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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu beşte bir üyesinin, 4936 
sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir 
ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 saydı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısını görüşmek üzere Cumhuriyet 
Senatosunun toplantıya çağrılmasına dair öner
gesi üzerine toplanan Genel Kurulda yapılan 
iki oturumda da salt çoğunluk sağlanamadığın

dan, 28 Mayıs 1969 günlü 67 nci Birleşimde alı
nan tatil kararında belirtilen esaslar dâhilinde 
toplanmak üzere Birleşime saat 16,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet ünaldı Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, turneye çıkan tiyatro oyun
cularının uğradıkları tecavüze dair sözlü soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/533) 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Genel Müdürüne dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/581) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERELER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Emanullah Çelebinin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/794) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve M. Şükrü özkaya'nın yasama 
dokunulmazlıkları hakkında Başbakanlık tez
keresi. (3/608) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna). 

594 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılüıa saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER — Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 69 ncu Birleşimj açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, çoğun
luğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in, halledilmesi gerekli memleket dert ve 
dâvalarına ve bunların halli için el ve gönül bir
liği ile eçalışması lüzumuna dair demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
dır, okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Katına 
Ankara 

5 aylık tatilden sonra çalışmaya başlarken, 
bâzı temennilerde bulunmama, aynı zamanda 
bir kısım olaylardan 'da kısaca bahsetmeme yük
sek müsaadelerinizi dıerin saygılarımla istirham 
edjerim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Tayfur Sökmen 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, buyurunuz efen-
dan. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın 'Başkan, sayın senatör arkadaşla
rım; 

Beş aylık tatilden sonra bugün çalışmaya 
başlıyoruz. Tatdl esnasında bâzı ümiversiteleri-
mizde çıîkan üzücü olaylar dolayısiyle ve mütaa-
kıben milletvekili seçimi sırasında partilerin 
birbirleri aleyhinde giriştikleri mücadele, yap
tıkları kışkırtıcı ve kırıcı konuşmaların kalble-
rinizde yarattığı küskünlükleri, medeni insan
lar olarak arkada bırakıp veya üzerinden sün
ger geçirerek, memleketin ve Türk milletinin 
bilinen dert ve dâvalarını halletmek iiçin el ve 

fikir birliği yaparak çalışmaya başlamamızın 
zaruri olduğu kanaatiyledir M, Yüksek Huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Nedir, asıl ve şuurlu Türk milletinin bilinen 

dert ve dâvaları? 
1. Sağcılık ve solculuk cereyanlarını dur

durmak. 
2. Hepimizin yüreklerini sızlatan yoksul ve 

dar 'gelirli vatandaşlarımızı huzura kavuştura
cak olan sosyal adaletin nasıl ve ne suretle tat
bik edileceği. 

3. Ecnebi sermayesinin celbedilmesi değil, 
gelen veya getirilen 'sermayenin Türk milleti 
aleyhine işletilmemesidir. Yoksa ecnebi serma
yesine birçok miBetlerin muhtacolduğu bâr ha
kikattir. Nitekim Komünizmle idare edilen Yu
goslavya bile ecnebi sermayesi celbetmekte-
dir. 

4. Memur ve talebelerin politikaya alet 'edil
meyip, birinin tahsili ile, diğerinin günlük işleri 
ile uğraşmalarım sağlamaktır. 

5. Anayasanın emrettiği şekilde yani be
deli peşin ve değer fiyatı ile toprak reformu 
yapma keyfiyetidir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mühim memle
ket meseleleri birbirlerimiz aleyhine istismar 
edilerek halledilemez. Yukarda arz ettiğim veç
hile el ve fikir birliği ale ancak halledilebilir. 

Saygılı arkadaşlarım; bugünedeğin mahiyet 
ve netayici hakkında esaslı bir bilgiye sahip 
bulunulamamasıdır M, insanlar ruhun ebedî 
bir varlık olduğu üzerinde birleşmiş olduklan-

— 595 — 
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na göre, şu anda aziz Atatürk'ün mübarek ru
hunun bu kubbei zerrin'in bir köşesinden bizle
ri gözetmekte olduğu inancındayım. Bu itibar
la arz ediyorum ki, o büyük insanın bin müş
külât içerisinde kurtardığı bu vatanda kurdu
ğu Türkiye Büyük Millet Meclislerinin azaları 
olarak bizlerin millî mabet olan bu çatı altın
da vazife görürken hislerden ve partizanlıklar
dan tecerrüdederek, ellerimizi vicdanlarımızın 
üzerine koyarak hareket etmeye mecburuz. Ak
si halde yani, geçen devrede olduğu gibi, bir
birimizi kötülemede, rencide etmede devam 
edersek, memleket ve milletimize kötülük yap
mış olduğumuz kadar, aziz Atatürk'ün müba
rek ruhunu da rencide etmiş ve aynı zamanda 
dört tarafımızdaki komşularımızın güzel yur
dumuz üzerinde besledikleri hasis emellerini 
artırmış veya kuvvetlendirmiş oluruz. 

O halde, tekrar ediyorum, şu veya bu se
beple birbirimizi rencide etmeyip, saflarımızı 
sıklaştırmamız yaşamamız için elzemdir. 

Sevgili arkadaşlarım, dünya kuruldu kuru
lalı tarihin kaydettiği hakikatlerin başında en 
kuvvetli ordulara sahip ve malik olan millet
leri kendi içlerindeki didişmeler yıkmış ve 
mahvetmiştir. Mamafih 'tarihin derinliklerine 
inmeye lüzum yok. Bir kıta üzerinde 70 milyon 
Arap âlemi birbirlerinin ayaklarına çelme tak
mak için çevirdikleri entrika yüzünden 2 mil
yon israil'in karşısında mağlûp ve perişan hal
dedirler. 

Hülâsa; hepimizin istek ve arzumuz, bu 
mübarek vatanın huzur vo sükûna kavuşması 
olduğuna göre yollarımız ve düşüncelerimin 
ayrı olsa da, hislerimize hâkim olup, aklın ve 
mantığın icaplarına göre hareket edebilirsek 
arzu ettiğimiz her ^eyde muvaffak olacağımız 
muhakkaktır. 

Hepinizi derin saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen, teşekkür ede
rim efendim. 

2. — Kars Üyesi Mehmet Hazer'in; Doğuda 
insan ve hayvan yiyecek maddelerinde büyük sı
kıntıların başgösterdiğine ve alınan tedbirlerin 
yetersizliğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebi var, 
okutuyorum. 

I Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kuraklık yüzünden çekilen sıkıntılar gıda 
maddeleri ve beslenme konusunda Doğu'da çe-
.diilen sıkınGI hakkında kısa lair konuşma için 
gündem dışı söz verilmesini saygı ile rica ede
rim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ilk toplantıda mev-
zuubahsedihîiemesi lâzımgelen bir konu. Fakat 
müstacsl ve o derecede de önemli bir konu 
olduğu için, huzurunuzu işgal etmek mecburi
yetinde kaldım. 

Muh 2rdm arkadaşlarım, bilindiği gibi, Tür
kiye'de bir gıda yetersizliği ve dengesizliği 
mevcut. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı 
günlük kalorisini tam alamamakta ve sıkıntı 
içinde kıvranmaktadır. Buna mukabil besim 
maddelerinin istihsali bu tempoda artmamak-
ta ve artan nüfusu karşıhyacak besin maddele
rinin istihsali, mübadelesi, satışı ve pazarlan-
nuası da dengesiz, başıboş bir haldedir» Hileli, 
^ağşiş edilmiş maddeler piyasayı kapladığın-
ian, iç ve dış pazarlarda bu konu şikâyet mev
zuu haline gelmiştir. Hükümetin tedbir alması 
icabetmektedir. 

Bu tedbir bilhassa kuraklık, deprem, yan
gın gibi âfetlerin vukubulduğu bölgelerde da
ha had bir hal almakta ve vatandaşlarımız, za
manında tedbir alınmaması yüzünden, hayati 
sıkıntılar çekmektedirler. 

Bu cümleden olarak Doğu - Anadolu'nun bâ
zı illerinde bu yıl husule gelen kuraklıktan 
yalnız insanlar değil, hayvanlar da açlık tehli
kesiyle karşıkarşıyadırlar. Hükümet; elinde 
bulunan nakil vasıtalariyle, bilhassa DD' im-
kânlariyle, yardıma koşmuştur. Fakat, bu va
sıtaların kullanılması mevcut ihtiyacı gidere
cek vüsatta değildir ve maalesef bu imkân da 
iyi bir organizasyona tabi tutulmamış olduğu 
için işliyememektedir. 

Bütün bunların köklü sebepleri yanında bir 
görünür sebebi de, kanaatimce, şudur: Mahal-

| lî idarelerle merkezî teşekküller orasında yet-
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kiler, sorumluluklar dağıtılmış, kimin ne yapa
cağı, kimin nereye hangi işe yetişeceği belir
siz hale gelmiş olduğundan mevcut imkânlar 
ve fırsatlar da ahenkle kullanılamamaktadır. 
istenilen yere istenildiği zaman o imkânlar ye-
tiştirilebilse sıkıntılar bu derece olmıyacaktır. 

işittiğimize göre Hükümet yeni bakanlıklar 
teşkil edecek. Bu bakanlıklardan birisi seçim 
arasında kurulmuş Orman Bakanlığıdır. Ağaç
ları korumak için alınmış bir tedbir; belki de, 
isabetli, lüzumlu bir tedbirdir. Fakat bundan 
daha lüzumlu ve önemli bir tedbir; Türkiye'
deki besin ve beslenme işlerini bir merkezî or
ganizasyona tabi tutmak, bağlamaktır. Anaya
samızın sosyal adalet ilkesi ve sosyal devlet 
anlayışı da evvelâ insanların yaşamasını em-
rst-maktodii'. Er. iptidai, hayati şartları haiz ol-
mıyan bir ülkede kalkınmadan, refahtan bah
setmek kimseyi kandırmaz ve biraz da, maale
sef, gülünç olur. O itibarla az da olsa, zaman 
zaman da husule gelse, Türkiye'de açlık tehli
kesi giderilmeden yapılacak her muamele, her 
kalkınma işlemi sadece birçok vatandaşların 
ıstırabını artıracaktır. 

Bölgeler arasındaki dengesizlik, piyasadaki 
dengesizlik ölçüsüz halde devam etmektedir. 
Doğu Anadolu'da hayvan fiyatları günden gü
ne düşmekte, fakat Batı Anadolu'da et fiyat
ları yükselmektedir. Bu acı ve ilginç misal; bu 
organizasyon eksikliğinin ret kabul etmez bir 
örneğidir. Bunu giderebilmek için devlet mev
cut gıda ve insan sağlığı ile ilgili teşekkülleri 
biraraya getirerek piyasayı düzeltebilir, ihti
yaçlara yetişebilir, sıkıntı çeken bölgelerle bağ
lantı kurabilir. Bunu, kalkınma plânı da, öngör
mektedir. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen gıda sanayii de, bu maksada göre 
sevk olunup geliştirilebilseydi, bu sıkıntılıarın 
bir kısmı bugün azalmış olurdu. 

ditten kurtulmadıkça Türkiye'de şikâyetleri 
önlemek mümkün olmıyacaktır. 

Bâzı şikâyetler muhitinde, kendi çevresinde 
aksedip durmakta, bâzıları merkeze kadar yan
sımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir dakikanızı 
rica edebilir aniyim? Talebinizi okuyorum, Sayın 
Hazer: «Kuraklık yüzünden çekilen sıkıntılar, 
gıda maddeleri ve beslenme konusunda Doğuda 
çekilen sıkıntı konusunda kışta it ir konuşma» 
için gündem dışı söz talebetmiş 'bulunuyorsunuz. 
Bu talebiniz veçhile zatıâlinize söz verilmiş bu
lunmaktadır. Kısa konuşacağınızı vaad buyur
dunuz ve aynı zamanda şu talebinizle mevzuu 
da sınırlandırmış bulunuyorsunuz. Bu sınır 
etrafında kısa konuşmanızı hassaten rica ede
rim. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 
gıdadan bahsediyorum. Sinemadan bahsetmi
yorum, tiyatrodan bahsetmiyorum. Uzatmadım, 
mevzuu derleyip toplayıp bitirecektim, Sayın 
Başkan. 

Müdahale etmenizi yerinde görmedim. Onu 
arz etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, o halde talabinizi 
tekrar okuyorum: Talebinizle mukayyet kala
cağınızı ümıidederim. 

«Kuraklık yüzünden çekilen sıkıntılar, gıda 
maddeleri ve beslenme konusunda Doğuda çe
kilen sıkıntı hakkında kısa bir konuşma iğin 
gündem dışı söz istiyorum.» 

Ben, zatıâlinize talebinizi hatırlatıyorum. 
Buyurunuz, devam ediniz efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim. 
genel olarak, gıda maddesinden bahsettim, edi
yorum. Bir arakk da Doğudaki sıkıntıdan bah
sedeceğim. 

Bugün Doğu'da, eğer ciddî tedbir alınmaz
sa, bu tempo ile gidilirse, maalesef üzülerek 
söyüyeyim, hepimize vicdan azabı verecek, Biaf 
ra faciasını andırır açlıklar olacaktır. Hayvan
lar başı 'boş ölüyor beyefendiler! Atlar; kuşa 
kurda teslim edilmiş, içinden geliyorum, ma
hallî deyimiyle, elek dönmiyen evler var. Bun
ların tedbiri de Devletin ofisi, Devletin Et ve 
Balık Kurumu, Devletin Üretme Çiftlikleri, 

Görüyoruz ki, ne plânın öngördüğü tedbir
ler alınmış ne insanların hayatî ehemmiyeti 
olan beslenme meselesi ele alınmış, ne de gıdalar
daki tağşiş ve hile önlenebilmiştir. Fiyat kon
trolü yok, sağlık kontrolü yok, muvazene kur
mak için bir yerden bir yere gıda aktarması 
yok, ambalajlanma perişan; hattâ o kadar pe
rişan ki, bugün askerî birliklerin yatılı okulla
rın, işçi topluluklarının gıdası dahi birtakım 
tağşiş ve hilelerin tehdidi altındadır. Bu teh-
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Devletin kredi müesseseleri bu esasta birleşse 
ve bunu organize bir bale getirse bu sıkıntılar 
azalır. Temelli de tedbir değildir ama hiç ol
mazsa bunlar alınmalıdır. Alınmış fakat, işlemi
yor. 

Hükümetten ricam; Yüksek Heyetinize de 
arz etmek istediğim şudur: Bu sıkıntı bugün 
Doğuda var, yarın Batıda olur; bugün bir 
vilâyette var, yarın başka vilâyetlerde olabilir. 
Eldeki imkânı iyi kullanabilmek için bir mer
kezî organizasyon kurmak, bir merkezî teşkilât 
kurmak lâzımdır, işte; yeni kurulacak Bakan
lıklar mevzuunda besin ve beslenme meselesi ele 
alınmalıdır. Bir. 

ikincisi, bu âcil işlere yetişebilmek için yal
nız tek hatlı trene ümit bağlamak yetmiyor. 
Devletin diğer vasıtalarını, imikânlarını seferber 
hale getirmedikçe halledilemez. Yalnız Kars'ta 
bu sene 1,5 milyon hayvanın - üç buçuk milyon 
hayvan vardır - büyük bir kısmının açlık tehli
kesiyle karşı karşıya olduğu mahallî veteriner 
teşkilâtının mahallî ziraat teşkilâtının raporla-
riyle de sabittir. Hem millî servet heder ola
cak, hem de o bölgedeki vatajıdaşlar gelecek 
yıl üretim gücünü kaybedecek. 

istirhamımı büyütmüyorum, bir facia tasviri 
de yapmıyorum. Vakıaları, biraz da küçülterek, 
arz ediyorum. Tedbirler yetersizdir, geç- kalın
mıştır, imkânlar dağıtılmıştır, sorumluluklar 
bir elde toplanmamıştır, bunlara tedbir bulun
masını yüksek huzurunuzda rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, teşekkür ederim 
efendim. 

3. — Adana Üyesi Mukadder Öztekin'in; pa
muk mahsulünün tesbit edilen taban fiyatı al
tında muamele gördüğüne Yüksek maliyet yü
zünden dış pazarlarda satılma imkânını kay
bettiğine ve gerekli tedbirlerin alınmasına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma ta
lebi vardır, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündem dışı pamuk konusunda kıça bir ma

ruzatta bulunacağım. Müsaadenizi saygı ile ri
ca ederim. 

Adana 
Mukadder Öztekin 

BAŞKAN — Sayın Öztekin, buyurunuz efen
dim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan ve muhterem senatörler; aktüalitesini 
ve önemini bütün tazeliğiyle muhafaza eden pa
muk konusuna kısaca değineceğim. 

Bu sene Güney bölgesi pamuk rekoltesi, ya
rısı Çukurova'ya aidolmak üzere, 600 bin ton ci
varında tahmin edilmektedir. Halen pamuk 
mahsulü; Pamuk Tarım Satış Kooperatiflerinin 
Güney bölgesi organı olan Çuko - Birlik tarafın
dan gittikçe azaltılan bir tempo ile bekletildik
ten sonra sadece ortak mallarının alımı şeklin
de yürütülmektedir. Ödenen peşin para satış 
bedelinin yüzde 80 ini karşılamakta ve Hükü
metçe ilân edilen 220 kuruşluk taban fiyatının 
çok altında, 160 kuruşa kadar düşmektedir. 
Halen Çuko - Birliğe bağlı bütün kooperatifler
de Hükümetin ilân.ettiği taban fiyatı, şayanı 
hayret bir cesaretle, tavan fiyatı olarak uygu
lanmaktadır. Küçük bir tetkikat tatbikatın na
sıl yürütüldüğünü isbata yeterlidir. 

Çuko - Birlik dışında alım yapan tüccar, çe
şitli nedenlerle, piyasaya nazlı iştirak etmekte 
ve kutlunun kilosunu veresiye 135 ilâ 180 ku
ruştan almaktadır. 

Sümerbank ise Çukurova'da piyasadan çe
kilmiştir. Zaten piyasaya müdahale, çok seneler 
görüldüğü gibi, etkisiz ve devamsız olmaktadır. 

Pamuk yetiştiricisinin mahsulünü bugünkü 
duruma getirinceye kadar çektiği sıkıntılar saf, 
üstün vasıflı, hastalıksız, iyi variyeteli tohum 
temini, hastalık ve haşerelerle mücadele, ilâç 
tedarikindeki güçlükler ve neticesiz masraflı 
mücadeleler, sulama ve gübreleme işleri, pamuk 
toplanması ve kutlunun muhafazası, zirai ka
zançlardan alman vergi ve sigorta, zirai kredi
nin dağıtımında âdil ve objektif ölçülerin mev-
cudolmaması, çiftçilikle ilişkisi olmıyanlara da 
dağıtılan bol krediler, bunlara ilâveten ticari 
problemler, tatbik edilen çeşitli kur farkları ve 
döviz değerlendirmeleri, pamukların tasnifi, 
kontrolü ve ihracatı, sanayi problemleri, çırçır 
fabrikalarının ıslahı, tekstil sanayii gibi uzun 
vadeli meseleler üzerinde durmadan bugün ön
celikle yapılması lâzımgeleni kısaca eleştirmek
te fayda vardır. 

Her şeyden önce pamuk ürününün Hükümet
çe izlenen tarım politikasındaki yeri iyice be-
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lirtilmeli ve mümkün olan idari, ticari ve malî 
tedbirler alınarak günlük ve geçersiz kararlara 
iltifat edilmemesidir. 

Taban fiyat tesbiti ve çeşitli kararnamelerle 
% 3 ve % 10 vergi iadesinde olduğu gibi. 

Sayın arkadaşlarım, pamuk dış pazarlarda 
değerini bulan ve ciddî rekabet konusu olan bir 
üründür. Bizim gibi pamuk yetiştiren diğer ül
kelerin bir dönümden elde ettikleri pamuk ucu
za mal olduğu kadar da hem miktar, hem kalite, 
hem de ecnebi madde yönünden daha üstün ol
makta, en iyi standartlarla preslenmekte, bal
yalanmakta ve hilesiz dış pazara arz edilmekte
dir. 

Bizim dönüm basma elde ettiğimiz randıman 
ekonomik değildir. 

İkinci ve çok önemli bir nokta vatanımızda 
devlet eliyle desteklenen ve değerlendirilen in
cir, kuru üzüm, tütün, fındık ve çay gibi mah
sullerde zirai gereç ve aletler veya teknik 
ziraat araçları, pamuk üretiminde olduğu 
gibi birinci plânda değildir. Yukarda adı 
geçen ürünler daha ziyade elemeği ile 
yetiştirilir ve değerlendirilir. Pamuk eki
minden itibaren üstün bir teknik ve makina ça
lışması ister. Şu halde dış pazarda rekabet su
retiyle satış fiyatını bulan pamuğun dönüm 
randımanını rakiplerimize nazaran daha yük
sek, asgari e^it «a^tla^Ja vetistr'emedikco satış 
imkânlarımız gittikçe güçleşecek, nihayet bir 
gün olmıyacaktır. 

Türkiye, bugün pamuk konusunda çalan 
tehlike zilleriyle imkanlan zorlamanın eşiğin-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge
ler var, okunacaktır. 

i. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Bandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna dev
ri hakkındaki kanun tasarısının, havale edildiği 
komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Çalışma Bakanı Turgut Toker'in önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

dedir. Daha ileri ve daha ucuz bir teknikle pa
muk ziraati yapılmaz ve hiçbir fiilî değeri olmı-
yan taban fiyat politikasından vazgeçilmez ve 
maliyet politikasına yönelinmezse bu senenin 
pamuk mahsulü; büyük ihracat limanlarındaki 
antrepoları uzun süre işgal edecektir. 

Pamuk ekim alanlarının çeşitli ziraate yönel
tilmesi fikri ciddî ve tatbik kabiliyeti olmıyan 
bir tavsiyedir. Zirai üretimin teferruatına gir
meden şunu samimiyetle itiraf edelim : Seneler
dir üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olduğumuz 
pamuk üretimi yerine daha çok yabancısı oldu
ğumuz ürünleri yetiştirmek suretiyle başarılı 
sonuçlar alacağımızı zannetmek hatalı bir görüş 
olur. Modern, teknik tarım ilmi - politik spekü
lâsyonlar ötesinde - ciddî, samimî ve cesur dav
ranışlar ve birleştirici çalışmalar ister. Henüz 
münakaşası sik sık yapıldığı halde Tarım Ba
kanlığı bu konuda ne gibi etütler yapmış ve ne
relerde nasıl değerlendirmiş? Kamu oyu bunları 
da henüz bilmemektedir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum : 
Pamuk mahsulü kutlunun kilogramı 187 kuruşa 
malolmaktadır. Bugünkü maliyeti ile artık dış 
pazarlarda satılma gücünü kaybetmiştir. Alına
cak tedbir; fiyat politikası yerine, maliyet poli
tikasını ikame etmek ve pamuğu ucuza mal et
menin yollarını bulmaktır. Kısaca; üretim mah
reç dengesini sağlamaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztekin, teşekkür ede
rim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Başkanlığa 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Bayındırlık, Millî Savunma, Anayasa, 
Adalet, Sosyal İşler, Malî ve iktisadi işler; Büt
çe ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye-
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nin iştirakiyle kurulacak bir geçici komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Turgut Toker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

2. — 4936 say ıh Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 105 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 nci ve 38 nci maddelerinde değişik
lik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde eklen- ' 
mesi hakkındaki kanun tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan beşer üyenin iştirakiyle ku
rulacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 nci ve 38 nci maddelerinde değişik
lik yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde ilâ
vesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının ha
vale edilmiş olduğu Mifllî Eğitim, Bütçe ve Plân 
komisyonlarından heşer üye alınmak suretiyle 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

tlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Su ürünleri kamun tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan üçer üye alınmak sure
tiyle teşkil edilecek bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVin, 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1969 tarihli 98 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kahul edilen Su ürünleri ka

nunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunda ha
vale edilmiş bulunduğu komisyonlar olan; Malî 
ve iktisadi işler, içişleri, Anayasa ve Adalet, 
Tarım, Bütçe ve Plân komisyonlarından seçi
lecek üçer üyeden kurulu geçici hirer komis
yonda görüşülmesine delâletlerinizi arz ede
rim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

4. —• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 23 
Ekim 1969 Perşembe günü toplanmasını istiyen 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Geniş bir işçi kütlesinin kanunlaşmasını 
sabırsızlıkla beklediği 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna hâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının görüşülmesini te
min maksadiyle ve münhasıran mezkûr tasa
rıyı müzakere etmek üzere Genel Kurulun 
23 Ekim 1969 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanması hususunda karar ittihazını arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köksr 

BAŞKAN — Sayın Köker, eshaibı mucibe 
bakımından, Riyaset hu önergeye tamamen iş
tirak etmektedir. Yalnız içtüzüğün 50 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosunun top
lantı günleri Salı ve PerşemObe olarak teshit 
edilmiştir. Muayyen günlerde fevkalâde me
seleler görüşülmesi mümkün değildir. 

Muhterem Köker, zatıâüniz yarınki top
lantıda öncelik ve ivedilik kararı talebetmek 
suretiyle hu tasarının kanunlaşması imkâ
nım bulursunuz. Arz ederim. Bu seibepten 
önergeniz, oya arz edilmiyecektir. Bilgilerinize 
sunarım efendim. 
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Muhterem senatörler; Yüce Senatomuz 
1968 1969 çalışma dönemi içinde, yıllık ta
til süresini ikmal ettikten sonra, 69 ncu Birle
şim ile ilk toplantısını yapmış bulunmakta
dır. Hiç şüphe yok ki, Meclislerin tatili es
nasında cereyan eden siyasi hâdiselerin en 
önemlisini 1969 Genel Milletvekili seçimi teş
kili etmiş, 1961 Anayasası gereğince Millet 
Meclisi bugün Üçüncü Dönsm çalışmalarına 
başlamış bulunmaktadır. Bu vesile ile hâki
miyetin kayıtsız ve şartsız sahibi bulunan 
Aziz Milletimizin yegâne mümessili olan Parlâ
mentomuzun yeni çalışma döneminin Yüce 
Milletimize huzur, refah ve saadet getirme
sini diler, bir yıllık Başkanvekilliği vazifem
de naçiz şahsıma lütfettiğiniz müzaheretiniz 
için mümtaz Heyetinize şükranlarımı ve saygı
larımı arz ederim efendim. (Alkışlar.) 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne 
kadar, Devlet Bakam Sadtlc Tekin Muftüoğlu' -
nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/791) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkeresi 
var, okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/792) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı 

Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen 
dim. 

7. — Gaziantep Milletvekili Kâmil Ocak'm 
vefatı ile açılmış bulunan Devlet Bakanlığının 
kaldırıldığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/793) 

BAıŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gaziantep Milletvekili Kâmil Ocak'ın vefa
tı ile açılmış bulunan Devlet Bakanlığının, 
Başbakanın teklifi üzerine ve 4951 sayılı Ka
nunun birinci maddesine göre, kaldırılmış ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/804) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Kabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 'Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

9. — Anayasanın 109 ncu maddesi gereğince 
partili bakanların istifaları üzerine açılan Ada
let, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına, Baş
bakanın teklifi üzerine, bağımsız üyelerden Hi
dayeti Aydıner, Ragıp Üner ve Mehmet İzmen'-
in atanmalarının uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/799) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 109 ncu maddesi gergince çe

kilmeleri gereken bakanların yerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bağımsız üyeleri arasın
dan; Adalet Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Hidayet Aydıner'in, içişleri Bakanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Prof. Dr. Ragıp 
Üner'in ve Ulaştırma Bakanlığına Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Mehmet izmen'in atanmaları, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

10. — Orman Genel Müdürlüğü ve hizmetlile
rinin Tarım Bakanlığından alınarak yeni kurula
cak Orman Bakanlığına bağlanmasının uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/796) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördü
ğü hedef ve tedbirlerin daha süratli ve müessir 
bir şekilde gerçekleştirilmesi amaciyle; Orman 
G-enel Müdürlüğü ve hizmetlilerinin, Tarım Ba
kanlığından alınması ve yeni kurulacak Orman 
Bakanlığına bağlı olarak yürütülmesi, Başbaka
nın teklifi üzerine ve 4951 sayılı Kanunun birin
ci maddesine istinaden, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

11. — 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uya
rınca kurulmuş bulunan Orman Bakanlığına, 
Başbakanın teklifi üzerine, Artvin Milletvekili 
Sabit Osynan Avcı'nm atanmasının uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/795) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4951 sayılı Kanunun birinci maddesine göre 
kurulmuş olan Orman Bakanlığına, Artvin Mil

letvekili Sabit Osman Avcı'nm atanması, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

12. — Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın Ta
rım Bakanlığından istifasının kabul edildiğine ve 
yerine Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in atan-
dığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/797) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 10 Ağustos 1969 tarihli ve özlük ve ya
zı işleri 1/12 - 7807 sayılı yazılarına. 

Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın Tarım 
Bakanlığından istifası kabul edilmiş ve yerine 
Kütahya Milletvekili Mesut Erez'in atanması uy
gun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

13. —• Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı S ey fi Öztürk'ün vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/798) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam 

ihsan Sabri Çağlayangil'in döünşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün veMllik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

14. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne kadar, Ticaret 
Bakanı Ahmet TürkeVin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/806) 
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BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar; Maliye Ba
kanlığına Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

15. — Millet Meclisi üçüncü dönem için bu
gün toplandığından Bakanlar Kurulunun istifa 
ettiğine, istifanın kabul edildiğine ve yenisi se
çilinceye kadar mevcut Bakanlar Kurulunun ve-
zifeye devam etmesini rica olunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/802) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Başbakanlığın 22 Ekim 1969 gün ve 
1/1 - 10225 sayılı yazısı. 

Millet Meclisi üçüncü dönem için bugün 
toplandığından Bakanlar Kurulunun istifa et
tiği ilgi yazı ile bildirilmiş ve bu istifa kabul 
edilmiştir. 

Yenisi kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar 
Kurulunun vazifeye devam etmesi rica olun
muştur. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

16. — 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahsile Askerî Yargıtay Başkanlığınca açılan 
dâva üzerine; 

1. Mezkûr Kanunun 46 ncı maddesinin (f) 
bendindeki Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleriy
le Başsavcısının general ve amiralliğe yükselme
lerinde 43/b, 47/b ve 47/c maddelerinin; 

2. Aynı Kanunun 49/f maddesinin Askerî 
Yargıtay Başkan ve üyeleriyle Başsavcısının yaş 
haddinden önce emekliye çıkarılmalarına ilişkin 
hükmün Anayasaya aykırı bulunduğuna ve hük
mün bu yönlerden iptaline karar verildiğine dair 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 
(3/802) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
926 sayılı Askerî Personel Kanununun bâzı 

maddelerinin Anayasaya aykırı olduğundan ba
hisle iptali hakkında Askerî Yargıtay Başkan
lığınca açılan dâva üzerine yapılan inceleme 
sonunda: 

1. 926 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
(f) bendindeki Askerî Yargıtay Başkanı, İkin
ci Başkanı, Daire başkanları ve üyeleri ile Baş
savcısının general ve âmiralliye yükselmelerine 
ilişkin hükmün, göndermede bulunduğu 43/b, 
47/b ve 47/c maddelerinin Askerî Yargıtay ya-
nünden Anayasaya aykırı bulunması dolayısiy-
le Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, 

2. Kanunun 49/f maddesinin, Askerî Yar
gıtay Başkanı, ikinci Başkanı, Daire başkanla
rı, üyeleri ve Başsavcısının yaş haddinden önce 
emekliye çıkarılmalarına yol açması dolayısiy-
le Anayasaya aykırı olduğuna ve hükmün yal
nız bu sözü edilenler bakımından iptaline, 

29 . 5 . 1969, 30 . 5 . 1969 ve 3 . 6 . 1969 gün
lerinde esas 1967/43 Karar 1969/31-sayı ile ka
rar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

17. — 5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
nin 6 ncı fıkrasındaki kazai mercilere başvurul
masını önleyen hükmün Anayasaya "aykırı ol
duğundan iptaline dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/803) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 

6 ncı fıkrasının iptali hakkında Danıştay 8 nci 
Dairesince açılan dâva üzerine yapılan inceleme 
sonunda: 

5590 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin al
tıncı fıkrasındaki «kazai mercilere başvurulma
sını önleyen» hükmün Anayasaya aykırı oldu
ğuna ve bu hükmün, maddenin dâvada uygu
lama yeri bulunan dördüncü fıkrası yönünden 
iptaline, 
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10 . 6 . 1969 gününde E : 1969/2 - 33 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi Ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

18. —• 367 sayılı Kanunun. 1 nci maddesinde
ki Cumhuriyet Savcılarına geçici olarak ek ad
lî görev verilmesinde Adalet Bakanına yetki ta
nıyan hükümle, 45 sayılı Kanunun 89 ncu mad
desinin Anayasaya aykırı olduklarından iptali
ne ve iptal hükmünün 23 Aralık 1969 gününde 
yürürlüğe girmesine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/800) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

367 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 45 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesinin iptali hakkın
da Yenice Sulh Ceza Mahkemesince açılan dâva 
üzerine yapılan inceleme sonunda : 

1. 367 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
Cumhuriyet savcılarına geçici olarak ek adlî 
görevler verilmesinde Adalet Bakanına yetki 
tanıyan hükmünün, 

2. 45 sayılı Kanunun 89 ncu maddesinin, 
Anayasaya aykırı olduklarından iptallerine, 
3. îptal hükmünün 23 Aralık 1969 gününde 

yürürlüğe girmesine. 
24 . 6 . 1969 gün ve 1969/9 - 38 sayı ile ka

rar verilmiştir. 
Bilgilerini rica ederim, 

Lûtfi Ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

19. — 5237 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasındaki «Her ne suretle ve vasıta ile 
olursa olsun yapılacak diğer ilân ve reklâmlar
dan Belediye Meclisince düzenlenecek esas ve ta
rifelere göre resim alınır.» hükmünün ilâna iliş
kin bölümünün Anayasaya aykırı olduğundan ip
taline ve İptal kararının 31 Aralık 1969 günün
de yürürlüğe girmesine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi (3/801) 

22 . 10 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki ilân res
mine ilişkin hükmün iptali hakkında Danıştay 
Dokuzuncu Dairesince açılan dâva üzerine ya
pılan inceleme sonunda : 

1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan «Her ne suretle ve vasıta ile olursa olsun 
yapılacak diğer ilân ve reklâmlardan belediye 
meclislerince düzenlenecek esas ve tarifelere 
göre resim alınır» yolundaki hükmün ilâna iliş
kin bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve 

I iptaline; 
2. İptal kararının 31 Aralık 1969 gününde 

yürürlüğe girmesine. 
3 . 7 . 1969 gününde 1969/23-41 sayı ile 

karar verilmiştir, 
Bilgilerini rica ederim, 

Lûtfi Ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim.. 

20. — 6831 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair 1056 sayılı Kanunun şekil yönünden 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi. (3/807) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

6831 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair 1056 sayılı kanunun tümünün iptali hak
kında Tarsus Sulh Ceza Mahkemesince itiraz 
yoluyle açılan dâva üzerine inceleme sonunda: 

İtiraz konusu kanunun Millet Meclisi Baş
kanlık divanının kuruluş biçimi dolayısiyle se
ki;! yönünden iptaline 30 . 9 . 1969 gününde 
1969/24-50 sayı ile karar verilmiştir. 

f Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi Ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

— 604 — 



0. Senatosu B : 69 22 . 10 . 1969 O : 1 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; 8 
Temmuz 1969 günü Kay seri'de öğretmenlere ya
pılan saldırı hakkında bilgi edinilmek üzere bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılması ve 
bu maksatla bir komisyon kurulmasını istiyen 
önergesi (10/30) 

BAŞKAN — Muhterem Senatörler, Cumhu
riyet Senatosu Araştırma önergeleri mevcuttur, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8 Temmuz 1969 günü Kayseri'de öğretmen

lere yapılan saldırı demokratik düzene ve te
mel haklara karşı açılan savaşın gün geçtikçe 
plânlı bir şekilde geliştiğinin delilidir. Bundan 
evvelki örneklerinde görüldüğü gibi, Hükümet 
olayların 'önlenmesinde yetersiz kalmıştır. Hü
kümet Kanun hakimiyetini sağlama gücüne sa-
hibolamamıştır. 

Rejimi sarsan, tahribeden !bu saldırıların 
sistemli bir şekilde devam ettirilmesi seçim 
emniyeti yönünden de endişe vericidir. Her gün 
Kanun dışı saldırılara tanık olmak olağan hale 
gelmiştir. Vatanseverlere, Millî bağımsızlıktan 
yana olanlara, aydınlara ve ülkücü öğretmen
lere karşı girişilen bu sindirme ve yıldırma ha
reketinin ileride daha vahim olaylara sebebola-
cağı açık olarak görülmektedir. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmadaki başa
rısızlıklarını Türk halkının gözünden gizle
mek çabasında olan A. P. iktidarı Atatürk dev
rimlerini, Anayasayı ve insan haklarını tahrip
te sakınca görmediği gibi tertiplerin hazırlan
masında da yardımcı olmaktadır. 

Sokak çatışmalarından medet umanlar hal
kımızın dinsel duygularını istismar ederek 
emellerine ulaşmak .arzusundadırlar. Atatürk 
ilkelerine karşı açılan (savaşın şimdilik son 
halkasını teşkil ©den olaylarının teşvikçilerini, 
tertipçilerini iktidarın emir kullu partizan yöne
ticilerinin bulup çıkarmasına imkân, yoktur. 
Bundan evvelki olaylarda da görüldüğü gibi 
iktidar bu olayı da Türk (halkına zamanla unut
turma yolunu seçecektir. 

Netice olarak; gönülleri millet sevgisi ile 
dolu, Anayasaya saygılı, demokratik düzen öz
lemi çeken, temiz bir din inanışını politik çı
karlara alet etmiyen aydınlar bu olaylardan 

cüret alan partizanların saldırısı ile daima kar
şılaşacaklardır. Bu nedenle 'rejimimizin gele
ceği, güvenliği ve gerçek suçluların bulunup 
çıkarılması için İçtüzüğün 133, 134, 135 nci 
maddeleri gereğince Senato Araştırması yapıl
masını, komisyonun her parti ve gruptan seçile
cek birer senatörden müteşekkil 8 üyeden ku
rulmasını ve araştırmanın 15 gün içinde bi
tirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Hüseyin Atmaca 
C. Senatosu Denizli Üyesi 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, İçtüzü
ğün 134 ncü maddesinin gereği icra olunacak
tır efendim. 

2. — Tabii Üye Mehmet Şükran Özkaya'nın; 
İller Bankası ve bu banka tarafından kurulan 
SİMEL Şirketi kuruluş amacından uzaklaştığın
dan, bu iki teşekkülde çalışan sorumlu kişiler 
hakkında, bilgi edinilmek üzere, bir Cumhuriyet 
Senatosu araştırması yapılmasını istiyen öner
gesi (10/31) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, araştırma 
önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İller Bankasının ve banka tarafından kuru

lan SİMEL (Su, İnşaat, Makina, Elektrik Ltd.) 
Şirketinin kuruluş amacından uzaklaştığı, israf, 
adam kayırma, her çeşit denetimden yoksun tu
tum içinde, ortak belediyeleri milyonlarca lira 
zarara soktuğu, bu Bankaya bağlı şirketin duru
munun incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Şirketin ve bankanın Devlet parasını özel 
yollarla sarfetmesini önlemek için çeşitli teşeb
büsler yapılmış,, ancak sorumlu Banka Genel 
Müdürü hiçbir işlemde bulunmamıştır. 

Ayrıca, 1967 yılında göreve başlıyan İller 
Bankası G-enel Müdürü, Bankanın kuruluş ka
nununa göre seçilmiş olan denetçiyi uzaklaştır-
mış, yerine yenisi seçilmediğinden îller Bankası 
denetimden yoksun bırakılmıştır. 

Şirketin ve şirketle ilgili bölümlerde îller 
Bankasının bugün içinde bulunduğu durum ve 
getirdiği zararlar şöyledir : 

1. 1959 yılında 1,5 milyon lira sermayeyle 
mahdut sayıda emanet iş ve beton direk yapımı 
amaciyle kurulan SİMEL Şirketi, kuruluş ama
cından uzaklaşmıştır. Şirket, on yılda 300 mil-
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yon liraya yakın harcama yapmış ve her yıl ke-
sinhesap vermesi ve ibra edilmesi gerekirken, 
bugüne kadar bu hesabı da vermemiştir. 

2. tiler Bankasından iş alan büyük firma 
ve müteahhitler, bankayı bırakarak, taşaron adı 
altında bu şirketten çok az indirimlerde iş al
makta, bankayı ve dolayısiyle bankaortağı bele
diyeleri yaptıkları her işte yüzde 30 pahalıya 
malederek zarara sokmaktadırlar. 

3. Bâzı şantiye şeflerinin çok yüksek ücret
lerle çalıştırıldıkları, ÎUer Bankasınca Şirkete 
veriden avansları, şirket adına değil, kendi ad
larına yatırdıkları tesbit edilmiştir. 

4. Simel Şirketinin kabul ve teslim heyet
lerine en lüks şekilde günlük ağırlama masraf
ları yaptığı ve bu masrafların maliyet de etki
lediği çeşitli çimeklerle bilinmektedir. 

5. SİMEL Şrt., İller Bankasını ve dolayı
siyle şirketle iş yapan belediyeleri, yılda on mil
yon. lira zarara sokmaktadır 

6. Yüze yakın belediye, şirketin pahalıya 
çıkardığı işler, israf ve keyfî yönetim yüzün
den bu zarara uğramaktadırlar. Kesin hesaplar 
ortaya çıkmadığı içim belediyeler, uğradıkları 
zararların farkına varmamaktadırlar. 

7. Banka, avansları şirkete faizsiz olarak 
vermekte, bu yüzden ayrıca zarara uğramakta
dır. 

Görülüyor ki: Bu şirkette ve bu şirketle il
gili iller Bankasında yapılacak bir Senato araş
tırması daha birçok meselenin açığa çıkmasını 
sağhyaoaktır. 

Gerek iller Bankasının, gerekse şirket so
rumlu kişilerinin tutumları hakkında bilgi edi
nilmek üzere fok* Senato (araştırmasının yapıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Mehemet Şükran Özkaya 
Tabiî Senatör 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; içtüzü
ğün 134 ncü maddesi gereği icra olunacaktır. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

21. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi 
Koçashn, Milletvekili seçilmesi sebebiyle Cum
huriyet Senatosu Üyeliğinden istifa ettiğini bil
diren önergesi 

BAŞKAN — Muhterem Senatörler, bir isti
fa önergesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 Ekim 1969 Milletvekili seçimlerine C. H. 

P. adayı olarak Konya ilinden girdim ve ka
zandım. 

Yasama görevime «Millet Meclisi* nde devam 
edeceğimden Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyeliğinden ayrılıyorum. 

Sekiz yıla yakın bir süre şerefle memleke
time hizmet imkânı bulduğum Yüce Senato

ya ve Senatör arkadaşlarıma arzı veda eder, ba
şarılar diler, saygılarımı sunarım. 

Sadi Koçaş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Muhterem Senatörler, görülüyor ki, 8 yıl 
müddetle mesailerinden faydalandığımız Sayın 
Sadi Koçaş bu kere 1969 genel milletvekili se
çiminde Yüce Milletimizi Konya Milletvekili 
olarak temsil etmek şerefi ile Cumhuriyet Se
natosu üyeliğinden ayrılmış, Millet Meclisinde 
vazife almış bulunmaktadır. Çok değerli arka
daşımıza, Cumhuriyet Senatosunda olduğu 
gibi, Millet Meclisi çalışmalarında da üstün 
başarılar dilerim. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; içtüzü
ğün 52 nci maddesinin son fıkrası muvacehe- • 
sinde Başkanlık Divanı, yetersayının bulunup 
bulunmadığı hususunda tereddüde düşmüştür. 
Yoklama yapılacaktır efendim. 

(isim okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; toplantı 
nisabı bulunmaması sebebiyle 69 ncu Birleşimi 
23 Ekim 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 16,00 

mmm 
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Cumhuriyet Senatosu 

Gündemi 
69 NCU BİRLEŞİM 

22 . 10 .1969 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ah
met Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayı
sı : 1120 ye ek) (Dağıtma tarihi: 29.1.1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü istanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

4. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkın
da Senato araştırması istiyen önergesi (10/28) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matla-
bmm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında içtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair içtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma t a r i h i : 
28 . 5 .1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ik
tisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet Senatosu 
2/269) (S. Sayısı: 1273) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5.1969) 

2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilinesi hn" 



kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/562; Cumhuriyet Senatosu 1/1009) (S. Sayı
sı : 1274) (Dağıtma tarihi : 28 . 5 . 1969) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında De-
mirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin devrine 
mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanun
la tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler Komisyonu raporu ile Anayasa ve Adalet 

Komisyonu mütalâası ve Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Se
natosu 1/999) (S. Sayısı : 1275) (Dağıtma tari
hi : 3 1 . 5 .1969) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin top
raklarından akan nehirlerin sularından fayda
lanmada işbirliği yapılması konusundaki Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/609; Cumhuriyet Senatosu 1/1014) (S. Sayı
sı : 1276) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 , 1969) 


