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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ üyesi Hayri Mumcuoğlu; ilköğret
men okulu mezunu olmıyanlara il'köğretmen 
ödeneğinin verilmemesi hakkında. Maliye Ba
kanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdür
lüğünün yazısına istinaden, Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılan genelgeye temasla, bu tu
tumun öğretmenler arasında huzursuzluk do
ğurduğunu ve bu ödeneğin ödenmesine devam 
olunacağının tamimi gerektiğini ifade etti. 

Ankara Üyesi Yiğit .Köker; üniversite re
formunun ilk basamağını teşkil eden ve Hü
kümetçe hazırlandığı bildirilen üniversite asis
tanlarına tazminat verilmesine dair kanun ta
sarısının tiran evvel Meclise sevk edilmesini 
ve Personel Kanununun tatbikini istedi. 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan; Tekirdağ 
Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun beyanlarını ince
leyip bilâhara cevap vereceğini; Ankara üyesi 
Yiğit Köker'in bahis konusu ettiği üniversite 
asistanları tazminatı ile ilgili kanun tasarısı

nın teknik seviyedeki görüşmelerinin son saf
hasına geldiğini, ancak, bu kanunun I Mart 
1969 tarihinde yürürlüğe girmesinin sağlana
cağını belirtti. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Eekata; memle
k e t zabıta vakalarının üstüne çıkan huzur
suzluğun biran önce önlenebilmesi için T. B,, 
M. M. ve özellikle Adalet Far tisi parlamenter
lerin Hükümeti denetleme ve uyarma görevle
rini yerine getirmeleri gerektirdiğini bildirdi. 

Tabiî Ü73 îlucip Ataklı; 18 Şubat 1969 
günü i/janbul'da cereyan eden olaylara te
masla: İçişleri Bakanı ve onun emrindeki top
lun. polisi ve yeteneksiz idare âmirlerinin des
teği ile milliyetçi, devrimci ve Atatürkçü genç
lerin ümmetçilerin taarruzuna mâruz bırakıl
dığını ve nizamı korumakla yükümlü bulunan 
Devlet kuvvetlerinin kanunlar içersinde görev 
yapması gerektiğini beyan etti. 
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İçişleri Bakanı Faruk Sükan; Adalet Par
tisi Hükümetinin ve idarecilerimizin sağ ve 
sol hiçbir hareketin destekçisi olmadığını, da
ha evvelden alınan tedbirler sayesinde ve as
kerî birliklerin de yardımı ile, bir anda ta-
haddüs eden üzücü olayların beş dakika için
de bastırıldığını, bir kısım sanıkların nezaret 
altına alındığını ve tahkikatın devam ettiğini, 
memleket huzurunun sağlanması için bütün 
parlömenterlerin elbirliği etmeleri lüzumunu 
belirtti. 

Samsun Üyesi Eefet Rendeni; öğretmenler 
yürüyüşüne katılmak üzere memleketin muh
telif köşelerinden Ankara'ya gelen öğretmen
lerden yaz kişilik bir grupun, C. H. P. 
Genel Sekreteri ve ileri gelen diğer partili
lerle Msclis binasına gelerek görüşmeler ya
pıldığını, plânlar çizildiğini söyliyerek, par
lâmento binasının gayesi dışında kullanılma
ması zaruretini ifade etti. 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan üçer üye alın
mak suretiyle teşkil olunacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair Gümrük ve Te
kel Bakanı Nahit Menteşe'nin önergesi okun
du, kabul olundu. 

Avukatlık kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan b^sr üye alınmak sure
tiyle teşkil olunacak bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dair Adalet Bakanı Hasan Din-
çer'in önergesi okundu ve kabul edildi. 

18 Şubat 1989 Pazar günü istanbul'da ce
reyan eden olaylar hakkuulp. Cumhuriyet Se
natosu araştırması yapılmasını istiyen Tabiî 
Üye Mucip Ataklı vs üç P. = dadaşının önergesi 
okundu. Başkan, ictüsilğüıı 134 ncü maddesi 
gereğince muamele yapılacağını bildirdi. 

Türkiye Halk Başkası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1935 tarih ve 699 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 sci maddelerinin değişti
rilmesine ; 

28 Şubat 1963 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şu
bat 1981 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul edi
len Demiryolları ile yolcu vs bagaj taşımala
rına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 

(CIV) ek Andlaşmanm protokollerin ve nihai 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
masına, 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılmasına, 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarıları tekrar açık oya sunuldu ve ta
sarıların kanunlaşmaları kabul olundu. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması; 

Devlet Su işleri Geneli Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarıları görü
şüldü ve tasarıların kanunlaşmaları kabul 
edildi. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 500, 
Sivas üyesi Hüseyin öztürk'ün, 523, 
İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 468, 469 sa

yılı sözlü sorularının cevaplanması, soru sa
hipleri ve ilgili Balkanların; 

istanbul Üyesi Rifat Özlürkçine'nin 508, 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 516, 521, 
Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in 524, 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın 460, 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 528, 
Maraş üyesi Hilmi Soydan'm 529, 
Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün 530, sayılı 

sözlü sorularının cevaplanması ilgili Bakanla
rın bu birleşimde hazır bulunmamaları sebe
biyle, gelecek soru gününe bırakıldı. 

istanbul Üyesi Mebrure Aksıoley'in 514 sa
yılı sözlü sorusu, soru sahibinin isteği üzerine, 
yazılı'soruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine dair 
sözlü :?oru3una Maliye Bakanı Cihat Bilgehan 
ve 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, tütün ekicilerinin durumuna 
dair sözlü sorusuna, Başbakan adına Gümrük 
ve Tekel Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi
ler. 
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Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu okundu ve ra
por kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Haydar 
Tunç'kanaVın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasmda ak-
dolunan kredi anlaşmalarına dair Senato araş
tırması istiyen önergesi üzerinde bir süre gö- i 

rüşüldü ve görüşmelere gelecek birleşimde de 
vam olunacağı bildirildi. 

20 Şubat 1969 Perşembe günü 
toplanılmak üzere 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Lûtfi Tokoğlu 

iri esime saat 
saat 15 te 

18,25 te son 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin T üzün 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. —- Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebrure Âksoleyın, PTT dağıtıcıları ile hat 
•bakıcılarına fiilî haşmet zammı verilmesine dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/537) 

üikrenı ösden'in, et fiyatlarındaki artışlara 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/538) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, dış memleketlere seyahat ede

cek vatandaşlara dair yazılı soru önergesi, 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi | Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/539) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 
1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli yüksek 

mühendis ve mühendis subaylara tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifinin, Milbt Mec

lisince kabul olunan mstni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma, Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 2/496; Cum
huriyet Senatosu 2/281) (S. Sayısı : 1213) 

—>•• • « O ' t -<j&a— •<»* 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Lûtfi Tckeğlu 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli) Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 37 nci Birlerimi acıyorum. 

3. — YOKLâ'M 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAİT — Muhterem senatörler, yeter sa
yı vardır, müsakerelere başlıyoruz. 
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4. — DEMEÇLER 

1. — Sivas l'yesi Hüseyin Öztürk'ün; Samsun 
Üyesi Refet Rendeci'nin 36 ncı Birleşimde Mec
lise gelen öğretmenler hakkındaki beyanının 
yanlış olduğuna dair demeci ve Refet Rendeci'
nin cevabı. 

BAŞKAN — Bir takrir var okuyunuz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 18 . 2 . 1969 Salı 

günkü 36 ncı Birleşiminde, Samsun Senatörü 
Sayın Refet Rendeci gündem dışı yaptığı ko
nuşmada C. H. P. Genel 'Sekreteri Sayın Bülent 
Ecevitı, 0. H. P. ve Genel Sekreterimizle gö
rüşmek için Meclise gelsn öğretmenlerimiz do-
layısiyle yanlış ve itham edici beyanda bulun
muştur. 

Sayın Refet Rendeci'nin ortaya koyduğu 
olayda yanıldığını, gerçeklerin açıklanmasının 
zorunlu olduğunu bu bakımdan gündem dışı ko
nuşma yapmama müsaadelerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Saym öztürk buyurunuz efen
dim, Say.m öztürk içtüzükle çelişmeye düşme
mek için yalnss beyanınızla mahdüdolarak ko
nuşmanızı rica ediyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Başüstüne 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 18 . 2 . 1969 
gün ve 38 ncı Birleşimde Samsun Senatörü Sa
ym Refet Esndeci'nin yaptığı gündem dışı ko
nuşmada Ankara'ya bir eğitim yürüyüşü yap
mak için gelen öğretmenlerden 100 kişi kadar 
bir grupun yürüyüş yapmadan önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelerek C. H. P. Saym 
G-enel Sekreteri Bülent Ecevit'le G. H. P. Grup 
salonunda görüştüklerini, bu işin izinsiz yapıl
dığını belirttiler. 

Geüiöl Sekreterimizin yürüyüşü düzenleyici 
bir tutum içinde olduğunu, bunun yapılmama
sı gerektiğini, açıkladılar. Sayın Rendesi ola
yı ine aleme den, hakikatları öğrenmeden, bir 
kulak dolgunluğu ile bu kürsüye getirmiş hem 
Genel Sekreterimizi hem C. H. P. sini ve hem de 
öğretmenlerimizi itinam eden beyanlarda bulun
muştur. 

'E SÖYLEVLER 

Şimdi Sayın Rendeci'nin dile getirdiği ola
yın gerçeğini arz ediyorum. Yürüyüşten önce 
ne T. B. M. M. nde ve ne de başka bir yerd'e öğ
retmenlerle Sayın Genel Sekreterimizin toplu 
bir görüşmesi olmamıştır. Yürüyüşünü yap
tıktan sonra binlerce öğretmen Sayın Genel 
Başkanımız İsmet İnönü ile görüşmek arzu et
mişlerdir. Emniyet Genel Müdürü bunu halber 
almış ve çek sayıda öğretmenin Meclise gitme
sinin mahzurlu olacağı fikrine kapılarak İdare 
Âmiri Âdil Yaşa'ya telefonla bu durumu bil
dirmiştir. 

öğretmenler Mecliste Sayın ismet inönü ile 
görüşmek için müsaade ve randevu aldıkları 
halde bu durum ismet Paşa'ya, duyurulmuş, is
met Paşa idare Âmirlerinin fikrine uyarak az 
sayıda öğretmen temsilcileri ile görüşmeyi ka
rarlaştırmıştır. Bunlar da Meclise toplu halde 
gelmemişler 10 ar, 15 er kişilik gruplar halin
de milletvekilleri tarafından içeriye alınmışlar
dır. Bir kısmı Grup Yönetim Kurulu odasına 
alınmış, bir kısmı aşağıda kalmıştır. Sayıları 
59 kadar olan bu öğretmenlerle koridorlarda 
ve kuliste görüşmek mümkün olmadığından, 
Genel Başkanımızın da bu misafirleri alacak 
özel bir edası bulunmadığından, idare Âmirle
ri ile de haberleşerek grup odasında sohbet ko
nuşmalarını yapmışlardır. Bu konuşmada İs
met Paşa'dan mikrofonda hitaJbetmesi arzu edil
diği halde, Paşa ancak resmî toplantılarda mik
rofondan konuşulabileceğini söyliyerek öğret
menlerin bu dileğini bile yerine getirmemiştir. 
Nizama ve talimatnamelerle tüzüğe uymanın 
güzel bir örneğini vermiştir. Bu sohbet top
lantısı basma açık tutulmuştur. Basın mensup
ları da bu toplantıda bulunmuşlardır. 

Sayın Genel Sekreterimiz Bülent Ecevit, Sa
yın ibrahim öktem ve Hayrettin Uysal arkadaş
larımız da bu toplantıda bulunmuşlar ve öğret
menlerin meslekî, maddi sorunlarını dinlemiş
lerdir. Gerçek bu iken Sayın Rendeci'nin yan
lış bir beyanda bulunması ve itham edici bir 
dil kullanması hoş olmamıştır. 

önce şunu iyi bilmek gerekir M, C. H. P. hu
kuk düzeninin iyi işlemesinde itibar kazanmış 
bir partidir. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 
Saym Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz 
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ise hukuk ilkelerine çok bağlı kişiler olarak ka
bul edilmiştir. Bu husustaki ağırlığını Türk 
ulusuna kabul ettirmişlerdir. Bu kişilerden ni
zama, kanunlara ve Tüzüğe uygun olmıyan bir 
davranışın beklenmesi ise hiç kimsenin aklına bi
le gelmez, gelemez. 

öğretmenlere gelince; Türk öğretmeninden, 
sununla veya bununla konuşuyor diye, kuşku
lanmak ve onları şu veya bu partinin paralelin
de görmek çok mahzurludur. Bu zihniyetle ha
reket edenler daima zarar görmüş ve bu toplu
luğun sevgisini ve itimadını kaybetmişlerdir. 
Yaptıkları yürüyüşte... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın öztürk 
polemik yapmıyacaktık, yalnız hakikatleri or
taya atacaktık, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya 
geliyorum. (A. P. sıralarından, anlaşılmayan 
müdahaleler) Yaptıkları yürüyüşte tamamen ka
rar kendilerinin, fikir kendilerinindir. Mağdur 
oluşlarının ve Türkiye'nin içinde bulunduğu or
tamın bugün için değerlendirilmesini, Türk ulu
suna bunu duyurmak için yürüyüşlerini yapmış
lar, adına büyük eğitim mitingi demişlerdir. Ta
mamen kendi buluşları ve kendi kararlarıdır. 
O büyük kütlenin kendine yetecek aklı, fikri, 
düşüncesi, kültürü aynı zamanda büyük bir gü
cü vardır. Onların bu değerini takdir edenlerle 
birlikte vatan ve millet yolunda fedakârlık çe
kinmeden... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Akılları varsa niçin ismet Paşaya geldiler. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Çalış
maktan zevk duyan (A. P. sıralarından «Ne alâ
kası var?» sesleri, gürültüler.) bir topluluk ol
duğunu kabul etmektedir. (Gürültüler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Madem akılları var niçin ismet Paşaya akıl al
maya gelmişler? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sen... 

BAŞKAN — Bir dakika... (A. P. sıraların
dan, gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kalpak-
lıoğlu, kalpaklı devrinden kalmış fikrinle, kafan
la her şeye müdahale etme!.. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Sayın öztürk mü
saade edin, ben müdahale edeceğim... Bir dakika 
sükût edin. 

Sayın Kalpaklıoğlu, ne buyuruyorsunuz efen
dim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, zatıâlinisin katî bir vadine, sözüne uy
gun şekilde konuşmasını temin ediniz diyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sana 
ne?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim... Bir dakika... 
Zatıâliniz ne buyuruyorsunuz Sayın Gündoğan?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Olmı-
yaeak şeylere müdahale ediyor, (Karşılıklı gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz... Sa
yın Gündoğan, Sayın Gündoğan bâtıla bâtılla 
mukabele etmek ne hukukî bir görüş, ne de vic
danı tatmin edecek bir görüş olar. Eğer sizin 
iddianız bu ise o iddiaya aynı şekilde iştirak 
etmemeniz lâzımgelir. Bu kusura iştirak etme
meniz iktiza eder. Rica ederim bundan böyle 
müdahale etmeyiniz. 

Sayın öztürk, sizden mütaaddit defalar ri
ca ettim... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kimseyi 
itham etmiyorum, olayı olduğu gibi anlatıyo
rum. 

BAŞKAN — Polemik yapmıyalım.... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Dikkat 

edilirse hiç kimseyi itham etmiyorum, olayı ol
duğu gibi anlatıyorum. 

BAŞKAN — Büyük Türk Milletinin yavru
larını yetiştiren ve onun istikbalini garanti al
tına alan koskoca bir öğretmenler topluluğu 
şüphesiz ki, aklı başında insanlardır, ve hepimi
ze ışık tutacak bilgiye sahip, tecrübeye sahip 
insanlardır. Bunları teyide lüzum yoktur. Lüt
fen 4 dakikalık zaman içinde sığdıracağınızı 
va'dettiğiniz, vadinizi yerine getiriniz. 

Buyurunuz Sayın östürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sa

yın Başkanım, o büyük kütlenin ken
dine yetecek aklı, fikri, düşüncesi, kültü
rü aynı zamanda büyük bir gücü vardır. Onların 
bu değerlerini takdir edenlerle birlikte vatan 
ve millet yolunda fedakârlıktan çekinmeden ça
lışmaktan sevk duyan bir topluluk olduğunu 
kabul etmek gerektir. Daima bu uğurda kendi 
öncülüğünü kendileri yapacaklardır. Bu husus
ta hemfikir olanlarla aynı yolda yürümekten ve 
birleşmekten sevk duyacaklardır. Politika dı-
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şında kalmanın da bilincine sahibolarak bu hare
ketleri devam ettireceklerdir. Partililerin onla
rın bu aril hareketinden faydalanması ve iyi 
bir... (A. ??. sıralarından «Sayın Başkan, suiis

timal ediyor» sesi.) . . . faydalanması iyi bir yol 
olsa gerektir. 

Sonra öğretmenlerimizin en as bizler kadar 
laik ve demokratik Cumhuriyet ilkelerine bağ
lı ve Atatürkçü olduklarından nasıl endişe ede
biliriz. Onların yaptığı eğitim yürüyüşünü baş
ka başka anla:ulara çekeliliriz. Onlar da biz
ler gibi bu vatanın hayranı, Türk ulusunun âşı
ğıdır. Bunun içindir ki, mahrumiyet bölgelerin
de vefakâr ve cefakâr insanlar olarak en üstün 
eğitim görevlerini yapıyorlar. Türk ulusunu 
aydınlatmak, kültürleştirme, yaşama seviyeleri
ni düzeltme bakımından emek sarf ediyorlar. 
(A. P. sıralarından, anlaşılmayan müdahaleler) 
Mümkün oha da,., 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın öztürk... Sa
yın öztürk... Sayın öztürk bir dakika rica ede
yim. (A. P. sıralarından Tandoğan Meydanı'na 
sesleri.) 

HÜSEYİN ÖZTüEK (Devamla) — Tando
ğan Meydanı'na toplanıyorlar da hak iddia edi
yorlar, bir hak iddia ediyorlar.,.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
Tandoğan Meydanı'na... Tandoğan Meydanı'na... 

BASKİN — Bir dakika rica edeceğim. Sa
yın öztürk talebinizi okuyorum müsaade eder
seniz : «Cumhuriyet Senatosunun 18.2.1969 ta
rih ve 36 niA Birikiminde Samsun Senatörü 
Sayın Eefet Eendeei gündem d»sı yaptığı konuş
mada C. IX. P. Genel Sekreteri Saym Bülent 
Ecevit'i, C, H. F. ve G-enel Sekreterimizle gö
rüşmek için Meclise gelen öğretmenlerimiz dola-
yısiyle yanlış ve itham edici beyanda bulunmuş
tur. Sayın Reıet Rendeci'nin ortaya koyduğu 
olayda yanüdığmı, bu bakımdan gerçeklerin 
açıklanmasının zorunlu olduğunu, bu bakımdan 
gündem dışı söz istediğinizi» beyan ediyorsu
nuz. 

Şimdi Sayın Refet Rendeci'nin ortaya koy
duğu. olayda yanıldığını beyan ediyorsunuz bu 
husustaki konuşmalarınızı da yapmış bulunuyor
sunuz. Lütfen sözünüzü bağlamanızı rica ede
ceğim. 

Buyurunuz, 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 

Başkanım şunu söylememe müsaade eder misi

niz? Üç konu vardır, üç konuya değinmeme ni
çin müsaade etmiyorsunuz? (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, arz edeyim. Sa
yın öztürk, neticei talep esastır. Netice! talebe 
göre konuşmanızı rica ediyorum. Buyurun bağ
layınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yalnız 
şunu bilelim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yalnız senatör ve milletvekillerinin değil öğret
menin ve bu halkındır. O bakımdan Saym Baş
bakanımızla da daha dün 150 kişilik heyet gel
miş, odasında görüşmüştür. Her arkadaşımızın 
gelip görüşüyor. Bunu mesele yapmak, maksa
dımız şudur: Bu gibi küçük işlerde birbirimizi 
kırmak, kötülemek değil birleşmek kararında
yız. (A. P. sıralarından bravo sesi ve alkışlar.) 

Sayın arkadaşlar, karşılıklı iyi anlayış ve mü
samaha içinde olmaya mecburuz. Demokratik 
rejimin selâmeti ve devamı da bu anlayışa bu 
şekildeki davranışlarımıza bağlıdır. Yüce Mec
lisin ve Hükümetin adalet anlayışı, vicdanlı ha
reketi, toplumda değer bulmadıkça bu ülkenin 
huzur içinde olması mümkün değildir. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Hükümetle 
ne alâkası var? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu ba
kımdan huzuru müşterek yaratmalıyız. Eğer ha
kikaten bugün yasaları tam yerine getiremezsek 
Ulu Tanrı'mn tabiat kanunları çakşır, bunun 
dışında da çıkacak (A. P. sıralarından, gürültü
ler.) çıkacak doğa, evet doğa yasaları çalışır. 
Türkçesi odur. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Biz buraya gitmeden meseleleri kendi aramız
da.,. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — . . Git

meden yolunda ve yerinde halletmemiz gerekir. 
Karşı karşıya geldikçe, meseleleri karşı karşıya 
getirdikçe, bu yola gittikçe meselenin daha çok 
büyüyeceğini kabul edersiniz. Saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bendeniz de söz istiyorum. Hiç temas et
mediğim öğretmenler mevzuunu arkadaşım yan
lış olarak benim ismimi zikrederek yanlış fikir
leri benim üzerime attı. Ben öğretmenlerden 
bahsetmedim. Bu sebeple sataşma var, söz isti
yorum. 
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BAŞKAN — Sayın Rendeci o takdirde mü
saade ederseniz söz verilmesi önce Riyasete iç
tüzük hükümleri gereğince sonra da Yüce Mec
lise ait bulunmaktadır. Onu takdir edeceğiz 
efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kanım, benim talebim hakkında bir karar ver
mediniz. 

BAŞKAN — Unutulmadı efendim, unutulma
dı. Sayın Rendeci, sataşma üzerinde söz talebe-
diyorsunuz. Sataşma üzerine vâki talebiniz ye
rindedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Neresi? 
BAŞKAN — Sebebi: Sayın öztürk gündem 

dışı vâki söz talebinde yalnız hâdisenin tavzih 
edileceğini beyan ettiği halde burada Sayın 
Rendeci'nin konuşmasını yermiştir, kınamıştır. 
Bu bakımdan size hak tanıyorum. Buyurun Sa
yın Rendeci. Yalnız satıâlinizin de polemiğe 
girmemesini ve mütaaddit sataşmalara meydan 
vermemenizi istirham ediyorum efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz bun
dan evvelki celsede Meclis binası içerisinde, Mec
lis nizamlarını, içtüzüğü ihlâl edici bir hareketi 
Meclis idarecilerine ihbar ettim. Meclis idareci
lerini, idare Âmirlerini, Başkanlarını vazifeye 
davet ettim. Hiçbir öğretmen hakkında, «öğret
menler Meclise geldiler de bu şekilde bir tertibin 
içerisine girdiler.» diye bir kelime kullanmadım 
ve öğretmenler hakkında en küçük bir tenkid 
ve tarizde bulunmadım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zabıtlar var 
orta yerde. (Gürültüler) 

REFET RENDECİ (Devamla) — Zabıtlar 
vardır. Çıkarın o zabıtları benim söyledikleri
min aksini ispat edemezsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Rendeci cevap vermeyi
niz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Zabıtlar var 
efendim. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım olmamış hâdiseyi, olmuş gibi, ko
nuşulmamış hâdiseyi konuşulmuş gibi göstermek 
iyi bir şey değil. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Konuştuğu
nu bilmiyor. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Zatıâlinizi 
biz hürmetle dinledik. Siz evvelâ dinlemeyi öğ

renin, fikirlere hürmet edin varsa fikrinim gelip 
söyleyin bu kürsüden. Herkese açık burası (A. 
P. sıralarından dinlemesini bilmas sesi, öğrene
mez de öim, sesi.) 

Muhterem arkadaşlarım benim işaret etmek 
istediğim nokta şu idi; bir meslekî teşekkülün 
kendi maksat ve gayesi için yaptığı mücadelesi
ne bir partinin karışması ve kendilerinin bu dâ
vaya sahip çıkar bir hami durumuna girmesi 
noktasındaydı. Ben dedim, ki, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Onu açıkla
dın, anlıyamamışsm. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Ben dedim 
ki, bir partinin Genel Sekreteri, Genel Başkanı, 
müsaade edin Genel Başkanı, milletvekilleri, es
ki bakanları öğretmenlerin içerisinden bir grupu 
almışlar, Meclisin içerisinde Meclis idarecilerine 
haber vermeden. Haber verdik diyorlar, vermiş-
İ3rse idareciler düşünsün onu. «Meclisin içeri
sinde I0Ö - 150 kişi toplantı yapmaları bu Mec
lisin çalışmalarma Meclis içtüzüğüne aykırı dü
şer» demiş idim. Bunu öğretmenlerin aleyhin
de konuştu, öğretmenki, öğretmenlerin dâvasını 
bunlar anlamadılar, öğretmen dâvasına aykırı 
tutuyorlar diye bizim üzerimize bu şekilde yük
lenmeye arkadaşımızın hakkı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar ben Meclis içerisindeki 
hâdiseyi şikâyet ettim ve ilgililerden tedbir alın
masını istedim. Bir partinin de bu şekilde mes
lekî bir teşekkülün yürüyüş ve hareketine karış
mamasını kendisine mal etmemesini rica etmiş
tim. Bu bakımdan Hüseyin öztürk'arkadaşımızın 
benim konuşmamı yani? s anlamış olmasını esef
le karşıladığımı beyan eder. hâdisenin bu arz et
tiğim çerçeve içerisinde cereyan ettiğini saygı
larımla arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ren
deci. 

2. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğanın; C. 
H. P. Grupu Başlımı sıfatiyle, Samsun Üyesi Re-
fet Bendeci'nin 36 ne; Birleşimde C. II. Partisi
nin öğrenciler cani'asında birtakım anlaşmalar 
ve birleşmeler irin hareket noktası aradığına dair 
demecine cevabi. 

FİKRET GÜMBOĞAM (İstanbul) ~- Sayın 
I Başkan, biraz evvel konuşan Refet Rendeci'nin 

şimdiki beyanlariyle geçen celsedeki beyanları 
arasında büyük zıtlık vardır. Bizzat aldığım 
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notlan müsaade ederseniz okuyayım. Aksi tak
dirde.,. (Gürültüler),. (Müzakere mi acılıyor ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın senatörler müsaade edi
niz rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aksi 
takdirde nıensuboldıığum partinin mânevi şahsi
yetini ilzam eder şekilde konuşmaları üzerine 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAM — Muhterem senatörler ortaya 
iki görüş atılmış bulunmaktadır. Bu görüşler
den bir tanesi Sayın Rendeci'nin ileri sürdüğü 
görüştür. Diğeri Sayın öztürk'ün ileriye sürmüş 
olduğu görüştür. Bunu tevhit etmek lâzımdır. 
Bu tevhidi de yine taraf teşkil eden kişilerin 
yapmış olması efkârı umumiyeyi tatmin etmek
ten uzak bulunacaktır. Bu sebepten dolayıdır 
ki, bugün cereyan eden hâdiseleri Pazartesi gü
nü toplanacak olan Başkanlık Divanına getirip, 
tetkikatmı yapıp Yüce Heyetinize ilk birleşimde 
takdim edeceğiz. O zaman Muhterem Zatıâüniz 
de ariz amik konuşma imkânını bulacaklar
dır. Rica ederim bu meseleyi burada kapatalım 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kapata-
mam efendim. (Gürültüler) Biraz evvelki konuş
ması ve bundan evvelki konuşmasında partimizi 
ilzam etmiştir, itham etmiştir. Sataşma vardır. 
Ve yapmad?ğmııs fillerde bize isnat vardır, içtü
züğe göre cevap vereceğim hakkımı ketmetme-
yiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan hakkınızı ket-
meyüyecek bir Riyasetle kargı karşıya değilsi
niz. Yalnız Riyaset bugünkü birlerimde sulh 
ve sükûn içinde müzakerelerin devam etmesi 
gayretinde ve hakikati en açık bir şekilde orta
ya koymak azmindedir. Madem ki, İsrar ediyor
sunuz buyurun. (Ö. H. P. sıralarından Allah, 
Allah sesleri.) Yalnız ketmetmek suretiyle de
ğil (Gürültüler) 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Müzakere 
mi açıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarım bundan evvelki 
birleşimde Sayın Refet Rendeci'nin öğretmenle
rin yürüyüşünü mütaakıp Millet Meclisine 
gelerek mensubu olduğum partinin Genel 
Başkaniyle görüşmelerini gündem dışı ko
nuşma mevzuu yapmış ve pek aşikâr su

rette G. H. P. nin öğretmenler camia
sında birtakım anlaşmalar ve birleşmeler içinde 
hareket noktası aradığını ifadeye çalışmıştır. 
Bundan evvel konuşan kıymetli arkadaşım Hü
seyin öztürk böyle bir hareketin vukubulmadı-
gını a<jii\ça beyan etti. Ben de tekrar ederim. 
Böyle bir hâdise vukubulmamıştır. Bunu, ol
mayan bir hâdiseyi, dile getirmek için ifade edi
yorum. Ycksa burada değil, her yerde mensu-
bolduğüm partinin Genel Balkanı herkesle ko
nuşma hakkına sahiptir. Nasıl ki, başka partile
rin Genel Başkanları hattâ resmî görevleri ol
duğu halde,.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gün
doğan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Rendeci'nin geçen celsede burada sebkeden be
yanlarını tutanaktan aldım, okuyorum. Baka
lım kendisi, hakikaten İdare Âmirlerini uyarma 
maksadiyle mi konuştu. Yoksa hakikaten parti
yi ilzam için mi konuştu beraber tetkik edelim. 
Bakınız ne diyor Sayın Rendeci: «Grup salo
nunda toplandılar, plân çizdiler, konuştular, ta
limat verdiler, ertesi gün bu arkadaşlar gittiler 
toplantı yaptılar.» Bu affedilmez bir yalandır. 
Yalandan da öteye... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İkide birde 

söz kesiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, Riyasete siz ora

da oturduğunuz yerden hâkim olmayın rica ede
rim. Müsaade ediniz, oturunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Maksatlı ha
reket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — 183 kişinin içinde yalnız zatı-
âlinizmi bu takdiri haizsiniz. Sayın Gündoğan 
bir dakikanızı rica edeceğim. 

İçtüzüğün 63 ncü maddesi «Bir üye Genel 
Kurulda kaba ve edep dışı sözler kullanırsa Baş
kan hemen o üyeyi temiz bir diller konuşmaya 
davet eder.» «Yalan» tâbirini kaba bir kelâm 
olarak Riyaset telâkki etmiştir. Bu sözünüzü ge
riye almanızı rica ediyorum. (Gürültüler) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Tertip demek 
daha mı haklı Sayın Başkanım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Ya
lan» tâbiri Sayın Başbakana aittir. Sayın Baş
bakan bu Mecliste yalan tâbirini defaatle kul
lanmıştır. (Gürültüler) 
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(Başkan tarafından mikrofon kesildi) 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «Ya

lan» tabiri kaba bir tabirse benden evvel Baş
bakana aittir. Ona havale ediyorum. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gün-
doğan burada Riyaset yalnız İçtüzükte ve ken
di kanaatleriyle ve Yüce Heyetin kanaatleriyle 
bağlıdır. Binaenaleyh, biz burada 63 ncü mad
deyi okuduk. Riyaset «yalan» tabirinin kulla
nılmamasını zatıâlinizden rica etmektedir. Bi
naenaleyh konuşmalarınıza bu tabirin dışında 
devam etmenizi rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Saym Başkan izin verirseniz. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim bir da
kika. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Re-
fet Rendeci'nin konuşmasında gayet açık, ga
yet kesin. 

SAFFET URAL (Bursa) — «Yalan» keli
mesinin ayıp tarafı nerededir? -

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Re-
fet Rendeci'nin konuşmasında gayet açık, ga
yet kesin bir suçlama vardır, ama bilmesi lâ-
zımgeliyor ki bu suçlama, bu toplumda yaşı-
yan ilerici güçlerin teveccüh ettiği partinin 
kendilerine verdiği rahatsızlıktan ileri geli
yor, çalışsınlar, didinsinler, uğraşsınlar ki böy
lece güçler kendilerine teveccüh etsin, başka 
diyeceğim yok, hürmetlerimle. (Soldan alkış-
ler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

3. — Devlet Bakanı Refet S ezgin'in; Hükü
metle hiçbir ilgisi olmadığı halele bir konuşma sı
rasında C. H. P. Baskanv ekilinin kullandığı 
«Yalan» kelimesinin Başbakanla hiçbir alâkası 
bulunmadığına dair demeci. 

Sayın Devlet Bakanı, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Saym Başkan, muhte
rem senatörler, bir hususu tavzih etme bakı
mından huzurunuzu işgal ettiğim için affımı 
rica ederim. 

Biraz önce burada Saym senatör ille C. H. P. 
Grup Başkanvekili arasında bundan önceki 
celsede cereyan eden bir konuşma neticesiyle 
karşılıklı, gerçeğin ne olduğu bizim için belli 

olmıyan ve Hükümet olarak bizi de ilgilendir-
miyen sureti katiyede ilgilendirmiyen bir ko
nuşma geçti. Bu konuşmada 0. H. P. Grup Baş
kanvekili Saym Gündoğan adı geçen senatörle 
vâki tartışmalarında «yalan» tâbirini kullanın-
ce Başkan tarafından, bunun İçtüzüğe aykırı 
bir beyan olması itibariyle geriye alınması ken
dilerinden istendi. Bu da bizi ilgilendirmez. Ama 
Sayın Grup Başkanvekili «yalan» tabiri Mec
lis kürsüsünde Başbakana aittir, o itibarla ben 
bunu ona havale ediyorum» diye gerçek dışı 
bir beyanda bulundu, huzurunuzda bunu arz 
etmek için bulunuyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde Millet Meclisinde 
cereyan eden müzakerelerde bir partinin ge
nel başkanı, bir anlaşma konusunda çıkan 
tartışma neticesinde Sayın Başbakana verdiği 
bilgi üzerine «yalan söylüyorsunuz» dedi. Ya
lanı söylüyen bir siyasi partinin Genel Başka
nıdır, Millet Partisinin Saym Genel Başkanı.. 
O beyan üzerine Saym Başbakan Millet Mec
lisi kürsüsüne gelerek konuyu izah edip dedi
ler ki, «vak'a sizin dediğiniz şekilde cereyan 
etmemiştir, sizi iddianızı isbata davet ediyo
rum, iddianızı isbat etmediğiniz takdirde bu 
kürsüden sizi iffetsizlikle itham ediyorum» 
dedi. O itibarla hem vaka Sayın Gündoğan'-
m ifade ettiği gibi değildir, hem de yalanı is
timal eden böylece bir başka siyasi partinin 
Genel Başkanıdır. Bu vakayı tamamen ters bir 
açıdan, bir siyasi polemik yapmak suretiyle bu 
kürsüye getirerek Saym Başbakana izafe et
mek yalanın taa kendisidir. Bunu tescil etmek 
i l^re huturunuza geldim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Konuş
malara Riyasetin İçtüzüğün 63 ncü maddesi ge
reğince «yalan» tabirini kaba elfazdan saymış 
olması münasebetiyle başladık. Binaenaleyh bu 
kelâmın bu Yüce Meclisin mehabetiyle müte-
rafik olmaması hasebiyle kıymetli senatörler 
tarafından kullanılmasına nasıl müsaade et-
medikse zatıâiinizin de cevap hususunda çok 
ince uslüple yapmış olduğunuz konuşmanın 
sonunda vâki «yalanın ta kendisidir» kelime
sini geriye almanızı rica ederim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Da
vamla) — Haklısınız Saym Başkan onu şu su
retle ifade edeyim, gerçeğe tamamen aykırı bir 
beyandır. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 



C. Senatosu B : 37 20 . 2 . 1969 O : 1 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in; leh
leri Bakanının İstanbul olaylarına dair beyan
larının yanlış olduğuna, olayların tanığı olarak 
bu hususu düzeltmek üzere kendisiyle söz veril
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Zaptüsatnk hakkında bir takrir 
var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
18 Şubat 1969 Salı günü Yüce Senatoda 

yapmış olduğu konuşmada İçişleri Bakanı İs
tanbul olayları hakkında yanlış bilgi vermiştir. 
ve bu tutanaklara geçmiştir. Olayların tanığı 
olarak bu hususu düzeltmek zorunluğunu du
yuyorum, söz istiyorum, saygılarımla. 

Kocaeli 
Fatma Hikmeit İsmen 

BAŞKAN — Sayın İsmen, İçtüzüğümüzün 
115 nci maddesi ve Millet Meclisi tüzüğünün 
147 nci maddesi gereğince, zaptı sabık hakkın
da yapılan konuşmalar ancak kendinizin bir 
evvelki birleşimde yapmış olduğunuz konuşma
ların zapta yanlış geçmesine mütedair oüan ta
leplere aittir. Bugüne kadar gelenekler bu şe
kilde teşekkül etmiş ve içtüzüğün anlayışı da 
sarih olarak bu şekilde anlaşılmaktadır. Bu se
bepten muhterem zatıâlinizin içtüzüğe uymama
sı hasebiyle, talebini isaf edemiyeceğim. 

İkinci bir takrir var. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bir 
dakika Sayın Başkan, sabahleyin ben zatıâilini-
ze gelmiştim ve müsaade almıştım. Ben de ha
zırlığımı ona göre yapmıştım. Tanık olduğum 
hâdisede gençlere bir tuzak kurulduğunu top
lum polisinin bu tuzağı uygulamış olduğunu 
anlatmak istemiştim, siz de bana konuşursunuz 
demiştiniz o zaman. O sırada da İçtüzüğü ve 
Anayasayı tetkik ederek ondan sonra izin ver
miştiniz. Ben bu değişmeyi anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmen arz edeyim. Ben 
bir sayın senatör arkadaşımızın İçtüzüğün 
gereği dışında bir takrir vereceğini tahmin et
mediğim için oradaki yazıyı kendi konuşmanız 
olarak telâkki etmiştim. Daima İçtüzük hüküm
leri gereğince bu husustaki konuşma hakkını
zı daha sonra kullanırsınız. Şimdi tamamdır 
efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli — 
Sayın Başkan, İçişleri Bakanının konuşması 
üzerine demiştim, nasıl böyle telâkki edilir? 
Bu değişmenin mânasını anlıyamıyorum ve çok 
kötü bir tutum olarak niteliyorum. Sizden is
tirham ediyorum ve direniyorum. Lütfen oy-
layınız. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 115 nci maddesini 
okuyunuz, orada direnme yoktur efendim. Lüt
fen oturunuz efendim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — O halde gün
dem dışı söz istiyorum, önergemi takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündem dışı söz istiyorum, konu İstanbul 

olayları hakkında, 
Saygılarımda. 

Kocaeli 
Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Sayın İsmen İçtüzüğümüz iin 
54 ncü maddesinin birinci fıkrasını okuyorum, 
«bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa 
gündeme geçilmeden önce - doğrudur verdiği
niz, zaman bakımından, yerindedir - mevzu ve 
mahiyetini yazılı olarak Balkana bildirmeniz 
lâzımgelir. siz mevzuu bildirmiş mahiyetini bil
dirmemiş olduğunuz için... (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) mevzuu bildirmemiş olduğunuz 
için bu takririnizi isaf ediyorum. Diraniyorsa-
nız heyeti umumiyenin oylarına arz edeceğim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bu oya arz 
edilmez... 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyenin oylarına 
arz ediyorum. Direniyorsunuz. Oylarınıza arz 
ediyorum. Efendim, Sayın İsmen takrirlerinde 
direniyorlar. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Bu olmaz 
Sayın Başkanım ayıptır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. Gündeme geçiyo
rum. (C. H. P. sıralarından olmadı sestleri gürül
tüler) Öyle mi efendim. Sayıda ihtilâf mevcut 
olduğu iddia ediliyor, ayağa kalkmanızı rica 
edeceğim efendim. Kabul edenler... 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bu da ada
letsizlik, her hareketinizde adaletsizlik vardır... 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
30 a 40 oyla reddedilmiştir efendim. 

Sayın Özmen İçtüzüğün maddei mahsusa-
smda oylamaya geçilmeden evvel zil çalınacağı 
musarrahtır. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Bundan da
ha adaletsizlik tasavvur edebiliyor musunuz? 

2. — Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un; Millet 
Meclisinde bir milletvekilinin, hakkında vâki is
nadının Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiğini, 
milletvekili delillerini tevdie davet edildiği hal
de gitmediğini ifade eden ve mevzuun aydın
lanması için tahkikat açılmasını istiyen öner
gesi. 

BAŞKAN —Bir takrir var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
14 . 2 . 1969 tarihinde Milletvekili Hasan 

Lâtif Sarıyüce'nin Meclis kürsüsünden yaptığı 
konuşmasında, şahsımla alâkalı birtakım iddia
lar mevcuttur. 

Hâdise Cumhuriyet Savcılığına intikal et
tirilmiş ve kendisi 'davet edilmiş olmasına rağ
men gidip iddialarının delillerini tevdi etme
miş ve ifade vermemiştir. 

Yüce Senatonun azası sıfatiyle mevzuun 
hepimizce aydınlanması için tahkikat açılmasını 
hassaten rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çorum 

Safa Yalçuk 

BAŞKAN — Sayın Yalçuk hassasiyetinize 
riyaset bütün kalbiyle iştirak eder ve hassasi
yetinize Yüce Senatonun bütün kailbiyle iştirak 
ettiğine inanır. Yalnız tevdi etmiş bulunduğu
nuz önerge İçtüzük hükümlerine göre sara
hat taşımadığı için bu önergeyi İçtüzük hü
kümleri gereğince düzelterek Başkanlığa tev
di etmenizi istirham ediyorum ve bu bakımdan 
da önergenizi iade ediyorum efendim. 

3. — 23 ncü Birleşimde Başkanvekili Sırrı 
At al ay hakkında, Başkanvekili Mehmet Ünal-
dıııın verdiği ihtar cezasının İçtüzüğün 151 nci 
maddesine göre mesnetsiz olduğu ve Genel Ku
rulda üyelere ve Başkanlık Divanı üyelerine hi
tapta, İçtüzük hükümlerini uygulamada itina 
gösterilmesi lüzumunu belirten Başkanlık Di
vanı kararı. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 

10 Şubat 1969 tarihli toplantısında alman ka
rarın bir sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

C. Senatosu Başkanı 
İ. Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 10 
Karar tarihi : 10 Şubat 1969 
Toplantı No. : 14 
1. — 
2. — 
3. — 

4. — Sİ . 1 . İ389 tarihli 28 nci Birleşimde 
Başkanvekili Sayın Sırrı Ata i ay hakkında, 
Başkanvekili Sayın Mehmet Ünal di tarafın-
ian ittihaz edilen ihtar cezası, Başkanlık Diva
nınca İçtüzüğün 151 nci maddesi gereğince 
mesnetsiz görülmüş ve bu tesbitin G-enel Ku
rul ününde sunuş olarak arzı kararlaştırılmıştır. 

5. — Genel Kurulda; üyelere, Başkanlık Di
vanı üyelerine hitapda, İçtüzük hükümlerini 
uygulamada ve söz vermede gereği kadar iti
na gösterilmesi lüzumu karar altına alın
mıştır. 

(G. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulrr. Muhte
rem senatörler, gündeme geçiyoruz 

6. — SSÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesine hir yedek 
ıceıım. 

üye | Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi-
| mi yapılacaktır efendim. 
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BAŞKAN — Aday listesini okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosunca seçilecek An 

Sıra 
No. Soyadı ve tadı Doğum yeri ve yılı Medeni hali 

1 Barım Hürneım İsıfcaffihul 1329 Evli, 2 çocuk 

2 Berikem Kemal Ankara 1910 Evli, 3 çocuk 

3 Esmer Âdil Aınıtakya 1334 Evli, 2 çocuk 

4 İmamoğlu Hüseyin (Namık Taşova 1918 E v i , 2 çocuk 

5 Kişioğlu Yeredoğ Akseki 1908 Evli, 3 çocuk 

6 Ocakçıoğlu Aziz Darende 1330 Evli, 3 çocuk 

7 Öncel Celâl ürfa 1335 Evli, 3 çocuk 

8 Özbek Mehmet Bahri Malatya 1328 Evli, 3 çocuk 

9 Selekler Hâmit Antalya 1325 Evli, 4 çocuk 

10 Yaşmkılıç Doğan İstanbul 1925 Evli, çocuksuz 
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pajsa Mahkemesi yedek üyeliği için müracaat edenlerin kenldi beyanlarına göre nitelikleri 

Bulunduğu hizmieitler» Bildiği diller 

Hukuk Fakültesi mezunu, hâkimlik, avukatlık hu
kuk müşavirliği. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, murakıplık, mü- Fransızca 
fettişlik, Gelirler 'Genel Müdürlüğü, İtiraz Komis
yonu 'Başkanlığı, [Temyiz Komisyonu Daire Baş
kanlığı, Danıştay Üyeliği, Danıştay .Daire Baş
kanlığı. 

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, muhtelif hâ- Fransızca 
kimlik ve savcılık, Yargıtay Üyeliği. 

Hukuk Fakültesi mezunu, muhtelif hâkimlik ve Fransızca 
savcılık. 

Hukuk (Fakültesi mezunu, muhtelif (hâkimlik ve Fransızca 
savcılık, avukatlık, İmilletvekilliği, merkez valiliği, 
Danıştay Üyeliği. 

Hukuk Fakültesi mezunu, maiyet memurluğu, na- Fransızca 
hiye müdürlüğü, hâkimlik, avukatlık. 

Hukuk Fakültesi mezunu, hâkimlik, avukatlık, Fransızca, Arapça 
milletvekilliği, Yüksek Hâkimler Kurulu yedek 
üyeliği. 

Hukuk Fakültesi mezunu, hâkimlik, 'avukatlık. Fransızca 

Hukuk Fakültesi mezunu, muhtelif hâkimlik, sav- Fransızca 
cılık, lavukatlık, adalet müfettişliği, Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyeliği, Yargıtay Üyeliği. 

Hukuk Fakültesi mezunu, avukatlık. 

İhtisası, varsa ilmî titri ve eserleri 

20 jyü avukatlık, «İş mükellefiyeti» adlı eser. 

Danıştay Daire Başkanı 
«İzahlı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu ve Gelir 
Yergisi Kanunu» iadlı eser. 

Yargıtay Üyesi 

Birinci iSmıf Ankara Hâkimi. 

Danıştay 5 nci Daire Üyesi, 
«Cemiyette hastalıklar» adlı eser. 

17 yıl avukatlık, 

Yüksek (Hâkimler Kurulu yedek üyesi, 18 yıl avu
katlık. 

Birinci sınıf Ihâkim, 16 yıl avukatlık. «Taksirli 
suçlar ve halisiz fiillerden doğan tazminata ait hü
kümler» adlı eser. 

Yargıtay Üyesi «Suçlu sanılan», «İzahlı Millî Ko
runma Kanunu», «Anayasa ve üzerinde bir dene
me ile yeni terimlerin izahı», «Toprak Kanunu 
şerhi» adlı eserler. 
17 yıl avukatlık. «Askerî - Adlî ve İdarî kanunlar 
karşısında zabıtanın vazife ve mesuliyetleri» adlı 
©ser. 
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FERîD MELEN (Van) — Grup kararı mi 
alacaksınız? 

MEHMET HAZEB (Kars) — Takririn aley
hinde sez istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka-
daşkır, Anayasa Mahkemesine seçtiğimiz üyeler 
hakkında yeter bilgi cetvellerle Yüksek Heye
tin tetkikine sunulmuş bulunmaktadır. Bugün, 
gündeme de alındığına göre, bu muamelenin ta
mamlanması gerekir. Bir başka noktadan da 
bu tehir mahzurludur. Yarın kimi seçersek se
çelim, bu tehirin altında parti hazırlıkları oldu
ğu kanaati meydana çıkacaktır veya hiceimazsa 
'dedikodu konusu olacaktır. O itibarla gün
demdedir, bu secimi bu hali ile bitirelim. Ak
si takdirde, gruplar arasında tartışmalara yol 
açacak, Tecrübelerimiz de vardır, bir iki sene 
de bir yeni seçimle meşgul olmayalım, Senato
yu uğraştırmıyahm. Bu itibarla gündeme 
alınmış olan hu secimin tamamlanmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem, senatörler, Riyaset 
görüşünü arz etmiş bulunmakta, tpkrlr hak
im d a lehte ve aleyhte konuşulmuş bulunmak
tadır. Şimdi takriri tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 
Anayasa gereğince pak çok vazifeleri yüklen
miş olan bu değerli hej/ete, aynı değerde bir 
üye seçebilmemiz için, arkadaşlarımıza bir as 
tetkik imkânı bahse dilirss ve bu seçim tehir 
edilirse daha muvafık olur kanaatindeyim. 

Bunu arz etmek ivedim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bir tak
rir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Adaylar yeni okundu, hiçbirisini tanımıyo

rum, bu sebeple seçimin geri bırakılmasını arz 
ederim. 

Samsun 
Eefet Rendeci 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, takriri 
cGiuttum, içtüzüğün 114 ncü maddesi gereğin
ce, 15 gün evvel ilân yapılmış üç gün evvel de 
tablo Yüce Heyetin muhterem üyelerine'dağıtıl
mıştır. Böyle olduğu hakle, sayın üyelerden 
birisi namzetleri tanımadıklarını beyan ediyor
lar. Bu takriri oya koymamazîık yapamam. 
Binaenaleyh, takriri oya koyacağım, 

Takrir iizsrir_.de sez istiyen sayın üye 
ŞEBEF KAYÂLAE (Bursa) — Takririn 

lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAM — Buyurun. 
ŞEEEF KAYALAR (Bur-a) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadagianm; filhakika Anaya
sa Mahkemesi yedek üyeliği için müracaat eden 
değerli hukukçuların isimleri ve listesi bize da-
ğıtılr-.îsfrr. Fakat, takdir edersiniz İd, müra
caat eden her değerli hukukcuının müracaatını 
muhtevi bir dc~y?:ı Ba-kanhk Divanında bu
lunmak ^asîır, Binaenaleyh, bu hassa" olpn ve 

(Samsun Senatörü Befet Hendeci'nin takri
ri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-
y&-ıİ3r... 21 e karşı 44 oyla takrir kabul edil
miştir. 

7. — CUMHURİYET SE 7ATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkeıneıt'vn, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdo-
lunctn Kredi Anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

BAŞKAN — Efendim bir takrir var okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

iaakıp birleşimde cevap arz etmek üzere mehil 
verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhu
riyet Senatosu, araştırması ile ilgili olan tüzük 
hükümlerinde, mehil hakkında bir hüküm mev
cut değildir. Ancak, İçtüzüğün 122 nci mad
decinde, «Bakan gerekli bilgilerin elde edilme-

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın j z\ için soru cevabının bir ayı geçmemek üzere, 
Haydar Tunckanat'm (10/23) sayılı önergesi
ne Bakanlıkça incelenmesi gerektiğinden, mü-

l:3İli bir zaman geciktirilmesini talebedebilir,» 
hükmünü tassr, 

— 1045 — 
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Yine, içtüzüğün 132 nci maddesinin son fık
rası; «Gruplar cevap hazırlığı için mehil ister
lerse, konu ertesi birleşim gündemine alınır ve 
görüşülür. «Aynı zamanda, İçtüzüğün 135 nci 
maddesi; «önce önergeyi verenler, sonra Hü
kümet adına konuşacak bakan dinlenir, netice
de araştırma komisyonu kurulup kurulmama
ğına işari oyla karar verilir», hükmünü taşır, 
Binaenaleyh, Hükümet konuşmadan, araştırma 
açılıp açılmaması hususunda reye gitmek müm
kün olmamaktadır. Şu arz etmiş olduğum hu
kukî sebepler dolayısiyle, Sayın Maliye Baka
nının talebini Riyaset kabul etmiştir, önümüz
deki birleşimde müzakereye devam edilecektir. 
Arz ederim efendim. 

2. — Cunıhurijjit Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine geçiyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir hususu arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bildiğiniz gibi, çok önemli bir konuya 
müzakere etmek istiyoruz. Konu raporda da be
lirtildiği üzere, gayet geniş, çok zaman alacak 
biv konudur. Gerekli vakit bulmak mümkün 
olmadı. Çünkü arada bütçe müzakereleri cere-
3*an. etti. Müsaade ederseniz durum müsait de
ğildi,'. Geçen celsede yaptığınız gibi, çoğun
luğun olduğu bir celsede konuşalım. 

BAŞKAN — Bir talepte bulununuz efen
dim, bir önerge lütfediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Peki 
efendim. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, başlıyalım. 

BAŞKAN — Muhterem efendini, bir ikaz 
vâki olmuştuv. Onu beklemeyi vazife sayar Ri
yaset. 

Sayın Gündoğan, deminki beyanınızda ge 
çen defa yaptığınız gibi tâbirini kullandınız. 
Geçen defa Riyaset İçtüzük hükümlerine uy-
£un hareket etmiştir. 52 nci maddenin son fık
racını tatbik etmiştir. Oturum esnasında yeter 
;ayı olup olmadığında Başkanlık Divanı tered
düt eder veya üyelerden beşi sözle veya yasıl'. 
olarak yeter sayı olmadığını ileri sürerse, yok
lama yapılır hükmünü muhtevidir. Başkanlık 
kseriyetin bulunup bulunmaması hususunda 

tereddüt ettiği için yoklama yapılmıştır. Yok
sa, Riyaset re'sen kendisi bir tutum içinde bu
lunmamıştır. Arz ederim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tamam 
efendim. Bende onu söyledim. 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir takrir var okutuyorum 

Saym Başkanlığa 
Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu rapo

runun vakit verilerek tetkiki için talikini arz 
ederim. 

Fikret Gündoğan 
İstanbul 

(Anlaşılmadı sesleri) 
BAŞKAN — Anlaşılmadı mı efendim. Tek 

ıar okutalım. 
(İstnbul Üyesi Fikret Gündoğan'm takriri 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 11 oya kar
şı 16 oyla önerge kabul edilmiştir efendim. 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli yüksel; mü- ] 
hendis ve mülıendis subaylara tazminat veril- \ 
mesi hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisin- j 
cc 1-etbui olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma, Bütçe ve Plân komisyonları ra- j 
parları. ("Millet Meclisi 2/496; Cumhuriyet Se- j 
uatosıı 2/261) (S. Sayısı ; 1213) 
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8. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Yüksek Başkanlığa 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yiik-
s sefc mühendis ve mühendis subaylara tazminat. 
| verilmesi hakkındaki kanun teklifi, tabedilerek 

sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Tek-
] lifin önemine binaen, «Gelen kâğıtlara ek> den 
j gündeme alınarak, gündemdeki diğer işlere 
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iakdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkam 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? Buradalar. 
Sayın Hükümet? Yok. Sayın Hükümet burada 
bulunmaması hasebiyle takriri oya vazetmiyo
rum. Hükümet geldiği takdirde meseleyi tek
rar tezekkür edeceğiz efendim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Cycsi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topedoğhdnun, Dilekçe Karma Komisyonu (><-
•ne l Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2113 saydı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair öncrgı-
lı-ri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
mimizin tüzük gereğince bir defa görüşülecek 
isler kısmında 2 nci yeri alan raporların mü
zakeresine geçiyoruz. Sayın Komisyon? Yok. 
Sayın sözcü? Yok. Muteriz buradalar, Komis
yon yok. içtüzüğün 102 nci maddesi gereğin-
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cc, Dilekçe Karma Komisyonu, raporu üzerin
de, Genel Kurulda yapılan görüşme esnasında, 
Karma Dilekçe Komisyonu raporunu savunur 
hükmü vardır. Bu sebepten dolayıdır ki, komis
yonun bulunmadığı bir zamanda müzakereye 
geçmek imkânımız yoktur. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame-
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletler
arası Atom Enerjisi Ajansı arasında Emniyet 
kontrolünün uy yıllanması hususunda Anlaşma 
re işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Beri tem
liği ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçili
ği arasında teati edilen mektupların onaylanma
sına dair kanun taseırısı ve Dışişleri, Turizm ve 
T anılma komisyonları raporu (Millet 31 celisi 
1/ütil-: Cumhuriyet Senatosu t/973) (S. Sayısı : 
120«) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? Yok. Sayın 
sözcü? Yok. Binaenaleyh, müzakere yapılması 
mümkün bulunmamaktadır. 

Muhterem senatörler, gündemimizde mev -
cudolan işler görüşülmüş ve gündem bitmiş bu
lunduğundan, 37 nci Birleşimi 25 Şubat 1969 
F.ak günü saat 15,00 te toplanmak üzere kapa
tıyorum. efendim. 

| 
j Kapanma saati : 16,10 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

37. XCİ BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

L — Anayasa Mahkemesine "hür yedek üye 
SCÇ.'iillİ. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVRDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞ-İNOE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Haydar Tnnekanat'm, Türkiye Cumhuriyeti i!o 
Amerika. Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunaıı kredi • anlaşmasına dair Senato 
larasii: ması Istlyen önergesi (10/20') 

2. __ (kımhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Anıştırma Komisyonu raporu ("1.0/1 o) (Dağıt-
ma tarihi : 20 . 1 . 1969) 

:]. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Hay
dar Tuuçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topal oğlu'nmı, Dilekçe Kanma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli! ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kara
lan Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
ler'! ve Dilekçe Karına Komisyonu raporları 
•: Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

•İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X î. — Türkiye Cumhuriyeti Külcüme ti, 

Amerika Birleşik Devletleri- Hükümetli ve M'il-
r(kra ' ,ası Atom Enerjisi Ajansı arasında Em
niyet kontrolünün uygulanması hususunda An
laşma ve işbu Anlaşana, ille İlgili olarak Diskleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşiik Devletleri Rü-
yükerikiği arasında teati edilen mektupların 
•uaylanma'Sina dair kanun tasarısı ve Dıs/şlr ri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporu (M'l-
k;t Meclisi 1/581; Cumhuriyet Senatosu 1/97:1) 
(S. Savısı : 1208) (Dağıtma tarihi : 15.2.1969 
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