted i r . Şimdiye k a d a r savcılar t a ra f ından 
yedi kişi hakk ında 3499 sayılı Avukat l ık Ka
nununun 49 ncu maddesi gereğince tak ip izni 
istenmiş ve Bakanlığımızca bu izin verilmiştir. 
Ayrıca fiillerinde suç niteliği butu um ly an ve 
fakat disiplin tak iba t ı yapılması gerekenler in 
dosyalar ı da alâkalı bürolara intikâl ettirilmiş
tir. 

Hürmetlcıümle. 

BAŞKAN — Saym Özfürkçine, sorunuz 
Adale t Bakan ı t a ra f ından cevaplandırı lmışt ır . 
Esas Mesele Ulaşt ı rma Bakanlığını ilgilendir
mektedi r . Kendiler i yoktur . Acaka Ulaşt ı rma 
Bakanının mevcudiyet i ânımda mı konuşmak 
istersiniz ? 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Adliye 
Vekilini ilgilendiren hususlar hakkında konu
şacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; mükerrer 
ödeme hususunu ve vekâletnamelerde tahrifat. 
yapmak suretiylle, ki Avukatlık Kanununun 
44 neü maddesi gereğince de bunlar hakkında 
takibat açılması ieaıbeder. Çünkü sahte evrak 
'tanzim edilmiştir. Bu hususta •avukatlar da 
mevcuttur. Bendenizde, 85 tane avukatın ismi 
dosyamda mevcuttur. Fğer Sayın Vekil arzu 
ederlerse bu 85 avukatın isimlerini burada ra
hatlıkla okuyaîbilirim. Mevzu .olan kısım dâva
nın en slonı müddeti 2,"> . '•) . 1963 tarihidir. 
Bir üzüntü ile kaydetmek' isterim İd, ne yazık 
ki, Yüksek Mahkeme de bu tarihten sonra da 
dâvaları kabul etmiştir. Ne PTT idaresi gelip, 
bu dâvaların müddeti geçmiştir dâva açmaya 
hakkı yoktur, demiş, ne de Yüksek Mahkeme 
bu tarihten sonra açılan dâvalara da, müddeti 
-geçmiştir, bu külhanla ben bu dâvayı kabul ede
mem dememiştir. Demek ki, yalnız bur'ada avu
katla rın suçu değil, aynı zamanda Yüksek Mah
kemenin de sucu vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçiue; mahkeme
nin suçu ne demek, onu tavzih eder misiniz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şimdi 
efedim ; mahkemenin suçu 2-°) . 8 . 1968 tari
hinden sonra bu gibi hat bakım ücretlerinin 
ödenmesi hususunda açılan dâvaları müddet 
yönünden .ka'bul etmemesi icaıbederd'i 

•BAŞKAN — Kanuni bir hükmü infaz et
miştir. Temyiz edilebilir, kanuni yollar açıktır. 
Mahkemelerin sucu diye bir konu mevzuubahs-
olamaz. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNU (Devamla) — Fa
kat müddeti bitmiştir, ama bu müddet dışın
da mahkeme dâvayı kabul etmiştir. Şimdi ben 
burada nerhaııgi bir muhtarın bir avukata ve
kâletname vermek suretiyle de dâvalar acul di-
ğını söyleyecek değilim. Ama mahkeme usu
lünde bir mulhtar da bir avukata vekâletname 
verebilİrmiş, ama İstanbul gibi noteri bol olan 
bir yerde muayyen bir muhtardan vekâletname 
almışsın ve muayyen mahkemede dâvalar açıl
sın ve bu iş alsm yürüsün.. Ne yazık ki, vatan
daşın da, yani alboneniin de bu mevzu üzerinde 
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dâva. açıldığının ha:beri yak. Sahte vekâletna
me tanzimi dedik, birincisi ahzı kabzı mutazam-
mııı hüküm olmamalına rağmen, bu avukatiar 
vekâletnamelerini bu hüküm olmamasına rağ
men, bunu zikretmişler ve bu suretle idareden 
müteaddit defa para almaya sebebolmuştur. 
'Meselâ bir numara için aynı avukat arkadaşı
mız 10 ncıı Sulh .Hukuk Mahkemesine ayrı ayrı 
müracaat etmiş, .10 ucu Sulh Hukuk Mahkeme
sinden almış olduğu ayrı ayrı fakat ay
nı numara içinde gidiyor, PTT İdaresine 
ilâmı vermek suretiyle hepsini de rahatlık
la alabiliyor. Şimdi Ulaştırma Bakanlığının 
eğer 11896 ek, Hukuk Müşavirliğinin Ulaştır
ma Bakanlığına vermiş olduğu raporda Sayın 
Adliye Vekilimizde belki yardımcı olur ümidi 
dle bu avukat arkadaşlarımızın isimlerini ver
mek isterim. 

ADALET BAKANİ HASAN DlNÇBR 
(Konya Milletvekili) — Efendim, bizde bütün 
(bunlar var. 

BAŞKAN — İsim mi okuyorsunuz efendim? 
RİFAT ÖZTİ'RKÇİNE (Devamla) — Varsa. 

efendim, o zaman isim okumaya lüzum görmü
yorum. 

BAŞKAN — Zattm doğru da olmaz Sayın 
Öztürkç'ine. 

RİFAT ÖZTÜIvKOİNB (Devamla) — Bu 
isimleri abone numaralariyle birlikte Ulaştırma 
'Bakarınım cevaplarından sonra Yüce Senato'ya 
anz edeceğim. Temennim odur ki, bu memle
kette doğru işler yapılmalıdır. Biz emniyet etti
ğimiz her hangi bir hukuk zümresinin bu kadar 
ağır suistimallerin, vatandaşların haberi olmadan 
hele yapılması ise af edilecek bir husus değildir. 
Ben bir hukukçu değilim ama Saym Bakanımız
dan ben zannederini ki, 44 neü madde anladım 
galiba, Avukatlık Kanununun 44 neü maddesine 
istinaden de, mümkünse bunlar hakkında tahki
kat açılmasını talebedceeğim. Çünkü, 44 neü 
madde usulü dairesinde tanzim ve avukatlara tev
di edilmiş olan vekâletname 4ü ncı maddede ya
zılı dosyada saklanır, avukat isterse dosyada sak
lanan vekâletnamenin suretini çıkarıp kullanabi
lir Bu veçhile avukat tarafından aslına muta
bakatı tasdik edilen suretler resmî suret mahiye
tindedir. Aslı meveudolmayan bir vekâletname
nin suretini tasdik' veya aslına mugayir surette ib
raz veya tevdi edem avukat üç seneden sekiz se-
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neye kadar ağır hapis cezası görür. Bu kibar la 
44 ncü madde üzerinde de tahkikatı gerekmekte
dir. Çünkü bazı avukatlarımız noterden verilen 
vekâletnamede ahzı kahz olmadığı halde bu var
mış gibi tahribat yapılmıştır. 

Teşekkür ederim. 
B A Ş K A N -— Sorunun Adalet Bakanlığına ait 

kısmı cevaplandırılmıştır. Münhasıran Ulaştır
ma Bakanlığı hakkındaki husus gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ"'un, Keban Barajı inşaatı sebebinle su 
altında kalan köylere dair İmar ve İskân, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/388) 

B A Ş K A N — Sayın Er tuğ , burada. 
Sayın ilgili bakanlar yokla!'. Soru gelecek 

birleşime kalmıştır. 

75. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan'ın, Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

B A Ş K A N — Sayın Rahmi Arıkan? Burada
lar. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — ('umhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Surlıcalı'nııı, Yemeklik zeytinyağı stan-
dardizasyonu Nizamnamesinin tadiline dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

B A Ş K A N — Sayın Nejat Sari-.enli? Vok. Sa
yın Bakan"? Buradalar . Sayın soru sahibi geçen 
birleşimde bulunmaması, Bakanın bulunmasına 
rağmen soru sahibinin bulunmaması sebebiyle so
ru sözlü sorudan yazılı soruya çevrilmiştir. 

77. — (2umhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhaltin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

B A Ş K A N —• Sayın Selâhatt in Cizre! soğlu? 
Burada. 

Başbakan adına konuşacak?.. Yok. Başbakan 
yok, Devlet Bakanlar ından kimse yok. Soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin (^izrelioğlu'nun, Dicle nehrindi ba
raj yapılıp yajrılnnyacağırıa dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

B A Ş K A N — Soru sahibi Sayın Cizrelioğlu? 
Burada. P3u soruya cevap verecek Başbakan ve 
yetkili Bakan yok, soru gelecek birleşime kalmış
tır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açılma
sı düşünülen sağlık ocaklarına dair Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakımından sözlü sorusu (6/393) 

B A Ş K A N —. Sayın Alpaslan? Yok. Sayın Ba
kan buradalar . Sözlü soru bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime kaim ıstı i-, Sayın 
Bakanın burada bulunması hasebiyle. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Alpaslan yok, 
Sayın Devlet Bakanı Kefet Sezgin yok, soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

21. —- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulanmasına dair Başbakan
dım sözlü sorusu (6/397) 

B A Ş K A N — Soru sahibi, yok. İlgili Bakan, 
yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın Tekniker Okulu öğrenci
lerine dair ]]fiilî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/398) 

B A Ş K A N — Soru sahibi Sayın Atmaca, yok. 
İlgili Sayın Bakan, yok. Soru gelecek birleşi
me kalmıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tu
zun'ün, «Pamukkale» ye dair sözlü sorusu ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın ceva
bı (6/402) 

B A Ş K A N — Sayın T üzün, buradalar . Sayın 
Bakan, burada. Sözlü soruyu okutuyorum. , 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki bir köyün pamuk tarlalarını sula

mak maksadı ile alınan bir mahkeme kararı ne
ticesinde, hayatiyet ini sagiıyan kuyu yok denecek 
hale gelen «Pamukkale», kararmış ve yosunlan
mış olup, bütün güzelliğini ve değerini tamamen 
kaybetme yoluna gitmiştir. 

Bu konuda bâzı yerli ve yabancı turistlerin, 
büyük bir hayal sükûtuna uğradıklarını ve yapı
lan reklâmlarla aldatılmış olduklarını büyük bir 
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hiddetle ifade edişlerine de bizzat şahit olmuş 
bulunmaktayım. 

Memleketimizin önemli turistik değer taşıyan 
yerlerinden, biri d a n «Pamukkale» nin bu du
rumdan kurtarılmanı konuşumla, Hükümetin al
dığı ve alma yolunda olduğu tedbirlerin Turizm 
ve Tanıtma Bakanı tarafından sözlü olarak açık
lanmasına aracılığınızı saygı la ı imla. rica ederim. 

14 . 10 . 1966 
Kont en jn Senatörü 

Zerin T üzün 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı 
•Sayın Nihat Kürşat; buyurun efendim. 

TURİZM VE TANITMA. BAKANI NİHAT 
KÜRŞAT (tamir Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, muhterem (senatörler; gerçekten turizm 
yönünden Ibüyük bir ehemmiyet arz eden bir 
'mevzua ıtemas etmiş oldukları ve Hüküm et ola
rak bize bu 'mevzuda almış olduğumuz tedbir
leri açıklama fırsatını ve raini şoldukl arından do
layı imuhterdm 'senatör 'hanımefendiye teşekkür 
ederim. 

Mesele, ifade edildiği gibi 'bu su üzerinde 
hak iddia eden köylerin kaza yolu ile bu suyun 
Pamukkale 'üzerinden akıtılmasını önlemek; riy-
le ortaya •çıkmıştır. 

Biz Hükümet 'olarak, 'bir taraftan köylünün 
pamuk tarlalarını sulamak için gerekli suyu te
mine çalışırken, bir taraftan da Paımukkalc'nin 
kararma'sımı ünlemek için 'bâzı tedbir]©re teves
sül etmiş Ibulunımaktayız. Müsaadelerinizle şim
di bunları Iburada arz edeceğim. 

Konu takdir edeceğiniz cihetle çok yönlü ol
duğu için Başbakanlıkta Bakanlığımın takibi 
ve koordinatörlüğü ile ilgili 'bakanlıklarla 'mü
teaddit toplantılar yapılmış ve 'bugün kesinleş
miş, şu tedbirler 'ittihaz edilmiştir. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Denizli Pamukkale termal 
kaynaklarından istifade suretiyle 'sulama yapan 
Develi, Ecirli, Akköy lve Karabenfc köylerinin 
bu su üzerindeki eski intifa 'haklarının satına-
lımması için adı geçen köylerle bir anlaş/maya 
varılmasında yardımcı 'olacak ve Köyişleri Ba
kanlığınca kurdurulacak olan köy sulama birli
ğine (her yıl üzıel idare kanalı ile işletme masraf
larını karşılamak üzere 60 bin 'Türk lirası ödiye-
cektir. Bu meblâğ bütçemize konmuştur. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı prog

ramı turizmi 'Sektöründe kullanılmak üzere büt
çesine .!,;"> 'milyon liralık bir tahsisat koymuş
tur. Bununla Korucuk Köyü civarında, kuyu 
açılması, pompaj istasyonu kurulması için der
hal harekete geçilmesi Devlet Su İşleriuıee karar 
altına alınmıştır. 

Köy İşlem Bakanlığı Toprak Su Genel Mü
dürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
temin edilip getirilen yeraltı suyunun eskiden 
sulanan 'sakalara yemi kanallar açılmak suretiy
le tevsi edilmesini .sağlamak gayesiyle; bir sula
ma 'birliği kurulmasına karar vermiş olup, bu 
iş için gerekli finanılmanı 1967 bütçesine 600 
bin lira olarak koymuştur. 

Ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşar
lığınca, Devlet Su İşlerinin, yapacağı 'bu yatırı
mın 1967 yılı programına alınması da tanzim 
edildiğini, kiraz evvel ifade ettiğim protokolde 
öngönmüş ve 'geçen hafta turizm 'sektörü yatı
rımları ımevzuunda Yüksek Plânlama kurulun
da yapılan 'toplantıda bu tedbir kabul edilmiş
tir. 

Bütün 'bu tedbirlerin, bu çalışmaların yapıl
dığı vsırada ve şüphesiz f>u tedbirlerin uygula
nacağı sırada geçecek zaman zarfında Pamuk
kale'nin kararmasını önlemek için de çalışmala
rımız yapılmıştır. Biz Hükümet 'olarak idari ma
kamlarca girişilen işlbirliği neticesinde turizm 
dâvasında anlayış gö'ster-en sağduyu sahibi köy
lümüzle telkinlerde 'bulunmuş ve pamuk sulama 
mevsiminin en sıkışık anlarında bile Pamukka
le'ye 'suyu akıtıma imkânını 'bulmuşuzdur. Bütün 
bu çalışılmalara bizzat nezaret etmiş ve mahallin
de mütehassıslarla incelemelerde bulunmuş bir 
sorumlu olarak şurada katiyetle ifade edebili
rim ki, Paımükka le'nin kara rinası tehlikesi ta-
ımariTcn bertaraf edilmiştir ve esasen kararma 
diye de bir şey mevzuubahis değildir. 

Hüı mı etlerimi e arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 

ZKRİN TÜZÜN ((Cumhurbaşkanınca S. Ü) 
— Sayın 'Başkan, sayım 'üyeler; ben bu yıl De
nizli'ye yaptığımı bir seyahatte Pamukkale'nin 
bugün için hakikaten perişan diyekileceğim ha
lini gönmüş 'bulunmaktayım. Pamukkale beyaz
lıktan çıkmış 'sarı, yeşil, yer yor de kızarmış bir 
hale gelmiştir. Pamukkale'yi ziyaret ettiğimiz 
zaman Pamukkale'nin festivali vardı. Bu festi
val dolayi'siyle de Pamükkale'ye bir miktar su 
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verilmekteydi. Buna rağmen (bu verilen az mik-
taıdaki su Pamukkale'yi o perişan halinden 
kurtarmaya yetmemiştir. 

Bu arada bir müşa.h ademi de burada açıkla
mak islerim. 'Bir turist grupuna orada rasladık. 
Dehşetti sinir içerisindeydiler, asabiyet içerisin
deydiler, bağırıp çağırıyorlardı. 'Bu asabiyetle
rinin sebebini 'sorduğumuzda dediler ki, biz bir 
tuebim programını seyrettik (Memleketimizde 
bir banka zannediyorum 'bunu yapmış) ve ora
da.. bilhassa Pamukkale'nin güzelliğine o derece 
hayran kaldık (ki, binlerce .kilometre yolu 
katedip buraya kadar g^ldi'k arma şimdi gördük 
ki, bize göstenile'nlorle hakikat 'aynı değil. Bina
enaleyh biz aldatılmış durumdayız. Bu 'kadar 
masrafı boşuna yaptığımız kanısındayız ve 
memleketimize gittiğimiz zaman 'bizi 'bu şekilde 
aldatmış olduklarını herkese söyliyeeeğiz. Bu
raya turist 'gelmemesi için 'elimizden geleni ya
pacağız, dediler. Şimdi bizim yakın komşuları
mızın dahi (memleketimize turist gelmesini önle
mek ve o turistleri kendi .memleketlerine çek
mek için bin!akıım gayretlerin içinde bulundu
ğunu 'da bildiğimize göre, bu gibi menfi propa
gandaları sureti katiyede önlemek durumunda 
olduğumuz kanısındayız. Hakikatte de maalesef 
Pamukkale pek de bugün için iç açıcı durumda 
değildir. 

Ben şimdi bu soruyu 'bütün bu nedenlerle 
sonmuş Ibulunmaktayırm. Ancak Sayın Turizm 
Bakanının burada açıklamış oklukları hususlar
dan dolayı da kendilerine ve Hükümete teşek
kür ötmeyi bir jborç. bilmekteyim. Meselenin bu 
şekilde ele alınması muhakkak ki, beni de, siz
leri de bu Ikonıula ferahlatmış olaea'ktır. Ancak 
gene burada 'temenni etmeyi yerinde gördüğü
müz hir husus, il m almıması düşünülen ve alın
ması plânlanmış olduğu ifade edilen tedbirlerin 
hiç vakit kaybedilmeden alınmasının temini ve 
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I gelecek turizmi 'mevsimimde Paımukkale'nin bu
günkü perişan halinden kurtarılma yoluna gi
dilmiş olduğu müjdelerini bize vemnesidir. Çün-
kü alman küçük tedbirlerle bir miktar su ver
ime k 'suretiyle Pamukkale'inin istenildiği şekilde 
güzelleştirilmiyeceği kanısındayım. Bu bakım
dan tedbirlerin çok süratli alınmasında yine ih-

j tiyaeolduğımu tekrar söyliyereik muvaffakiyet-
! 1er temenni ederim. 
I Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 

I İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer, bura-
i dalar. Sayın İçişleri Balkanı yok, sözlü soru gele-
l cek Birleşime'bırakılmıştır. 

! 25. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay diner''in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 

I (6/404) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer, bura
dalar. Sayın İçişleri Bakanı yok, «özlü soru gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in; Osmaniye'ye naklolunan Kay
seri Sümer Ortaokulu Müdürüne dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN — Sayın üzgüneş buradalar. Sa
yın Bakan yoklar. 'Soru 'gelecek Birleşime bıra-
kılımıştır. 

Gündemimizde1 başka 'görüşülecek hir husus 
bulunmadığı cihetle 17 . 11 . 1966 Perşembe gü
nü saat 15 t e 'toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

I Kapanma saati : 17,00 

^ - « 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yü-
dızhn, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğretim 
kadrosuna dair soru önergesi, ve Millî Eğitim 
Bakam Orhan Dengiz'in yazüı cevabı (7/264) 

9 . 12 . 1965 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba

kanı ta rafından sözlü olarak cevaplandı rıknası-
mn sağlanmasını saygı ile rica ederim. 

Ahmet Yıldız 
Talbiî Senatör 

Kuruluşunun üçüncü yılına girmesine rağ
men, Kara Deniz Teknik Üniversitesinin öğretim 
kadrosu son 'derece yetersiz olduğu bilinen bir 
gerçdkitir. 

Özellikle 3 ııcü sınıfın inşaat bölümünde öğ
retim üyesi durumu çok yetersizdir. Bu bölü'mde 
her hangi bir asıl öğretim üyesi var mıdır? Yok
sa 'bu ölçüde alksak bir öğretimin sakıncaları na
sıl gidcrilecdktir? 

Kalkınma dâvamızın çözümünde baş etken 
olarak teknik eleman yetiştiıımede ki temel 'ku
rumlarımızdan 'biri olan K. T. Ü. kuruluş hazır-
lıklarmdaki yavaşlama ve öğretim üyeliği nok
sanlıklarının giderilımesinde görülen gecikmele
rin önlenerek, bu bilim ocağının doğuş hatala
rından kurtarılması için ne gibi tedbirler alın
maktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim. Bakanlığı 
Talim 've Terbiye Dairesi 

Sayı : 4758 

9 . 11 . 1966 

Konu : 'Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Ahmet Yıldız'm sözlü 
ıs o rusu ha kilonda 

İlgi : 13.4.1966 gün ve 5705-6/329/1285-
7/264 sayılı yazınız : 

Cunnlhuriyet vSeııa tosu Başkan 11gına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Yıldız'm 

Karaideniz Teknik Üniversitesinin öğretim kad

rosuna dair sözlü sorusu; soru sahibi cevap gü
nünde ikinci defa hazır bulunmadığından İçtü
züğün 124 ncü ımaddesi gereğince yazılı soruya 
çevrilmiş 'bulunduğundan sözü edilen yazılı soru 
Önergesine1 cevap notumuzun ilişikte sunuidu-
ğunu arz ederim. 

üı'hain Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet ıScnatoısu Tabiî Üyesi Ahmet Yıl
dız'in Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretimi 

kadrosu halkkındaki yazılı soru önergesine 
cevaptır 

Temel Bilimler Fakültesi arzu edilen s'eviyc-
ye yaklaşmıştır. Şöyle ki ; 

I - a) Jeoloji : 1 yabancı prof., 1 öğretim 
görevlisi ve '2 asistan iş başındadır. Öğretim 
araçları ve kitaplık tatmin edicidir. Bu dalda 
müstakillen lisans yaptınmak dahi imlkân dâhi
line giiımiştir. 

b) Fizik : 1 doçent, 3 asistan iş 'başındadır. 
Kitaplık tatmin edicidir. Dere araçları tatmin 
edici değildir. Eâbo'rat'uvar hacımı kifayetsizdir. 

e) Jeodezi : 1 öğretim görevlisi, 3 asistan 
işbaşındadır. Öğretim 'araçları seviyesi idealdir. 

d) Matematik : 1 öğretim görevlisi, 5 asis
tan vardır. Dersler ıseviycli, kitaplık, öğretim ih
tiyacını eksiksiz karşılar vaziyettedir. 

e) Kimya : 1 asistan 'mevcuttur. Ders ve 
imtihanlar 'misafir doçent tarafından tedvir 
edilmektedir. 2 Asistanın daha tâyini «İdedir. 

f) İktisat ve İdare Hukuku : 1 öğretim 
üyesi iş 'başındadır. 

II - Bu yıl Mimarlık ve İnşaat Bölümleri ay
rıldı. Bu iki bölümün : 

Statik, 'Teknik Mekanik, Yapı Elemanları ve 
Mimarlık 'Bilgisi, Hidrolik, Yol ve Hava Alan
ları Demiryolu d'ersteri için Ikış sömestrisinde 
öğretini görevlileri bıılunımuştur. Yaz sömestiri 
için İstanlbul Teknik Üniversitesinden Prof. ve 
doçent temini için çalışmalar- yapılmış ve vait 
al mm ısıtır. 
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•4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
.Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
93 
88 
4 
1 

91 
0 

[Kabl edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizanıcttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
C. Tcvfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

' İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Öz erdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikoçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendcci 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
N. Zerin Tüzün 
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İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Reddedenler] 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

MAKAS 
Ahmet Tevfik Paksu 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Çekinser] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Oya katılmıyanlarJ 

TABİİ ÜYE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneg 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıealı 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğiu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mcbrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y". Ziya Ayrım 
Mehmet Hazcr 

KOCAELİ 
Hikmet İşınen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 

xNTEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ab du rrah man Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora (İ.) 

URFA 
İ. Rıcm Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Ömer Er gün 
Enver Kölv 
Osman Koksal 
Cemal. Madanoğlıı 
NadİL- Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

5 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 11 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet 'Senatosu Samsur Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Te'Vetoğlu'mın, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Balka
nından sözlü sorusu (6/365) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayak evi ne dair 
Devlet Bakanından 'sözlü sorusu (6/366) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair içişleri Balkanından sözlü sorusu 
(6/369) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik Inci'nin İstanbul Boğazı'ndaki ka
zalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Balka
nından -sözlü sorusu (6/372) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene karsı .yapı

lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İpar Transpoıt Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

11. — • Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkamat'm, Doğu ve Güney - Doğu 
illerine tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/379) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/385) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve Adalet bakanlarından sözlü soru
su (6/387) 

.14. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzıp; Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı 'sebebiyle 
su altında kalan köylere dair İmar ve İskân, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/388) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arakan'm, özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat S arlı c alımın, Yemeklik zeytinyağı stan-
dardizasyonu Nizamnamesinin tadiline dair Ta
rım Bakanından siözlü 'sorusu (6/390) 

17. —- Cumhuriyet 'Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da 
kurulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/392) 



11). —- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açıl
ması düşünülen sağlık ocaklarına 'dair Sağlık 
ve 'Sosyal Yardım Bakanından lsözlü .sorusu 
(•6/393) 

20. -— Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline 'tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 

21. — Cumhuriyet ıSenatosu Denizk' Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm 506 sayılı 'Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulanmasına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/397) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacanın Tekniker Okulu öğrenci
lerine dair Millî E «"itim Bakanından sözlü so
rusu (6/398) 

23. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin 
Tiizün'ün, «Patrıukkale» ye dair Turizm ve 'Ta
nıtma Bafcanmdan sözlü sorusu (6/402) 

24. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçüleri ne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

25. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi JTidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyeisiudeki kırtasiye
cilik hakkındaki İçişleri. Balkanından sözlü so
rusu (6/404) 

26. -•- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özglineş'in; Osmaniye'ye naklolunan Kay
seri Sümer Ortaokulu Müdürüne dair Millî 
Eğilim. Bakanından sözlü sorusu ('6/405) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6.143 sayılı Kamınla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kamın tasarısının Millet Meclisince kaimi olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/131, Cumhuri
yet Senatosu l/ ( ;92) (S. Sayısı : 922) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 1 . 19661 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


