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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, dış poli
tika üzerinde genel görüşme açılmasına dair 
önergesi okundu. Başkan; önerge üzerindeki 
görüşmelerin, Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince, gelecek Birleşimde yapılacağını Ibil-
dirdi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması (hakkında kanun tasarısı 
ikinci defa açık oya sunuldu ve tasarının ka-
nunluğu, CumChuriyet Senatosunca, kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komis
yonu raporu reddedildi ve teklif, yeni bir me
tin hazırlamak üzere, komisyona geriverildi. 

Bursa merkez ilçesindeki gedik ve zemin
lerin tasfiyesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni görüşüldü ve 
kanun ka'bul olundu. 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni görüşüldü ve kanun 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin 150 
nci maddesi kabul edildi ve 151 nci madde üze
rinde bir süre görüşüldü. 

8 Ocak 1963 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 
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Başjkan Amasya 

Suad Hayrı Ürgüplü Macit Zeren 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Istanibul Üyesi Ri-

fat öztürkçine'nin, İstanbul'un nâzım plânına 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve İmar 
ve İskân hakanlıklarına gönderilmiştir. (6/150) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'm, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
ait 'bütçe görüşmelerine dair sözlü soru önerge
si, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/151) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, iş takip büroları kurulması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmiştir. (6/152) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, İkinci Koalisyon Hüküme
tindeki partizan davranışlara dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa, Adalet ve İçişleri ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/153) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler

le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/303, C. Se
natosu 1/140) (Sanayi ve Tarım, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Uçuş hizmetleri tazminatı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kalbul olu
nan metni (M. Meclisi 1/322, C. Senatosu 
1/142) (Mil'lî Savunma ve Bütçe Komisyonuna) 

3. — Silâhlı Kuvvetler yakacak zammı hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni (M. Meclisi 1/90, C. Senatosu 
1/141) (Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe Komis
yonuna) 

Raporlar 
4. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 1947, 

1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 ve 
1956 malî yılları bilançosunun onanmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/82; C. Senatosu 2/39) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 35) 
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5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1957 büt
çe yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/68; C. Senatosu 1/126) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 36) 

. 6 . — istanbul Teknik Üniversitesi 1958 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/81; C. Senatosu 1/125) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 37) 

7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1959 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını inceleme Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/301, 1/138; C. Senatosu 1/124) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 38) 

8. — Ege üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesin
hesap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay 
ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (M. Meclisi- 3/169, 1/31; C. 
Senatosu 1/128) (Gündeme) (S. Sayısı : 39) 

ö. — Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
yıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/245, 1/43; 
C- Senatosu 1/127) (Gündeme) (S. Sayısı : 40) 

10. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
yıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını in
celeme Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/121, 
1/60; C. Senatosu 1/123) (Gündeme) (S. Savısı: 
41) 

1 1 . — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
yıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını in
celeme Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/143, 
1/74; C. Senatosu 1/136) (Gündeme) (S. Sayı
sı r 42) ' 

12. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
yıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını in
celeme Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/69, 1/41; 
C. Senatosu 1/135) (Gündeme) (S. Sayısı : 43) 

13. -— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 3/131, 1/66; C. Senatosu 1/134) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 44) 

14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 3/170, 1/80; C. Senatosu 1/133) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 45) 

15. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (3/73, 1/38; C. Senatosu 1/132) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 46) 

16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 3/130, 1/65; C. Senatosu 1/131) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 47) 
- 17. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü 1958 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 3/168, 1/79; C. Senatosu 1/130) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 48) 

18. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 3/75, 1/39; C. Senatosu 1/129) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 49) 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —- Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER Ahmet Naci Ar* (Kırklareli), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır. 
melere başlıyoruz. 

BAŞKAN 
tuyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Teessürle arz ederim. 
Başbakan 

ismet İnönü 

1. — Eski§ehir Üyesi Naci Toros'un, vefat 
ettiğine dair Ba§bakcmhk tezkeresi (3/161) 

Başbakanlık tezkeresi var, oku-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eskişehir ili Cumhuriyet Senatosu Üyesi Na

ci Toros'un, 25 - 26 . 12 . 1962 gecesi Eskişehir'
de evinde vefat ettiği İçişleri Bakanlığından alı
nan 27 . 12 . 1962 tarihli ve 3-23302/64-10645 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi kıymetli arkadaşımız Naci Toros'un aziz 
hâtırasını taziz için Yüksek Heyeti 3 dakikalık 
saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

5. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin; 
Ankara Radyosundaki Meclis saati ve Devlet 
radyosunun tarafsız olması gerektiğine dair de
meci ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celal 
Tevfik Karasapan'ın cevabı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Rad

yodan parlâmento konuşmalarının nakli mevzu
unda. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem Senatonun yüce üye
leri; radyonun tarafsız olması, memleketin bü
tün mevzuları üzerine objektif olarak eğilmesi 
millî menfaatimiz icabıdır. Bunu böylece kay

dettikten sonra, şu noktayı belirtmek isterim. 
Parlâmento çalışmalarının radyodan muav-', 

yen gecelerde ve belli saatlerde neşriyatı vardır. 
Bugün Türkiye 'de vatandaşların dikkatle ve has
sasiyetle takibettikleri radyo yayınları içerisin
de en çok dinlenen, en çok ilgi toplıyanımn bu 
saat olduğuna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; gelenek halinde veya 
haklı olarak radyo idareleri şimdiye kadar Mec
lis saatini naklederken konuşma yapan Parlâ
mento üyelerinin isimlerini ve hattâ seçim böl
gelerini dahi söylerlerdi. Bu da bilhassa geniş 
toprak bütünlüğü olan memleketimizin gazete 
haberleri ve gazetelerin geç ulaşabileceği nokta
larda parlâmento çalışmalarını izliyenlerin gü
nü gününe haber alabilmelerini temin eder. Bir
kaç zamandır radyonun parlâmento saatinde, 
parlâmento üyelerinin konuşmaları hakikaten 

— 607 — 



d. Senatosu B : 26 
kısa verilmekte ve bu arada konuşmayı yapanın 
adı, soyadı ve seçim bölgesi söylenmemektedir. 
Bu ne hasisliktir? Biz, radyo mikrofonundan 
yurt içine ve yurt dışına yayınlanan öyle lüzum
suz ve öyle yersiz neşriyat ve konuşmalar biliriz 
ki, bu tarafa cömert olan bir teşkilâtın, mem
leketimizin hassasiyetle ve dikkatle üzerine eğil
diği ve gece gündüz çok yakından takibettiği 
Parlâmento çalışmalarını aksettirirken Parlâmen
to üyelerinin ismini söylememekten maksadı ve 
muradı nedir? Bunu izah ederken, hususi ko
nuşmaların nakli hususunda bâzı üyelerin ken
di konuşmalarını az, bâzı üyelerin ise çok veril
diği şeklinde söylentiler olmuşmuş. Bunlar riva
yet. Objektif ve realist çalışan bir müessese, ta-
kibedeceği usulü geleneklere uygun olarak tahak
kuk ettirebilir. Her hangi bir şekilde bir müra
caat veya şikâyet vâki ve müracaat da hakika
ten doğru ise o zaman bu mevzu ile ilgili vazi
feli olanlar hakkında gereken muamele yapılır. 
Fakat eğer hakikaten objektif, hakikaten taraf
sız ve hakikaten konuşmaları zamanında, bir öl
çü içerisinde veriyorsa buna da hiçbir parlâmen
to üyesinin, hiçbir grupun diyeceği olamaz. Olsa 
dahi bu da kıymet kazanmaz. Onun için yük
sek huzurunuzu işgal ettim, özür diler ve sözle
rimi şöyle bağlamak isterim : Türkiye'mizde çok 
ilgi ile dinlenen Perlâmento saatinde eski taamül 
üzere, gene eskisi gibi konuşma yapan hatiple
rin isimleri, soyadları ve seçim bölgeleri söy
lensin. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinize arz etmek 
isterim ki, mesele Başkanlık Divanı gündemin
dedir, henüz görüşülememiştir. Yarınki gündem
de mesele tekrar görüşülecektir. 

Basın - Yayın Bakanı, buyurunuz. 

BASIN - YAYIN VE TURlZM BAKANI 
CELÂL TEVFlK KARASAPAN (Afyon karahi-
sar) — Muhterem arkadaşlar, radyo mevzuunda 
gündem dışı olarak Millet Meclisinde de söz alın
mış ve !bâzı tenkidlerde bulunulmuştur. Bu ten-
kidlere hemen, derhal cevap vermeden çekindim, 
tevakki ettim. Çünkü, önümüzde başlıyaeak 
olan bütçe müzakerelerinde büyük bir dikkatle 
yaptığınız tetkiklere ve bunun gibi tenkidlere 
cevap vermeye (hazırlanmaktayız. 

Yalnız, bu vesile ile, uzun seneler radyo 
idaresinde bulunmuş muhterem arkadaşımızın 
tenkidlerine de kısaca temas etmek isterim. 

S.1.İ963 0 : 1 
Bu Meclis ve Senato saati, hakiketen bida

yetten beri bizi meşgul eden ve açık söyliyeyim 
üzen bir mevzudur. 

Millet Meclisi ve Senatomuzda müzakerele
rin cereyan ettiği akşam konuşmaları bir çeyrek 
saat içine sığdırmak mecburiyetinde olan arka
daşımız, ne kadar müşkülât içinde bu vazifesini 
yapar, yüksek Heyetiniz takdir ederler. 

Radyonun objektif olmasına büyük bir gay
retle cehdediyoruz. Bu hususta bize müşahhas 
bir misal verilerek, radyo objektif değildir diye 
kimse söyliyemez. 

Zannediyorum Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de, T. B. M. Meclisinin açıldığı tarihten beri ve 
bilhassa nâçizlerinin vazifeye başladığı zaman
dan itibaren bu prensibe çok dikkat ediyoruz. 
Konuşanların isimlerini söylemek ve söyleme
mek meselesi hakikaten, bizi de uzun uzadıya 
düşündürdü. Ecnebi radyolarda bu işler nasıl 
yapılıyor diye tetkik ettik. Polemiğe meydan 
vermemek ve ben bunu söylememiştim, şunu 
söylememiştim, beni niçin zikretmediler gibi 
tenkidlere mâruz kalmamak için isimlerin zik-
redilmemesi bu işin tekniğini idare eden arka
daşlar tarafından bana söylendi. Bununla ik
tifa etmiyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
saatlerinin ne gibi esaslarla takip edileceğine 
dair bir talimat hazırlandık ve bu talimatı Sena
to ve Millet Meclisi Başkanlıklarına takdim ede
rek mütalâalarını istedik. Binaenaleyh bu iş 
hazırlık devresindedir. Arkadaşlarımız emin 
olabilir ki, elbette konuşanların hakikaten, şah
siyetlerini tebarüz ettirmek ve müdafaa ettik
leri fikirleri bildirmek bakımından biz de eli
mizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Ve 
buna çalışacağız. Ancak bu hususta, tek taraf
lı karar almaktan ziyade bilhassa Büyük Millet 
Meclisinin işbirliği ile bir karara varılmasını 
daha faydalı gördük. Onun için bu mevzuda, 
arkadaşlarımızın, bir müddet müsamaha göster
melerini ve bize yardımcı olmalarını rica edece
ğim. (Ne zamana kadar, ne zamana kadar, 
sesleri) Ne zamana kadar diyorlar. Bu mütalâ
alar bize ne kadar çabuk bildirilir, bu iş ne ka
dar çabuk ele alınırsa, o kadar çabuk bu işleri 
yeni bir düzene koyarız.. Fakat bunu arz eder
ken, demin temas ettiğim çeyrek saatlik vakit 
içinde, objektivite noktasına ve radyonun bir 
polemik müessesesi haline gelmemesi hususun-
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daki mecburiyete de dikkat buyurmaları gere- | 
kir. 

Hürmetlerimle. 

NlHAT PASÎNLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir soru sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Sayın Pasinli, gündem dışı bir 
beyandır sayın Bakanın beyanları. 

Şimdi gündeme geçiyoruz efendim. 
Başkanlık Divanının sunuşlarına devam edi

yoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Rifat Öz
deş, îbrahim Saffet Omay ve Enver Kök'e izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/162) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 4 . 1 . 1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat Öz-
deş'in hastalığına binaen 3 ay, 17 . 12 . 1962 tari
hinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesıi ibrahim 
Saffet Omay'm, hastalığına binaen 6 ay, 24 . 12. I 
1962 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Enver 
Kök'ün hastalığına binaen 15 gün, 2 . 1 . 1963 
tarihinden itibaren. | 

6. — GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi I 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyastii 
üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konuların
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/5) I 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
3 Ocak 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son aylar zarfında, Milletlerarası umumi po-

B. 1.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Rifat Özdeş'e, hastalığına 

binaen üç ay izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Sayın ibrahim Saffet Omay'a, hastalığına 
binaen, 6 ay izin verilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Enver Kök'e, hastalığına binaen, .15 
gün izin verilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalıkları dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat özdeş, 
ile îbrahim Saffet Omay'm tahsisatlarının verile
bilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/163) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. : 

Genel Kurula 
Hastalıkları dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Rifat özdeş 
ile ibrahim Saffet Omay'a tahsisatlarının veri
lebilmesi, içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince 
Genel Kurulun kararma bağlı olduğundan key

fiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — iki aydan fazla izin alan Sayın 
Rifat özdeş ile Sayın ibrahim Saffet Omay'm 
tahsisatlarının verilmesi Yüksek Heyetinizin ka
rarına bağlıdır. Tezkere okundu. Tezkereyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞME 

litikada, memleketimizi de yakinen ilgilendiren 
son derece mühim değişiklikler kaydolunmuş bu
lunmaktadır. 

Türkiyemizin, bu genel dış meseleler karşı
sında takibettiği ve edeceği politika hakkında 
ve bu meyanda milletimiz için hayati ehemmi
yet taşıyan NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu gibi konu
larda Senatomuzun aydınlatılmasını çok lüzum
lu ve faydalı görmekteyiz. Bu düşünce ile Ana
yasamızın 88 nci maddesinin verdiği hakka da-
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yanarak, Senatomuzda bir genel görüşme açıl
masını arz ve teklif ediyorum. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Evvelâ genel görüşme açılıp 
açılmaması hakkında Yüksek Heyetinizin bir ka
rara varması lâzımdır. Bunun üzerinde grup adı
na ve sayın üyeler şahısları adlarına konuşabi
lirler. Sayın önerge sahibi konuşacaklar mı? 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Geçen 
toplantıda izah etmiştim, efendim. 

BAŞKAN —- önerge üzerinde konuşmak is-
tiyen? Buyurun Sayın Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Meselenin 
arz ettiği öneme binaen C. H. P. Grupunun ge
nel görüşme açılmasına taraftar olduğunu arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalın, buyurun. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) —• Sayın senatör arkadaşlarım; dış siyaset 
hakkında genel görüşme açılması hususundaki 
teklifi tabiatiyle bendeniz de destekliyeceğim. 
Yalnız, bu hususta bâzı maruzatta bulunmak is
terim. Bu maruzatım daha ziyade prensip mese
lesine mütaalliktir. 

Derhatır buyuracağınız üzere, bir hayli za
man evvel, burada bâzı arkadaşlarımız, za
man zaman siyaseti hariciyemiz ve dünya 
olayları hakkında Senatonun muntazaman 
ve hattâ muhtasaran tenvir edilmesini de-
faatle rica etmişlerdi. Bendeniz dahi o za
man, böyle vaki suallerle ve zaman zaman yapı
lacak genel görüşmelerle değil de muntazam su
rette dünya ahvali hakkında Senatomuzun ten
vir olunmasının daha çok yerinde olacağını arz 
ve istirham etmiştim. Bunun üzerine Hariciye 
Vekilimiz, Millet Meclisi ve Senatonun Hariciye 
Encümenlerini beraber toplıyarak izahatta bu
lunmuştu. Aradan gene zaman geçti. Birkaç 
senatör arkadaşımız önergeler vermiş, ve Hari
ciye Vekilimize sualler sormuşlar, verilen cevap
larda, seyahatten avdetinde, gene böyle bir müş
terek toplantıda izahat verileceği söylenmişti, 
henüz bu olmadı. Aradan zamanlar geçmişti, 
Mecliste bir üye dış siyaset hakkında genel gö
rüşme açılmasını teklif etmiştir; zannederim bu 
önerge yarın cevaplandırılacaktır. Bu kadar ta
biî bir şey olmasa gerektir. 
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Fakat, bendenizin demek istediğim şu : Siya

seti hariciye hakkında genel görüşme açılması 
haddizatında mühim bir meseledir. Siyaseti ha
riciye mevzuunda tenevvür meselesinden gayrı, 
dünyada olandan bitenden ne Millet Meclisinin, 
ne Senatonun haberi yok, ve yahutta tereddüt 
etmiş olduğu mânasını ifade edecek bir şemmc 
taşımaktadır ki, ben bunu doğru bulmuyorum. 
Bundan dolayı, içeride olduğu gibi, dışarıda da 
bunun akisleri böyle olur. Binaenaleyh bu genel 
görüşme açılsın. Yine ilk mâruzâtımda İsrar edi
yorum ; Senatomuz muntazam surette Türkiye'
nin dış siyaseti hakkında ve dünya olayları hak
kında bizim tarafımızdan soru irat edilmeden, 
tenvir edilmesini Hükümetimizin ve Hariciye Ba
kanlığımızın vazife bilmesini rica edyorum. Kal
dı ki, bugünkü Harici Bakanımızın bizi tenvir 
etmesi kadar kolay bir şey yoktur. Kendisi mes
lekin en güzide bir evlâdıdır ve mevzuu gayet 
kolaylıkla tasarruf edebilir. Binaenaleyh Riya
set Divanından tekraren rica ediyorum; haricî 
siyaset mevzuu hakkında ve dünya olayları hak
kında Vekilimizin tasvibedeceği muntazam za
manlarda Senatoyu tenvir etmesini temin bu
yurmalarını hassaten arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN —- Başka söz istiyen yok, Hükü
met adına, Hükümetin bir diyeceği ? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, bendeniz genel görüşme açıl
dığı takdirdedir ki, şahsan bunun lehinde oy 
kullanacağım. Sayın Dışişleri Bakanlığının, Av
rupa Konseyi camiasında Avrupa Birliği mef
humu içerisinde Avrupa Konseyinin yaptığı Re-
kümandasyonlarm hangilerinin Hükümetimizce 
ve Bakanlar Kurulu seviyesinde, Konseyin Ba
kanlar Kurulu seviyesinde icrai safhaya girdi
ğine dair izahat vermeleri hususunu da ricada 
bulunacağım. Bunun için bir takrir arz ediyo
rum. Bu takririn de ek olarak Dışişleri Bakan
lığına intikal ettirilmesini rica edeceğim. Kabul 
buyurduğunuz takdirde, bu iki takrire birden 
oy vermenizi arz edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Sayın 

Hasan Dincer. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Hükümet, genel görüşme talebi
ni memnuniyetle karşılar ve kabul eder. 

Burada, Hükümetten bâzı temenniler de iz
har edildi, dış politika hakkında sık sık izahat 
verilmesi arzusu da izhar edildi. Bunu memnuni
yetle karşılanacak bir vazife telâkki ediyoruz, 
efendim. 

ÎHSAN HÂMÎT TlGREL (Diyarbakır) — 
Ne zaman için ? 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilsin, ondan 
sonra. 

Sayın Ertuğ, sizin takririniz bir genel gö
rüşme açılması mahiyetinde değil. Halbuki Sa
yın Tevetoğlu'nun takriri bir genel görüşme 
açılması mahiyetindedir. Siz de bu takrire ilti
hak edersiniz. 

CEMAL ERTUĞ (Elâzığ) — Yalnız, Sayın 
Dışişleri Bakanının bu mevzuda hazırlıklı gel
mesini önceden iletiniz. 

BAŞKAN — Peki efendim, iletiriz. Şimdi, 
Tevetoğlu'nun önergesini tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Şimdi hangi günkü gündeme alınıp görüşül

mesi meselesi vardır. Henüz bizim yeni içtüzü
ğümüz kesinleşip yürürlüğe girmediğinden eski 
içtüzüğün hükümlerine göre işi halledeceğiz; 
Buna göre gensorunun gündeme alınma müdde
ti iki gün ile yedi gündür, iki günden az, yedi 
günden çok olmamak üzere yani yedi günü geç
memek üzere bir tarih içinde görüşülme hususu 
tesbit edilecektir. 

Bu hususta Hükümetin noktai nazarı?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI HASAN DÎNÇER-(Afyon Karahisar 
Miletvekili) — Hükümet hangi günü tensibe-
derseniz o gün hazırdır. 

BAŞKAN —• Gündeme alınma günü hakkın
da bir önerge vardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel görüşmenin 15 . 1 . 1963 tarihli gün

deme alınıp görüşülmesini saygı ile arz ve tek
lif ederiz. 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Konya 

Sedat Çumralı 

BAŞKAN — 15 . 1 . 1963 Salı günkü günde
me alınıp görüşülmesini istiyen bir tek. önerge 
vardır, başka önerge olmadığına göre bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gündemimize de
vam ediyoruz. 

7, — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

' 1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikasının 
modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan Öztrak'ın cevabı (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu ve Vekil bu
radalar. Şimdi soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ye Tekel Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygı ile rica ederim. 

23.10.1962 
Bitlis Senatörü 
Cevdet .Geboloğlu 

Hükümet programı ve 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ; geri kalmış bölgelerin iktisadi, toplum
sal ve kültürel kalkınması öncelikle ele alına
cağı ifade edildiğine göre: 

Türkiye'de mevcut 6 tütün fabrikasından en 
geri kalmış bir vilâyet olan Bitlis Tütün Fabr i 
kasının modernleştirilmesi ve tevsii bakımın
dan Gümrük ve Tekel Bakanlığının düşüncele
rinin, dünya ve bizde tütün istihlâkinin gittik
çe arttığı ve dış piyasanın bilhassa Virginya ti
pi tütün aldığına göre bu tip ve bu tipe Yakın -
Doğu tütünü istihsalinin artırılması için ne gi
bi tedbirler alındığının, 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Baka
nı. Buyurun. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Tekirdağ Milletvekili) — Bitlis Se
natörü Sayın Cevdet Geboloğlu'nun sorusuna 
cevabımı arz ediyorum. 

Tütün fabrikalarımızın herbirinin imal et
tiği sigara ve tütünlerin nevilerine göre birer 
satış sahası vardır. Bitlis Tütün Fabrikamızın 
mamullerinin de istihlâke sunulduğu bölge Bit
lis, Van, Siirt Başmüdürlükleri sahasiyle Ma
latya ve Erzurum Başmüdürlüklerinin bir kı
sım yerleridir. j 

Sayarak arz ettiğim bu çevrelerde 50 bin 
kilogram sigara ve 550 bin kilogram tütün ol
mak üzere 600 bin kilogram Tekel mamulü tü- ! 
tün istihlâk olunmaktadır. ı 

Bu istihlâke mukabil Bitlis Tütün Fabrika
mızın kapasitesi 350 bin kilogram sigara, 690 
bin kilogram tütün olmak suretiyle bir milyon 
kilogramın üstündedir. 

Fabrikaların imalât kapasitesi esasen istih
lâkin üstünde olması ve kış aylarında nakliya
tın, nakil güçlükleri sebebiyle azalması karşı
sında, fabrikanın faaliyeti kış aylarında azal
maktadır. 

Bu durum karşısında, şimdilik fabrikanın 
genişletilmesinde öncel bir ihtiyaç, idarece du
yulmamaktadır. 

Buna mukabil Beş yıllık Plânda Bitlis'te 20 
bin balyalık bir yaprak tütün bakım atelyesi 
derpiş olunmuştur. Virginya tipi veya bu ti
pe Yakın - Doğu tütünü istihsalinin artırılması 
konusunda arzım: 

Türk tütünleri, kendilerine has hususiyetle
ri ile dünya piyasalarında itibar tesis etmişler
dir. 

Bu hususiyetleri muhafaza etmek, tütüncü
lüğümüzün istikbali bakımından zaruridir. Bu
nunla birlikte, Türk tipi tütün ekim sahaları 
dışında kalan, yerlerde Virginya tipi tütün ye
tiştirme tetkikleri 1962 yılı çalışmalarımızda I 
yer almıştır. I 

Tarım Bakanlığınca bu hususta değerli de
nemelere devam ediliyor. Doğuda yetiştirilen 
tütünlerimizin ayrı hususiyetleri vardır. Bakan
lığımız, Doğu tütünlerinin gerek miktar ve ge- I 
rek kalite bakımından inkişafı üzerinde hassa- I 
siyetle durmaktadır. I 

Geçen yıl bu mıntakada Bakanlıkça gönde- I 
rilen bir heyet ciddî tetkikler yapmıştır. Böy- | 
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lece Bitlis, Muş ve Hakkâri'deki tütüncülüğü
müzün üstün vasıfta mahsul alma şart ve çare
leri üzerinde duruluyor. 

Şimdilik bulunan âcil çareler, birinci ne
vi tütün fiyatlarının artırılması, avans tev
ziatına ve mubayalara erken başlanması, denk
leme işinde müstahsıla öğretici bilgiler verilmesi 
suretiyle tecelli etmiştir. 

Bu tedbir ve çareler eikiliş hakkında veri
len bilgilerle beraber hâli tatbiktedir. 

Diğer taraftan bu heyetin tavsiyeleri .ara
sında, bâzı sulama tesisleri inşası, kredi ile 
buğday tevzii, bir kısım yolların yapılmasiyle 
kış çalışmalarının aksatılmaması, mahsule 
ve bu arada tütüne zarar veren hayvanlar
la mücadele için müstahsıla yardım edilmesi 
gibi diğer bakanlıkları ilgilendiren tedbirler 
yer almıştır. 

Bu hususlar ilgili 'hakanlıklara suıraiımıış-
tur. 

Ayrıca şimdiye kadar tütün ekimine mü
saade edilmiyen, Hakkâri'nin Ilımir, Çukur
ca, Uludere ilçeleriyle, Yüksekova'nın Ora-
mar ve Bicirge bucaklarında deneme ekimle
ri için tavsiyeler yapılmıştır. Bu husus Zi
raat Bakanlığınca uygun görüldüğünden 1963 
yılında buralarda deneme ekimleri yapılacak
tır. 

Mâruzâtımın Doğu tütünleri üzerindeki 
idaremiz hassasiyetini ifade edeceğini ümide-
derek mâruzâtıma son veriyorum. Saygıla
rımla. 

CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar: Dış ve iç en 
büyük bir gelir kaynağımız olan tütün mev
zuunda ve çalışma dunumu açıklanan bir tü
tün fabrikamızın tam kapasite ile değil, yarım 
kapasite ile bile çalışmadığının bu kürsü
den Hükümet tarafından ifadesi karşısında 
üzüntü duymamaya imkân yoktur. 

Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, geri 
kalmış bir ülkenin en büyük derdi kaynak
larının ve insan gücünün maddeten manen 
tam kapasite ile çalışmaması, geri kalmamı
zın başlıca ve esas sebeplerindendir. 

Evvelâ T. B. M. Meclisinden başlıyacağım. 
Esasen ağır işlemek mecburiyetinde olan 
çift Meclis sisteminde, meclisler az bir ek
seriyetle toplanır ve bazan ekseriyet bula
maz, parlâmento çalışması asıl komisyon eme-
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saisi olduğuna göre, komisyonlar haftalarca 
toplanamazca elbette T. B. M. M. tam ka
pasite ile millet hizmetinde vazife göremez 
ve millet hayrına çıkacak kanun ve karar
lar aylar ve seneler sonraya kalmakla sıkın
tı ve ıstıraplarımız artar ve devam eder. Va
tandaş hizmetinde olan Devlet daireleri âde
ta işsizliğe bir çare olarak kadrolarını tama
men doldurmak ve yeni memur kadroları 
almak çabası içerisinde; vatandaşı güler yüz
le karşüıyarak, bir an evvel işini halletmek 
zihniyet ve çabasından kaçan ve bilâkis va
tandaşa müşkülât ve asık bir çehre ile bakan 
bir hüviyet içinde bulunur ve dolayısiyle me
sai saatlerinin büyük kısmını boş geçirirse, 
elbette tam kapasite ile çalışmayınca vatanda
şın ıstırabı ve sıkıntısı artar. T. B. M. M. de 
kabul edilen 5 yıllık Kalkınma Plânını tatbi-
ka koyacak Devlet personeli tam kapasite ile 
çalışmazsa; sağlam ve zamanında projeler ya
pılmaz ve yatırımlar gecikir, bir yılda bite
cek bir fabrika senelerce sürünür, 3 yılda 
bitecek bir baraj 5 yılda biterse elbette geri 
kalırız. 

Bu kısa mâruzâtımla şunu arz etmek iste
rim ki, Türkiye'nin her sahada ımaddeten ve 
manen insan gücünün, fabrikasının, tesisle
rinin, taşı ve toprağı ile tam kapasite ile ça
lışması farzdır ve şarttır. 

Muhterem arkadaşlar; Doğu'nun en geri kal
mış bir vilâyeti olan ve fakat en kaliteli tütün 
yetiştiren ve tütün yetiştiren diğer komşu ille
rin merkezini işgal eden Bitlis'de de bir tü
tün fabrikamız mevcuttur. Tütün atelyesi ola
rak kurulan bu tesis, son yıllarda ismi fabrika 
olarak değiştirilmesine rağmen, inkişaf etmesi 
şöyle dursun, Saym Bakanın da ifade etti
ğine göre, tam kapasite ile çalışmamaktadır. 
Bir fabrikanın tam kapasite ile çalışmaması evvelâ 
maliyeti artırır, dolayısiyle hayat pahalılığını 
doğurur ve neticede millî gelirimizi baltalar 
ve artırmaz. Bu fabrika gibi bâzı fabrikaları
mızın da tam kapasite ile çalışmamalarını de
vam ettirmeye bu memleketin tahammülü yok
tur. 

Bu tütün fabrikasının yarım çalışmasının 
sebeplerini ortadan kaldırmak gayet basittir. 
Bu fabrikanın hammaddesi olan tütün istih
sali fabrikanın imalâtının çok üstündedir. Yal-
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nız fabrika yegâne sigara tipi Doğu sigarası 
ve bir de tütün paketi yapmakta ve gayet dar 
bir muhite satmaktadır. Evvelâ gazete kâğıdı 
tipinde bir paket içerisinde imal edilen Doğu 
sigarasını hiç olmazsa Birinci ve Bafra tipi bir 
ambalaj haline getirmek ve bu sigaraları da ma
hallin tütününü fazlaca harmana sokmak ge
rekir. İkinci olarak nakliye bakımından kara
yollarının gittikçe düzelmesi karşısında, ya
kın vilâyetlerimizden Diyarbakır ve Kars Baş
müdürlük bölgelerinin ihtiyaçlarını Bitlis Fab
rikasına verdiğimiz takdirde sarfiyat ve dola
yısiyle imalât artarak Bitlis Fabrikasına tam 
kapasite ile çalışmak imkânı sağlanırsa, bu 
suretle bu fabrika elinde olmıyan bu yarım 
çalışma günahından kurtulur ve millî gücümüz 
çalışır ve millî gelirimiz artar. 

Bitlis Tütün Fabrikasının bir an evvel mo
dernleştirilmesi, geri kalmış bir bölgede iş 
hacmini artırmak ve dolayısiyle en kaliteli tü
tünü değerlendirmekle plân ve Hükümet Prog
ramının tahakkuk ettirilmesi lâzımdır. İzmir 
ve Samsun tütün piyasaları, her yıl tekel ve 
ihracatçıların rekabetleri arasında merasimlerle 
açılır. Kaderiyle başbaşa kalan Doğu'nun tü
tünleri de kaderiyle başbaşa kalır. Doğu tütü
nünün yegâne alıcısı olan Tekel eksperinin 
her sene değişen fiyat takdirleri arasında en
dişesi, sevinci ve üzüntüsü devam eder. Bir 
zamanlar Doğu tütünlerinden yapılmış ibaresi 
ve iddiaca kalkan yazılı Yeni Harman gibi en 
pahalı sigaraların, harmanını teşkil eden Doğu 
tütüne değer kıymeti verilmelidir. Her yıl de
ğişen fiyatlarla tütün ekimini teşvik etmek 
imkânsızdır. Bu fiyat ayarsızlıkları, köylümüzü 
kaçakçılığa teşvik etmekte ve dolayısiyle birçok 
vatandaşlar tütün içmekle, tütünü satmakla 
kanunlarımıza karşı gelmekte ve hapishanelere 
girmektedirler. 

Ayrıca tütün kaçakçılığı, birçok dövizimizi 
kaybetmekte ve hudut hâdiselerinin de ilâve
siyle Suriye'den getirilen sigara kâğıdı kaçak
çılığını mecburen doğurmaktadır. 

Yıllardan beri Bitlis tütünleri kiralık ve 
kötü şartlı binalarda muhafaza edilmekte 
olup, Bitlis'te bir bakım evi yapılmasını mem
nuniyetle karşılıyor, fakat en kaliteli tütün 
olan tütünümüzün Bitlis'te işlenmesinin yapıl
ması ve işleme evlerinin kurulması da şarttır. 
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işlenmiş tütünün nakli ve imalâtı kolay olacak
tır. 

Elbette ki, tütün mevzuu yalnız Tekel Ba
kanlığını alâkadar etmez. Geri kalmış bir böl
genin en iyi tütün yetiştiren bir bölgesinin 
tütününün değerlendirilmesi ve millî serve
timizin artırılması için 5 yıllık Plân ve Hükü
met Programında sosyal amaç olarak geri 
kalmış bölgelerin öncelikle kalkmdırilaca-
ğmı güvenerek; Taıım Bakanlığımızın teknik 
bilgi, sulama gibi, tütün ekimini teşvik edici 
çalışma ve yatırımlar, ve Bayındırlık Bakanlı
ğının tütün' ekilen Bitlis, Muş, Siirt, Hakkâri 
gibi vilâyetlerde tütünlerin Bitlis merkezine 
kolayca gelmelerini temin için yolların yapı
lacağına ve büyük sulamaların Devlet Su İş
leri Dairesince yapılacağına inanmaktayız. 
Bir, misal, olarak, kokulu ve güzel tütün yetiş
tiren Mutki kazamız merkezine tütünler, hay
van işlemediğinden ancak insan sırtında geti
rilmektedir. Bu acı hakikat karşısında Doğu'da 
birçok kazalar olduğunu, bir kısım kazaları
mıza henüz motorlu vasıta girmediği gibi, bir
çok kazalarımıza da bilhassa uzun kış ve kar 
altında 7 - 8 "ay canlı ve cansız vasıtadan mah
rum olduğu acı bir hakikattir. 

Ege tütün piyasasını açan Tekel Bakanımı
zın verdiği yüksek fiyat tütün müstahsilini ve 
dolayısiyle rekabetten mahrum tütününü sa
tan Doğu bölgesi köylülerine de büyük bir mem
nuniyet ve ferahlık verdiğini sevinçle ifade 
eder, temennilerimizin kabulü ile teşekkürle
rimi arz ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI OR
HAN ÖZTRAK (Tekirdağ Milletvekili) — 
Muhterem Geboloğlu'nun sorusuna arz ettiğim 
cevapta, Bitlis Tütün Fabrikasının âtıl bir ka
pasitede olduğunu ifade etmiştim. 

Sayın Geboloğlu'nun da söyledikleri gibi. bu 
mmtakada •satışa çıkarılan gerek sigara ve 
gerekse tütünlerimizin miktarı maalesef ka
pasiteye tekabül etmiyor. Bu bakımdan; bu 
mmtakamızın mamullerinin gerek ambalaj, ge
rekse kalitelerini daha üstün duruma çıkara
rak, satış bakımından, buradaki muhterem hal
kın iltifatını toplamaya ve gelecek sene bu 
âtıl kapasiteyi bertaraf etmeye çalışacağız. 
Bundan sonra temas buyurdukları kaçakçılık 
mevzuunda ise; biz kaçakçılıkla, tütüne vereceği- 1 
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miz haklı ve değer piyasasına tesir etmek sure
tiyle en müessir şekilde mücadele edeceğimize 
inanıyoruz. Kaçakçılıktan kurtardığımız bu 
nefis tütünleri Türk piyasalarında ve dış piya
salarda daha değerli olarak modern usullerle iş
leyip müstehlike sunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, önümüzdeki sene
ler için bu bölgenin müessir bir sanayi müesse
sesi olan Bitlis Fabrikasının, bu husustaki ihti
yacı karşılanmak suretiyle, atıl kapasitesini ka
pattıktan sonra bu modern cihazlarla gelişme 
önümüzdeki yıllar için temin olunacaktır, arz 
ederim. 

CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, hu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

BAŞKAN — Sayın Göboloğlu buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı yoklar. Gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3.,— Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm 
Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik 
haritada Hatay'ın kendi millî hudutları içinde 
gösterilmesine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/122) 

BAŞKAN — Sayın içel Üyesi Okyayüz bu
radalar, Dışişleri Bakanı yoklar. Gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin 
ne zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Bursa Üyesi Çağlayan-
gil izinlidirler. Soruları gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet îlkuçan'in, 1963 yılı bütçesinde öğret
menlerin maddi ve mânevi terfii bakımından ne 
gibi hususların bulunduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/132) 
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BAŞKAN — Saym Mehmet İlkuçan burada

lar. Millî Eğitim .Bakam yoklar. Gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'in, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

BAŞKAN — Sayın İlkuçan buradalar; Ba
yındırlık Bakanı yok, gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'in; turistik önemi dolayısiyle 
Antalya'ya 1963 bütçesinden ne miktar yatırım 
yapılacağına dair Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanından sözlü sorusu (6/134) 

BAŞKAN — Sayın İlkuçan buradalar; Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı biraz önce bura
da idi, şimdi yoklar; soru gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nevzat 
Sengel'in, 6326 sayılı Petrol Kanununun 120 nci 
maddesine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/135) 

BAŞKAN— Sayın Nevzat Sengel, izinli, so
ru gelecek.. Biri eşime bırakılmıştır. 

9: — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

BAŞKAN — Sayın. Aykut, buradalar; Baş
bakan adına cevap verecek Bakan var mı 'efen
dim? Başbakan adına cevap verecek Bakan 
olmadığına göre, soru gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun 27 Eylül 1962 tarihli Ka
rarnameye dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/138) 

BAŞKAN • —̂  • Sayın Âdemoğlu, burada. Sa
yın Ticaret Bakanı, yok. Soru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un,, Başvekil İsmet İnönü-
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nün, C. H. P. nin 16 ncı Kurultayında yaptığı 
konuşmaya dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

BAŞKAN — Sorularını geri almış bulunu
yorlar. Geri alma önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başvekil ismet inönü 'nün, bir cunta ile alâ

kadar olduklarını C. H. P. Kurultayında iddia 
ettiği, bâzı milletvekillerini ve bir senatörü, bu 
hakikati bildiği halde neden adlî mercilere tes
lim etmediği hakkındaki sözlü sorumu;' gnıpu-
muzun kararına uyarak geri alıyorum. 

Gereğine tavassutunuzu arz ve rica ederim. 

içel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Soru gündemden çıkarılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki Kur-
bağalıdere mıntakasına dair Bayındırlık, İçiş
leri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'nun cevabı (6/142) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine burada
lar. Bayındırlık Bakanı yoklar. İçişleri Balka
nı da yoklar. Sağlık ve Sosyal .Yardım Baka
nı buradalar, 
,. Yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanının 
cevaplarını ister" misiniz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎME (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. . 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların, Sayın Bayındırlık, 

Sayın Dahiliye ve Sayın Sağlık Vekilleri tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile dilerim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öztükçine 

İstanbul Kadıköy semtindeki yakın tarihe, ka
dar; tarih 'boyunca bir mesire yeri olarak tanı
nan Kurbağalıdere mıntakası bugün halk sağlı
ğını her hususta tehdideder bir durum arz et
mektedir. Şöyle ki : 

1. Lâğımlar dereye akıtılıyor, 
2. Vidanjörler dereye boşaltılıyor. . 
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3. Sebze, pancar (gibi gıda maddeleri derede 

yıkanıyor, 
4. Fabrika, (hastanelerin lâğımları dereye 

akıtılıyor, 
5. Sivrisinek yatağı oluyor, 
6. Tifo gübi salgın hastalıklar (her an teh-

didetmektedir, 
7. Kerilh, müstehrek kokusu ile oturulması 

ve 'hattâ o civardan geçilemiyecek kadar etrafı 
taciz etmektedir. 

Bu hususta alınacak tedbirler nelerdir? 
BAŞKAN — ıSaym Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlar; Kadıköy semtindeki 
(Kurbağalıdere mıntıkasında lâğım sularının de
reye karışması yüzünden meydana gelen mah
zurların giderilmesi hususunda ne gibi tedbir
lerin alınacağına dair istanbul Senatörü Sayın 
Rifat öztürkçine tarafından verilen sözlü soru 
önergesinin Bakanlığımıza ait kısmını cevaplan
dırıyorum. 

Bu sözlü soruda (bilhassa Moda Koyu'na ak
makta bulunan Kurbağalıdere üzerinde durul
muştur. Bakanlığımıza akseden muhtelif şikâ
yetler üzerine istanbul vilâyeti ile yapılan te
maslar sonunda Kurbağalıdere (bölgesinde fossep
tik taşması, gayrinizami ve gayrifennî ruhsatsız 
kanal inşası veya, yağmur suyu kanallarına giz
lice pis su bağlanması gi/bi hâdiseler dolayısiyle 
kirlenmenin arttığı ve mevcut kokunun bundan 
ileri geldiği teöbit edilmiş olup bu mahzurların 
önlenmesi mütaaddit defalar istanbul Belediye
sinden istenmiştir, istanbul Belediyesi de bu hu
susta devamlı mücadele halindedir. Diğer ta
raftan bu mahzurların fennî tesisler kurmak 
suretiyle izalesi için ıgerekli plân ve projeler is
tanbul Belediyesince yaptırılmış bulunmaktadır. 

Kurbağalıdere'ye halen 50 000 kişilik bir 
mıntıkanın pis suyu akmaktadır. Bu bölgeye 
550 000 kişi için bir tasfiye tesisi yapalması plân
lanmıştır. Bu tesisin tahakkuku 118,5 milyon 
T.L. lık bir yatırımı gerektirmektedir. Bunun 
bugün için âcil olarak yapılması gereken kısım
larının yatırım tjiaıtarı 36,6 milyon liradır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında Belediyeler 
Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununda der
piş edildiği şekilde kanalizasyon hizmetleri be
lediyelere tevdi edilmiş (bir hizmettir. Yalnız 

8.1.1963 0 : 1 
istanbul ş&fırmin kanalizasyon şebekesinin ya
tırım ihtiyacı 2,5 milyar Türk lirasıdır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Muhterem 
Sağlık Vekilimin vermiş olduğu cevaptan da 
anlaşıldığı veçjhile, her ne kadar istanbul'un 
Kadıköy semtindeki Kurbağalıdere civarında 
50 bin kişi ikamet etmekte ise de, bu bölgede 
oturan vatandaşların Ihepsi de aynı mıntaka-
da çalışan insanlar değildir. Bunlar ekseriya 
sabahın erken saatlerinde iş yerleri olan is
tanbul'a giderler ve tekrar akşama evlerine 
dönerler. öayrisı'Mıi olarak oturan bu bölge 
halkı için orada çıkacak her hangi bir tifo has
talığı yalnız o bölge halkı için değil bütün İs
tanbul'a yayılmak suretiyle istanbul halkına da 
sirayet edecektir. Hele bu derenin Moda Koyu
na akıtılması, yaz günleri plajdan istifade eden 
halkı da tifo ve çocuk felci gibi hastalıklarla 
karşı karşıya bırakması da kuvvetle muhtemel
dir. 

ilk birinci plânda buraya 36 milyon 800 bin 
lira bir paranın gideceği beyan edilmektedir 
ve tümü ise 118 milyon 500 bin liraya mal ola
caktır. istanbul gibi bir beldede, bilhassa tu
ristik olan bir sahada, dünya milletleri dünya
nın etrafında kısa bir zamanda mütemadiyen 
döndükleri bir anda, biz maalesef en medeni 
bir şeririmizin bir fosseptik dâvasını halletmek
ten dahi âciz bir vaziyetteyiz. Bugün küçük 
bir dere gibi görünen bu yerlerde, maalesef va
tandaşlarımız yazı şöyle bir tarafa bırakalım; 
kışın şu anında dahi sivrisinekten oturacak bir 
durumda değildir. Sivri sinekler öyle bir du
ruma gelmiş ki, bunlara ne soğuk, ne sıcak ve 
ne de DDT tesir etmektedir. Gönül ister ki, bu 
>gübi hâdiseleri artık kısa bir zamanda hallede
lim. Zira dünya medeniyeti Ay'ın arkasında 
dolaşırken, biz maalesef Kurbağalıdere'nin bir 
ucundan diğer ucuna geçmekten âciziz. Hepi
nizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Sorunun diğer kısımları önü
müzdeki soru gününde görüşülecektir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

— 616 — 
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BAŞKAN — Hüsnü Dikeçligil arkadaşımız 

burada. Başbakan adına eevap verecek salahi
yetli kimse yok. Sorunun görüşülmesi gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, İstanbul'daki Yüksek İs
lâm Enstitüsü binasının yapımına dair Devlet 
Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şa-
kir Ağanoğlu'nu sözlü cevabı (6/144) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil bura
da. Devlet Bakanı arkadaşımız burada. Soruyu 
okutuyorum. 

19 .12 .1962 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ilgili Sayın Devlet Ba

kanı tarafından sözlü olarak açıklanmasına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet 'Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul'daki 
Yüksek îslâm Enstitüsünün binasının yapımı | 
için Vakıflar Genel Müdürlüğünden yer iste
miş midir1? . 

2. Bu istek karşısında nerelerde arsa tes
bit edilmiştir? Bunlardan Üsküdar Bağlarba-
şı'nda tesbit edilen arsa için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ne düşünmektedir? 

3. Şayet bu arsayı vermek istiyorsa bedeli 
bakımından ne düşünüyor? Şimdiye kadar tah
sisatı ayrılmış olduğu halde yersizlik yüzünden 
bir türlü inşaatına başlanmamış olan Yüksek 
îslâm Enstitüsünün tahsisatının yanmaması ba
kımından kolaylık olarak ne düşünülmektedir? 

DEVLET BAKANI ALÎ SAKİR AĞAN-
OĞLU (Trabzon Milletvekili) —Sayın Başkan, 
Cumhuriyet 'Senatosunun muhterem üyeleri, 
Kayseri ıSenatörü Sayın Hüsnü Dikeçligil'in, İs
tanbul'da Yüksek İslâm Enstitüsü binasının 
yapımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgi
li olarak üç maddede topladığı sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı Vakıflar Genel Mü
dürlüğünden yer istemiştir. Millî Eğitim Ba
kanlığı 6.8.1962 tarih ve 1187 sayılı yazı ile Üs
küdar'da Selimiye mahallesinde Behiçbey soka
ğında pafta 5, ada 296, parsel 2 sayılı mülkiyeti 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 88 bin 55 met- | 
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rekarelik arsanın tesbit edildiğini bildirerek bu 
yerin Bakanlıklarına müsait bir bedelle devrini 
talebetmesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne 29.8.1962 
tarih ve 108443/2617 sayılı yazı ile bahis konu
su gayrimenkule ihale komisyonunca günün 
alım ve satım rayicine göre bedel takdir edile
rek tanzim edilecek satış evrakının satışına izin 
verilmek üzere acele Genel Müdürlüğe gönderil
mesini bildirmiştir. Bilâhara Millî Eğitim Ba
kanlığı 17.11.1962 tarih 1931 sayılı yazıyla ev
velce istenilen arsayı satmalmaktan sarfınazar 
ettiklerini ve bu kere Üsküdar'da Bağlarbaşm-
da 197 pafta 2 ada numaralı 22 890 metreka
relik arsayı satmalmak istediklerini bildirme
leri üzerine sözü geçen arsaya bedel takdir edi
lerek satış evrakının gönderilmesi hususunda 
12.12.1962 tarih 114535/3703 sayılı yazıyla İs
tanbul Başmüdürlüğüne yeniden talimat veril
miş ve 26.12.1962 tarih 115563 sayılı yazıyla tel 
ile talimat teyidedilmiş bulunmaktadır. İstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğünden alınacak ceva
ba göre sözü edilen arsanın satılacak yerlerden 
olduğu belirtilerek günün alım, satım rayicine 
nazaran takdir edilecek bedel üzerinden satm-
almması Millî Eğitim Bakanlığınca da kabul 
edildiği takdirde 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 12 nci maddesine tevfikan vakıf gayrimen-
kullerin satışına izin vermekle yetkili bulunan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisince du
rum tetkik ve satışı hususunda bir karar itti
haz edilecektir. Satış 2490 sayılı Kanunun 66 
ncı maddesi uyarınca yapılacaktır. Millî Eği
tim Bakanlığının isteklerini Vakıflar Genel 
Müdürlüğü daima müspet karşılamaktadır. Söz
lü soru dolayısiyle maruzatım bundan ibarettir. 
Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efendim 

bu mevzuu birkaç defa getirdim. Bendeniz bir 
işi üzerime alınca o işi sonuna kadar takibede-
rim. Arkadaşım Bakana cevap verdikleri için 
teşekkür ederim. 

Malûmuâliniz bu okula '500 bin lira ayrıldı. 
Fakat arsa yüzünden bu okul bugüne kadar ya
pılamadı. Bu para da senei âtiye kaldı. İki Ba
kanlığın anlaşarak bu işi başaracaklarına kaa-
ni bulunuyorum. İnşallah Vakıflar, vakfa uy
gun şekilde bu arsayı verir. Şimdiye kadar 
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sığıntı olarak oturduğu Fındıklı ilkokulunun ! 
çatı katından 'kurtulur ve bu okul da lâyık I 
olduğu bir binaya kavuşur. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN" — Soru cevaplanmıştır. I 

15. — Cumhuriyet Senatom, Kastamonu Üye- I 
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından son- I 
ra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü- I 
ne dair, Millî Eğitim Bakanındian sözlü sorusu I 
(6/145) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna arkadaşı- I 
mız burada, Millî Eğitim Bakanı yoklar. Soru- I 
ntın 'görüşülmesi gelecek Birleşime bırakılmış- I 
tır. I 

16. — (Jumhurijet Senatosu Elâzığ Üyesi I 
liasim Giray'ın, korunmaya muhtaç çocuklara I 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz- I 
lü sorusu (6/146) I 

BAŞKAN — Sayın Reisim Giray buradalar I 
mı? (Yok sesleri). Soru sahibi olmadığından, bir I 

••defaya mahsus olmak üzere .soru gelecek Birle- I 
sime bırakılmıştır. I 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai I 
O'Kan, İngiltere'de Casus Lawrens adı ile I 
çevrilmiş olan filme dair, Dışişleri ve Basın I 
'-' Yayın ve Turizm Bakanlarından sözlü sorusu I 
(6/147) . 

• BAŞKAN — Sayın Sezai O'Kan buradalar I 
mı? (Yok sesleri). Soru sahibi olmadığından, bir I 
defaya mahsus olmak üzere, soru gelecek Birle- I 
sime bırakılmıştır. I 

İS. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet I 
Özgüneş'in, Gülhane Askerî Tıp Akademisine I 
dair sözlü sorusu ve Millî Savunma Bakanı İlhamı I 
Sancar'ın cevabı (6/148) I 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş, bura- I 
dalar mı? Buradalar. Sayın Millî Savunma Ba- I 
kanı... Buradalar. Soruyu okutuyorum: I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Aşağıdaki soruların Millî Savunma Bakanı I 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını I 
ârzederim. I 

Mehmet Özgüneş I 
Tabiî Üye 

1. Gülhane Askerî Tıp Akademisinde kaç I 
hasta, kaç doktor,, (asistanlar dahil) kaç hem- j 
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| şire vardır? (Hemşire olarak görevlendirilen 
I hastabakıcı ve hademeler hariç) 
I 2. Gülhane Askerî Tıp Akademisi için lü-
I zumlu hemşireler hangi kaynaktan temin eclil-
I inektedir ?. 
I Bu kaynaktan yılda ortalama kaç hamşire 
I mezun olmaktadır, bunlardan kaç tanesi hasta-
I nelerde, kaç tanesi Gülhane Askeri Tıp Aka-
I demişinde görev almaktadırlar?. 
I o. Bir Askerî hemşire okulu açılması dü-
I sunuluyor mu? 

I BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMÎ SAN-

I CAR (İstanbul Milletvekili) — Sayın Senato 
I üyeleri; sayın arkadaşımız Mehmet özgüneş'in, 
I suallerine arzı cevabediyorum. 
I 1. Bin yataklı olması gereken Gülhane As-
I kerî Tıp Akademisi hastanesini yer yetersizliğin-
I den 585 yatağı açık olup halen ortalama 450 
I hasta burada yatabilmektedir. Akademi 17 Prof. 
I 9 Doçent, 15 Müşavir uzman, 27 Başasistan, 144 
I Asistan, ve 3 idari Tabip olmak üzere 215 Doktor 
I vardır. Hastanede 10 Ordu hemşiresi, 6 hemşire 
I yardımcısı, 8 okullu hemşire, 2 okullu ebe ol-
I mak üzere 21 hemşire mevcuttur. Ayrıca has-
I tabakıcılıktan yetişmiş kadın 21 erkek olmak 
I üzere 40 ücretli hemşire vardır ki, toplam ola-
I rak mevcut halen 61 hemşiredir. 
I 2. Hemşireler Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
I kanlığına' bağlı Sağlık kolejlerinden' yetişmek-
I tedirler. Bu kolejlerde halen 23 öğrenci hem-
I şire' Ordu hesabına okumaktadır. 1962 yılında 
I bu kolejlerden 6 hemşire mezun olmuş olup 
I 1963 yılında da 10 hemşirenin mezun olması 
I beklenmektedir. 1962 senesinde mezun olan 6 
I hemşireden 2 si Gülhane Hastanesine biri Çorlu, 
I diğeri İsparta ve bir diğeri de Gümüşsüyü As-
I kerî Hastanesine ve biri de İzmir Askerî Has-
I tanesine tâyin olunmuşlardır. 6996 sayılı Gül-
I hane Kanunu gereğince Ordu hemşire kaynağı-
I nı devamlı ve muntazam bir şekle sokmak üzere 
I evvelce olduğu gibi Gülhane Askerî Hastane

sine bir hemşire okulu açılmasına kati zaruret 
I olduğuna inanıyoruz. Bu mevzuda gerekli etüt-
I 1er yapılmaktadır. Yer bakımından ve malî ba-
I kımdan imkân bulunduğunda derhal teşebbüse 
I geçilecektir. Bu meyanda şunu da arzetmek 

isterim ki, her müessesede olduğu gibi gülhane-
I nin de bir çok eksikleri vardır, diğer sağlık mü-
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esseselerimiz de bu meyanda mütalâa edilmek
tedir. Bu eksikleri tesbit ve bunları gidermek 
için bir haftadan beri devam eden Sağlık Şura
mız yakında bize tavsiyelerini bildirecekler ve 
mevcut malî imkânlara, personel imkânlarına 
göre bu eksiklerin giderilmesine çalışılacaktır, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Havın Mehmet Özgüne!*. 

MEHMHT ÖZOÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim; Saym Bakana verdikleri bilgiden dolayı 
teşekkürlerimi arz ederini. Rakamlar konuştuktan 
sonra, bana söylivecek başka söz kalmıyor. Ancak 
müsaadenizle su rakamları bir daha tekrar ede
yim : 450 hasta, 215 doktor, hemşire olarak kulla
nılan hademeler ve hastabakıcılar hariç tutulur
sa, sadece 21 hemşire kalıyor. Bu da gösteriyor 
ki, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bu hemşi
re miktarı ile hastalarına kâfi derecede bakma
ları imkânsızdır. Nitekim, yalnız Gülhane Askerî 
Tıp Akademisinde değil, bugün bütün askerî has
tanelerin hemşire kıtlığı dolayısiyle, subaylara ve 
bilhassa erlere iyi bakılamamaktadır. Bir kere 
daha bunu tekrar etmek isterim; bütün askerî 
hastanelerde subaylara ve bilhassa erlere iyi ba
kıl mam aktadır. Bilhassa erlere. Bu hususu böy
lece belirttikten sonra, Gülhane Tıp Akademisi 
hakkında da birkaç hususu söylemek istiyorum. 

Gerek askerî, gerek sivil doktorlarımız için, 
onların ilk beşiğini teşkil eden ve içinde1 halen 
milletlerarası şöhreti haiz çok kıymetli doktorla
rın bulunduğu Gülhaneye gerekli yardımı ve ba
kımı sağlamak, sanıyorum hepimiz için bir borç
tur. Bugün maalesef Gülhane eski Osmanlı dev
rindeki durumundan da daha aşağıya doğru git
mesi de ve bu bizim için cidden cok acıdır. 
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Bundan sonra hemşire meselesine geliyorum: 
Bu mukaddes meslek, gerek sivil ve gerekse 

askerî sahada, maalesef cemiyetten lâyık olduğu 
maddî ve mânevi alâkayı tam mânasiyle bulduğu 
iddia edilemez. Gönül ister ki bu mesleke gereken 
maddi ve mânevi alâka gösterilsin. 

Askerî hemşire, ordu hemşiresinin ayrıca bir 
derdi daha var: Bir okuldan aynı zamanda me
zun olan sivil bir hemşire (80) lira asli maaşa. 
kadar yükseldiği halde askerî hemşireler maalesef 
(50) liraya kadar yükselirler; aradaki adaletsiz
lik giderilmelidir, kanaatindeyim. 

Son olarak bir hususu daha belirtmek istiyo
rum. Sayın Bakan buyurdular ki, asker hemşire
ler için kaynak teşkil eden Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı emrindeki kolejden yılda sadece 
altı kişi mezun olmaktadır. Yani asker hastane
lerinin her birine bir iki tane bile değil... Şu hal
de bu kolejden mezun olacak hemşirelerle asker 
hastanelerinin ihtiyacını gidermek imkânsızdır. 
Binaenaleyh, mutlaka bir ordu hemşire okulu 
açılmalı ve hemşireler burada yetiştirilmelidir. 
Sayın Bakan bu hususta bir vâadde bulundular. 
Fakat muayyen bir zaman söylemediler. Eğer 2, 3 
hattâ, beş sene sonra deselerdi kendilerine bura
da bir kere daha teşekkür edecektim. 'Hürmetle
rimle... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili işlemlere dair, 
Başbakandan sözlü sorusu (6/149) 

BAŞKAN - - Sayın Yıldız yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

8. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük, teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu rapo
ru (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) (1) 

BAŞKAN — İçtüzük Komisyonu burada... 
151 nci maddeye gelmiştik. Bâzı maddeler komis
yona gitmişti. 139, 140, 141 nci maddelere ait ko
misyonun hazırladığı yeni maddeler.-gelmiştir. 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 24 . 10 . 1962 
günlü 95 nci Birleşim tutanağının sonwnda,drr. 

Mski 144 ncü ve yeni 139 ucu maddeyi evve
lâ eski haliyle okutacağım; bil âhara komisyonun 
hazırladığı metni okutacağım. 

(:. Senatosundan geçici olarak çıkarılmak 
cezası 

M.\!)1>U 13!). C. Senatosundan geçici ola
rak çıkarılmak cezasını gerektiren haller şunlar
dır : 

1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu ge
rektiren hallerden vazgeçmemek; 
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2. Aynı birleşimde 3 dei'a takbih cezasına uğ

ramak; 
o. C. Senatosunu, Millet Meclisini, Cumhur

başkanını, O. Senatosu Başkanını, Millet Meclisi 
Başkamın, Hükümeti, Başbakanı, tahkir veya teh-
didetmek; 

4. Toplantı sal on unda veyahut 0. Senatosu 
veya Millet Meclisi binası içinde başka bir suç 
işlemek. 

BAŞKAN --- Bu hususta, sayın üyelerden Se-
lâırıi tiren, Suat Seren, Hidayet Aydıner. Meh
met İlkuçan ve Sayın Myidoğaıı ile Kalpaklıoğlu 
arkadaşlarımız önergeler vermişler. Komisyon 
\o9 ucu madde olarak şimdi okutacağım metni 
hazırlamış getirmiştir. Bu melııi okutuyorum. 

Y üksek Başkan 1 ığa 
Komisyonca geri alınan yeni ];U> neu madde 

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Oenel 
Kurulun tasvibine sunulmasını rica ederim. 

Komisyon adına Sözcü 
Â. Artus 

C. Senatosundan geçici olarak çıkarılmak cezası 
Madde 139. — U. Senatosundan geçici olarak 

çıkarılmak cezasını gerektiren haller şunlardır : 
1. İki kere takbih cezasına uğradığı halde 

bunu gerektiren hallerden 'vazgeçmemek, 
2. Aynı birleşimde üç defa takbih cezasına 

uğramak, 
3. Büyük Millet Meclisini, C. Senatosunu ve 

Millet Meclisini tahkir etmek, 
4. C. Senatosu Başkanını, Millet Meclisi Baş

kanını, Başbakanı, Bakanlar: tahkir etmek, 
5.' Toplantı salonunda yahut C. Senatosu ve

ya Millet. Meclisi binası içinde re'sen takibi gere
ken bir suç işlemek. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz istiyent... 
Kal p aıklı o ğ 1 u, buyu r u 11. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
Muhterem arkadaşlar, bu ımaddeyi hatırlar
sınız. Uzun ıızadlya münakaşa ve müzakere 
konusu olmuş ve sonunda Umumi Heyetin 
göstermiş olduğu yakın alâkadan dolayı mad
de, Komisyon tarafından geri alınması için 
vâki taleplei' üzerine, Komisyona iade 'edil
mişti. Dikkat ettim, belki gözden kaçmıştır, 
eski madde ile yeni madde arasında bir fark 
göremedim. Arkadaşlarımız komisyon ola
rak, eski ve yeni madde arasındaki tankı izah 
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buyursunlar. Ondan sonra, gerekirse söz alıp 
bu hususta konuşurum. 

BAŞKAN — Komisyon gem aldığı tak
dirde, Yüksek Heyet tarafından dikkate alın
ması 'kabul edilen önergeler de Komisyona. 
veriliı*. Komisyonlar- dikkate alman önergele
re veya Umumi Heyetin temayülüne uyar 
ve maddeyi ona göre tanzim eder. Fakat Ko
misyon maddeyi önerge istikametinde hazır
lamak mecburiyetinde değildlir. 

Sayın Kalpaklıoğlu, Komisyona verilen 
önergeler muvacehesinde eski 114 ncü madde 
ile yeni 139 neu madde taraşında bir' fark gö
remediğini, aynı şekilde, kaldığını ifade et
tiler. Olabilir. Yalnız Komisyonun önerge
lere uymak mecburiyetinde bulunmadığını 
hatırlatmış oldum. 

Söz, Komisyon adına, Sayın Artus'undur. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, maddenin yeni şekli eski şeklinden fark
lıdır. Ve yeni şeklin tanziminde sayın arka
daşlarımızın verdikleri takrirler, bilhassa 
sayın Tekirdağ «senatörü Selâmı Beyin ver
diği takrir, Komisyonca esas ittihaz edilmiş
tir. Hemen hemen yeni madde sayın Selâmi 
Beyin verdiği takririn aynı gibi bir şeydir. 

Şimdi, en >çjok üzerinde tartışılan mesele, şu 
idi: Suat Seren arkadaşımız da bunun üzerin
de durmuşlardı. Maddede; Cumhuriyet Senato
su'nu, Millet Meclisini, Cumhurbaşkanının, 
Cuımlhuriyet Senatosu Başkanını, v. s. yi tahkir 
veya teJhdidetmek, deniyordu. Arkadaşlar, bu 
bentte, yani 3 numaralı bentte, «Mânevi şahıs
larla hakiki şahıslar birleştirilmiştir. Mânevi 
şahıslara karşı bir tehdit .söz konusu olamaz. O 
halde, bunları ayırmaik lâzımgelir», demişler
di. işte yeni maddeııim dördüncü bendinde, 
«Cumhuriyet Senatosu Başkanını, Millet Mec
lisi Başkanını, Başbakanı ve bakanları tahkir 
veya tehdideitmek», diye bunları ayırmış bulu
nuyor. Yeni maddenin üçüncü bendinde Büyük 
Millet .Meclisini, Cumhuriyet Senatosunu ve 
Millet Meclisini taihkir etmek denilmiş, «tehdit» 
kelimesi buradan çıkarılmıştır. Bunun dışında
ki değiştirme tekliflerine Komisyon katılmamış 
bulunuyor. Ezcümle beşinci bentde, toplantı 
salonunda, Cumhuriyet Senaitosu veya Millet 
Meclisi binası içinde başka bir suç işlemek ha
linin ; toplantı salonunda suç işlenmesi ile kora-
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dorda veya Meclisin, her hangi bir yerinde suç 
işlenmesi halleri nazara alınmasın diye teklif
ler mevcuttur, böyle konuşan hatipler olmuş
tur, bunlara Komisyon katılmamıştır. Sebebi de 
koridorda, kuliste, Meclisin her hangi bir ye
rinde derhal tevkifi mucip bir suç işlemeyip 
de, bununla beraber suçun bir Senatör tarafın
dan işlenmiş olmasının yaratacağı üzüntü kar
şısında o Senatörün, suçu işledikten sonra, me
selâ birisini koridorda yaraladıktan sonra, ge-
lipte müzakerelere iştirak edebilmesi uygun gö
rülmemiştir. Eski tüzükte ve başka memleket
lerin tüzüklerinde olduğu gibi bu bent muha
faza edilmiş bulunmaktadır. Başka bir suçtan 
maksat, 139 ncu maddenin diğer numaraların
da sayılan hallerin dışında diğer bir memnu 
fiildir. Meselâ, bir yaralama fiili var. Bir se
natör bir münakaşa sonunda koridorda diğer 
bir senatörü veya başka bir ş'alhsı yaraladığı
nı tasavvur (buyurun. Böyle bir vaziyette ken
disinin müzakerelere katılıp salonda müzakere
leri takibetmesinin, buradaki görüşmelerin mâ
nevi havasına tesir edeceğini takdir buyurur
sunuz. Bu sebeple son 5 numaralı bent aynen 
muhafaza edilmiştir. Bu bakımdan Selâmı Be
yin takririnde yeni madde yalnız bu bakımdan 
ayrılmış (bulunuyor. Selâmı Beyin takriri ; ko
ridorda bir suç işlenmesi halinde failin muhak
kak müzakerelerde bulunmamasını derpiş et
mişti. Komisyon buna katılmamıştır. Tabi atiy
le takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun Kalpaıklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, görüyoruz ki, Komisyon 
•adına konuşan arkadaşımız Sayın Âmil Artus 
Beyefendi eski fıkrada ısrar ediyorlar. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTÖS (Oumihurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKL10ÖLU (Devamla) 
— Beyefendi, biz sizi 'konuşurken hürmetle 
dinledik. Siz de bizi dinleyiniz. Her halde sizin 
kadar bizim de bu işe aklımız eriyor. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Devamla) 
— Şunu öğrenmek isterim, .Sayın Başkan, Ko
misyon adına konuşan arkadaş cevaplasın. Ku
rar, Komisyonda kaça kaç rey ile verilmiştir, 
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ısrarı mutazanınım yeni gelen madde hakkın
da? Tehdit ve tahkirin burada düzeltildiğini 
iddia ediyorlar. Görüyorum, ki, Komisyon üye
lerimin ikisinden gayrisi burada yok Komisyona 
dahil diğer üyeler de aynı fikirdeler mi? Bu
nu açıklamadılar. Tehdit ve tahkir. Biz geçen-
ki uzun konuşmalarımızda dedik ki ; hükmi şa
hıslar telhdidediiemez ve teihdit diye ortada bir 
suç olduğu iddia edilemez. O halde bu bir za
ruret idi, Komisyon kendi hatasını düzeltmeye 
mecbur idi. Bir mânevi şahıs, hükmi şahıs teh-
didedilebİlir mi? Tabiî ki, edilemez. Bu bakım
dan kendilerinin bunu düzeltmiş olmalarında, 
daha evvel Komisyonun düşmüş olduğu hata
yı düzeltmek bakımından, mecburiyet vardı. 

Üçüncü mesele, Millet Meclisi Reisinin tah
kiri veya tehdidi meselesidir. Arkadaşlarımız 
o zaman dediler ki, Millet Meclisinin içtüzüğü 
hazırlanırken acaba Senato Başkanının da 
lıer hangi bir Millet Meclisi üyesi tarafından teh
dit ve tahkiri karşısında Senato İçtüzüğünde 
olduğu şekilde cezalandırılacak mıdır? Böyle 
bir sual soruldu. O da cevapsız kaldı. 

Görüyoruz ki, komisyon bu maddeyi aynı me
totla ele alıp huzurunuza gelmiş. Tehdit ve tah
kirin ölçüsü sorulmuş idi. Bunu da cevaplandır
madılar. Sayın Komisyon Sözcüsünün bunu ce
vaplandırması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; şurası bir hakikattiv 
ki; buradaki kıymetli üyeler gelip fikirlerini söy
leyeceklerdir. Elbette ki, herkes haklı bulduğu 
fikre meseleyi yanaştırmak istiyeeektir. Bunun 
için mücadele edecektir. Bundan tabiî ne ola
bilir? 

Bunu burada vaz'etmiyeıı komisyon hangi 
hareketleri tehdit ve tahkir kabul edecektir"? 
Diyorlar ki, biz eski İçtüzüğü aynen aldık. Biz 
iddia ediyoruz ki, aynen almadınız. Rski İçtü
zükte 'ehdit, tahkir denildiği halde yeni madde
de tehdit veya tahkir diye her ikisini de ayrı 
ayrı suç. vasfı olarak kabul ediyorlar ve şiddet
lendiriyorlar. Geçen defa burada uzun uzadıya 
müzakere edilmiş olduğu halde yenisi tehdit ve
ya tahkir diye her birisinin ayrı ayrı buradan 
çıkarılması için kâfi bir sebep telâkki edilmek
tedir. Bu da hatadır. Çünkü, «ağırlaştırmadık» 
diye kendileri lx\van etmişlerdi, (iörülüyor ki, 
şu haliyle dahi ağırlaştırılmıştır. 

Sonra sayın komisyon başkanı dediler ki; 
«Meclisin içinde farzed-elim ki bir yaralama ol-
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sun» biz de farzedelim ki, alelade bir tartakla 
ma olsun. Bu takdirde tartaklamaya katılmış 
olanlar gelip de mühim olan bir oylamaya katıl
masın mı, vazifesini yapmasın nıC O ayrı, bu 
ayrı bir şeydir. Kaldı ki, ("eza Hukukumuzun 
ana kaidesi vardır. Orada; «bir tek suçtan 
dolayı iki ayrı ceza verilemez» denmektedir. 

Yaralamışsa yaraladığı için bir ceza görecek
tir. Buraya gelip de ona ayrı bir .ceza vermek, 
onu buradaki resmî vazifesinden ah koymak 
mümkün müdür? Daha fazla konuşmıyatviğiıü. 
Geçen celsede uzun uzun konuşurken üzerinde 
durduk. Buna rağmen görüyoruz ki, eski mad
dede komisyon hemen hemen hiçbir değişiklik 
yapmadan yeniden huzurunuza getirmiş bulun
maktadır. Bu mâruzâtımın komisyon tarafın
dan cevaplandırılmasını istiyorum. Meselenin 
yeniden kaleme .alınma, mecburiyeti vardır. Ay
rıca takririmi sunacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar; komisyonca 144 neü maddenin son 
fıkrası aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu
radaki tâbiri umumi buluyorum. «Başka bir sın; 
işlemek» deniyor. Malûmuâliniz bizim Ceza 
Kanunumuza göre suç. iki türlü olarak kabahat 
da suç vasfını .haiz olur. Hapis cezalını, ağır 
hapis cezasını istilzam eden bir fiil de bizim Ce
za Kanunumuzda bir kabahat, vasfını haizdir. 
Bu suçlar içinde takibi şikâyete tâbi olan suçlar 
da vardır. Bunların cezası hapistir. Şimdi ta
kibi şahsi dâva. ikamesine bağlı olan bir fiilden 
dolayı bir Senato üyesini Meclise sokmamak gi
bi ağır bir disiplin cezası ile cezalandırmak doğ
ru bir hareket değildir. Belki, kendisi aleyhi
ne suç işlenen kimse dahi bu arkadaşı malı keme
ye sevk edecek bir durum yaratmıyacaktır. O 
şahıs bu fiilden vazgeçtiğine göre ve suç fiili de 
koridorda işlendiğine göre artık bu fıkranın ha
ricinde kalması gerekir. 

Evet ben de komisyonla beraberim. Dışarı
da âmme namına takibi iltizam ed>en bir su e is-
liyen kimsenin Senatoda ceza alması keyfiyeti 
doğrudur. Fakat şahsi dâva ikamesine bağlı 
olan suçlardan dolayı böyle ibir disiplin cezası \v-
rilem'ez. Komisyonun, bu gibi halleri nazarı iti
bara alıcı bir hal çaresi bulması lâzımdır. 

İkincisi; evvelce vermiş olduğum takrirde, 
B. M. M., Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mee-
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1 isi IM1 hakaret edenler hakkındaki kısmı alınış 
tehdidi kaldırmıştık. Fakat burada yine bir 
noksanlık vardır.. Bu hususta komisyonun dik
katini cellbederinı. Fğcr bu fıkraya, «B. M. M. 
ni. Cumhuriyet, Senatosunu ve Millet Meclisini 
tahkir ve tezyif edenler, şeklinde «tezyif» keli
mesini de ilâve edersek tehdit mahiyetini haiz 
fiiller de bu tezyif kelimesi içine gireceğinden 
onlar da cezasız kalmıyacaktır. Çünkü, hükmi 
şahısların tehdit i olmıyaeağına göre ancak tez
yif edileceklerdir, bu noksanlığın da ikmali ge
rekir. 

Bir de, birinci fıkrada «takbih cezasına uğ
radığı halde bunu gerektiren hallerden vazgeç
memek.» deniyor. Bendeniz bunun, iki kere, «iki 
takbih cefası» şeklinde tadili cihetine gitmiştim. 
Hiç şüphe yok ki, geçici dahi olsa C. Senatosun
dan çıkardmak 1>iı* Senato üyesi için çok ağır 
bir 'disiplin cezasıdır. Böyle tek bir takbih ceza
sı alan bir kimsenin böyle bir müeyyideyle kar
şılaşmasının da doğru okmıyacağı kanaatindeyim.» 
ikinci defa aldığı takbih cezasına rağmen on
da ıslah halleri görü im iyen bir senatörün artık 
bu eczaya çarptırılması gerekir. Bu bakımdan 
ben bu takbih cezasının da «iki kere» olarak tas
hihini ve tadilini teklif etmekteyim. Hürmetlo-
rim'le. 

BAŞKAN - - Sayın Ivarakurt. 
l'SAT M A HM ITT KARAKURT (Crfa) • -

1-0fendim, Selâmı Beyefendi arkadaşınım yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Kğer bu .144 ncü mad
denin 4 ncü fıkrası, yani «toplantı salonunda ve
yahut Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi 
binası içinde başka bir suç işlemek» fıkrası... 
(Kıbrıs Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Dr. 
Fazıl Küçük ve beraberindeki zevat Senato Baş
kanı Sııad Hayri Ürgüplü ile birlikte şeref loca
sını teşrif etiler.) (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKA.N Sayın Karakurt, bir dakika... 
Muhterem Cumhuriyet Senatosunun kıymet

li üyeleri, Kıbrıs Cunıhurn-aşkanı Muavini Ekse-
•lâ?"!:••: \h\ Fazıl Küçük. Cumhuriyet Senatosu 
Umumi Heyet Salonunu teşrif etmişlerdir. 
Kendilerini Cumhuriyet Senatosu Yüksek He
yeti adına selâmlar ve hoş geldiniz derim. (Şid
detli alkıs'ar) Buyurun efendim, devam edin. 

i-kSAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 
Şimdi bizim Ceza Kanunumuzda Selâmı Bey-

"Amfimin dediği gibi suç ve kabahat ayrılmış de-
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ğikiir. O eski Oeza Kanunumuzda mevcuttur. 
Yeni Ceza Kanununda kalbalhat da suç olarak 
idrak edilmiştir. Yeni Ceza Kanunumuzda suç, 
fiilî ve lafzî olabilir. Meselâ, bir senatör kori
dorda sevmediği bir arkadaşına; «hadi be sende» 
derse bu suçtur, hakaret suçu tekevvün etmiştir. 
î'5 gün bir üyenin Meclisten çıkarılması gibi 
birşey olursa teşriî masuniyeti ne olacaktır? Bir 
üye adam vurmadan gayrı bir suç, işlemiş ise 
vazifesine gelmelidir. Senatör veya Milletveki
linin vazifeye gelmemesi için ancak cürmümeş-
hut halinde adam vurması, cinayet işlemesi lâ
zımdır. 

Vazifeden mahrum etmek için, Anayasanın 
Milletvekili ve Senatöre 'bahşettiği geniş hakları 
bir küçük hakaretle elinden almak asla varidi 
hatır olmaz. 

Sonra, geride (bakınız ne kadar müeyyidesi 
var. 147 nci madde aynen şöyle diyor : «Cum
huriyet Senatosundan geçici olarak çıkarılmak 
cezasına uğrayan üye toplantı salonundan der
hal dışarı çıkmaya mecburdur. Bu üye, cezanın 
uygulandığı oturumdan itibaren 15 gün süre 
ile Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına katıla
maz.» Bu kadar ağır bir müeyyide ile bunu bağ
larsanız senatörün burada teşriî vazife görmesi
ne mani olursunuz, Selâmi Bey ve diğer arka
daşlarımızın bu husustaki fikirlerine aynen işti
rak ediyorum. 

Bu maddenin 4 ncü fıkrası sureti katiyede 
değiştirilmelidir. Aksi takdirde senatör teşriî 
vazifesini yapamaz. (Alkışlar) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dışişleri 
Komisyonu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız, Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı Muavini Ekselans Fazıl Kü-
çük'ün, Cumhuriyet Senatosunu teşrifleri müna
sebetiyle, Hariciye Encümeni adına konuşmak 
isterler. Buyurun. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Kardeş memleke
tin pek Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı Ekse
lans Fazıl Küçük'ü Türkiye Cumhuriyeti Se
natosunda selâmlamakla derin bir mutluluk duy
maktayız. 

Çektiği büyük acıların sızılarını henüz din-
dirememiş olan Kıbrıs halklarını da, Ekselans
larının yüksek şahsında selâmlarız. 

Geçmiş politik hataların sonucu olarak hâlâ 
unutamadığımız üzüntülerimizi azaltacak bir 
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politikayı arzulayan görüşlerimizi, en iyi te
mennilerimizi ve dâvalarına karşı duyduğumuz 
derin ilgiyi Kıbrıslı soydaşlarımıza, en yetkili 
temsilcileriyle, duyurma fırsatını elde etmiş ol
madan da ayrıca mutluluk duymaktayız. 

Sayın Başkan Yardımcısı, 
Sizden önce memleketimizi ziyaret eden Baş

kan Makariyos da, en samimî görüşlerimize ve 
düşüncelerimize ümit verici cevaplar vererek 
meral©ketimizden ayrılmıştı. 

Büyük Devlet adamı Venezilos'un Büyük 
Lider Atatürk'ü bu topraklarda ziyaretiyle baş-
tıyan ve bugün tam bir irtifaka varan Türk -
Yunan dostluğunun mutlu gelişmesi, Kıbrıs 
halkları içinde iyi bir örnek olmasını temenni 
ederiz. Tarihin böylo mutlu bir tekerrürü hepi
mizi hoşnut eder. 

Kıbrıs'ın iki sayın liderinin memleketimize 
yaptıkları bu ziyaretin böyle bir gelişmenin 
başlangıcı olmasını temenni ederiz. 

Başkan Makariyos'un ümit veren ziyaretinden 
sonra, Kıbrıs'ta umduğumuzun tam tersine ve 
derin bir hayal kırıklığı yaratan bâzı davranış
ları, hesapsız ve kontrolsüz hareketler olarak ka-
ıbul etmek isteriz. 

C. Senatosunun sayın üyeleri, 
Çok sayın misafirimizin Parlâmentomuzu 

teşrif ettikleri bu anda Kıbrıs Cumhuriyetinin 
çözmek zorunda olduğu ana dâvalara değinmek 
ve samimî görüşlerimizi ifade etmek isteriz. 

Kıbrıs halkını meydana getiren iki 'ayrı ce
maatin barış içinde egemen ve bağımsız bir 
Devlet halinde yaşamasını amaç güden bu dâ
valara «Birleşmiş Milletler Şart» ı ve dünya ge
nel görüş politikasının itibar ettiği temel ilke
lere göre, Türk - Yunan - Kılbrıs hükümetleri
nin ortak yararına saygı gösteren bir uzlaşma 
ve anlaşmaya varılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 72 ve 78 ncü 
maddelerinde açıkça belirtildiği gibi halkın de
ğil, halkların şelf determinasyon hakkı savunul
maktadır. Kıbrıs'ta da birbirinden tamamen ay
rı dinî, etnik ve kültürel niteliklere malik iki 
türlü halk bulunduğu gerçeği ve her birinin 
şelf determinasyon hakkı ve arzusuna saygı gös
teren hiçbir çözüm şeklinin muteber olmıyacağı 
aşikârdır. Zürih ve Londra anlaşmalarmda da, 
bu görüşün taraflarca kabul edilmesi sonucu ola
rak bugünkü Anayasa hazırlanmıştır. 
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Ayrıca, Avrupa entckresyonuıiıa gidildiği 'bir 

dönemde, yarım milyon nüfuslu 'bir ada halkı
nın, varılan anlaşmalar çerçeveni içinde 'barısı w 
huzura. ulaşmasına engel olan -her teşebbüs, il
gi ' : milletlerin ortak yarar la r ına da aykırıdır 

Tü rk Hükümet in in , bir anlaşmaya v a r m a k 
amaciyle gösterdiği fedakârl ık ve adadak i soy
daşlarımızın tahammüllü , anlayışlı davranışı
n ın ye ter derecede ve insafla t akd i r edilerek 
gereken karşılığı göremediğini üzüntüyle belirt
mek isteriz. 

Türk Milleti ve Hükümetleri , "Kıbrıs olay
lar ını yakın bir ilgiyle izlemekte ve İm olaylara 
Zürih ve Londra anlaşmalarının ruhuna uygun 
olarak, mevcut Anayasa çerçevesi içinde bir çö
züm bulunabileceği inancını Başkan Makar iyos 
da açıkça ifade etmişti. Başkan Makar iyos T ü r k 
resmî görüşünü, diğer problemlerde olduğu gi
bi , anlayışla karşıladığını söylemiş, bu a landa 
karşı laşı lan güçlüklere iyi bir anlayışla çözüm 
bulunabileceğini ifade etmişti. 

t y i umut lar ya ra tan bu karşı l ıkl ı görüş tea
tisinden sonra Kıbrıs ' ta tanık olduğumuz geliş
meler ise hiç de umut verici olmamıştır. Bu ge
lişmeleri Sayın Başkanın iyi niyetinden şüphe 
edecek derecede, karamsar l ık la karş ı lamamak
la beraber, bundan sonraki tu tumu çok ti t izlik
le izlememiz gerektiği kanısına varmış bulun
maktayız . 

Kıbrıs ' la yakından ilgilenen müttefik Yu
nan Hükümet in in de adadaki son gelişmelerden 
hoşnutsr- zl uk < 1 uy < I u ğu ani aşı 1 m aktadı r . 

Anlaşmalara uyulması bakımından, Türk 
Hükümet iy le aynı yönden bir eyilimde bulun
duğu inancını beslediğimiz Yunan Hükümetinin 
ha reke te geçmesini beklemekteyiz. 

oO milyon Türkün , daima kalbinde sıcak bir 
ilgi yaşa tan ve onun bir parçası olan Kıbrıslı 
soydaşlarımıza karşı Türk Milletinin sabır tü
keten tahr iklerden incinen duygular ı , en güç 
an la rda dahi gerek ada Türkler inin , gerekse 
l iderlerinin göstermiş olduğu birlik, azim, ve 
davaya bağlı l ıkları karşısında. KOKA hayelle-
rinin gerçekleşeceğini sanmak gafletine düşül-
miyeeek kada r bir basiret gösterilebileceğini 
umarız . 

16 Ağustos 1960 dan bıı yana Kıbrıs Türk
lerinin anlaşmalar çerçevesi içinde iki cemaat 
arasında huzur ve iş birliğinin sağlanması hu
susunda harcadığı çaba, k ı şk ı r tmalara karşı 
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takındığı soğukkanl ı l ık özellikle liderleri Sa
yın Küçük 'üu bizzat Rum liderlerinin de açık
ça ve memnunluk la belir t t ikleri anlayışlı tu tu 
muna karşı resmi kişilerin de katı ldığı KOKA 
tehdit leri ve Ktıosis yaygara la r ı <;ok hayal kırı
cı o lmaktadır . 

Anlaşmaların en açık ve uygulanması huzur 
getirecek hükümler inden biri olan belediyelere 
ilişkin hükümler in yerine ıgetirilmeşinde Rum
ların olumsuz inatlı davranış lar ı , pervasızca 
sık sık t ek ra r l anan Anayasayı ihlâle yelteniş
lerine karşı gösterilen hoşgörürlük normal 
ölçüleri çoktan aşmış bulunmaktadı r . T ü r k Mil
leti ve Hükümet ler in in anlaşmalara verdiği 
büyük önem karşısında, Mumlara da sağduyu
nun gecikmeden hâkim olacağı umudunu henüz 
yetirıniş değiliz. 

Hâlâ çetecilikle isteklerini kabul e t t i rme ça
basında bulunan Ortaçağ zihniyetli kimseleri 
uya ra r ak doğru yola getirmesi beklenen bâzı 
sorumlu kişilerin de, çetecilere uymak suretiy
le takındığı olumsuz tu tum çok hayal kırıcı ol
maktadı r . Bugün dahi üzüntüsünü d u y m a k t a 
olduğumuz kısır .görüşlü insiyatiften yoksun ve 
yeteneksizlikle yürütü len b i r dış poli t ika yü
zünden Kıbrıslı soydaşlarımıza yeterli bir s ta tü 
s'.ağlıyamamanın acısını henüz ımutamadan elde 
edilmiş bulunan asgari haklar ın dahi kaybına 
asla göz yumanılyacağımız gerçeğinin iyice an
laşılacağını umarız. Bütün bu olaylar ümit kı
rıcı belirtiler ve genel durum karşısında, anlaş
malara tam bir saygıyla bütün problemlere ça
rı1 bulmak için ilgili tarafların iyi niyetlerini 
göst enli e I e r i za m an ı gel misti r. 

Sayın ve değerli misafirlerimiz, Tü rk Parlâ
mentosu ve milletinin en iyi temennilerini , sev
gilerini ve dâvalar ını daima inançla destekleme 
hususundaki kararl ı tu tumunu lütfen Kıbrıslı 
kardeşlerimize ulaştırmanızı istirham ederiz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN İçtüzüğün l.'İU ucu maddesinin 
görüşülmesine devam ediyoruz. ''Buyurun Mu
hittin Kılıç. 

M r i l İ T T İ N K I L J r (Konya) Sayın Kıb
rıs Reisicumhur Yardımcısı , Muhterem Senato 
Başkanı, saygıdeğer arkadaşlar ım, 144 ncü mad
denin dördüncü ve beşinci fıkraları bendenizi 
de tatmin etmemiştir . Hemen üzülerek arz edi
yorum, bir zamanlar komisyon çalışmalarına 
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katıldım, sonradan Bütçe Encümenine geçineni 
dolayısiyle çalışmalarımı devam ettiremedim. 
Fakat komisyon mesaisi şükrana ve her türlü 
takdire değer, bunu müdrikim. 

4 ncü fıkra ikiye ayrılmış 4 ve 5 nci fıkra 
olmuştur. Mesele Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve hattâ bir 
Bakan veyahut bir grup un seçtiği Bakanın tah
kir edilmesi dolayısiyle bu cezaya değer görü
lüyor da diğer bir grupu tahkir etmesi cezaya 
değer görülmüyor'. 

Bir Bakan arkadaşımız tahkir edildi diye 
bir arkadaşın lakbih cefasına uğraması müm
kün ise bir grupun topyekfın kaikıp falanca 
grupa aynı hareketi ya))inası da her halde ay
nı cezayı müstelzim olması ieabeder. Buutla le-
redüdedilmemesi lâzuııgoldiği kanaatindeyim. 
Bu, bir. 

İkincisi, hemen şimdi suratla başımıza gelen 
bir hali arz etmek isterim ; bugün Senatomuz
da. bulunan dost Devlet Reisvekiîdir. lU'.gün 
için, yarın için böyle bir şeyi asla kabili tasav
vur görmemekle beraber; her arkadaşın bu kür
süden her vakit nezih sözler söyliyeceğini ka
bul etmekle beraber, farzı muhal, dost bir Dev
let Reisi bu çatı altında tahkir edilse bunu ya
pan ceza.ya müstahak olmamalı mıdır'".1 Bizim 
bir Bakanımız da tahkir edilse bu hakareti ya
pan cezaya müstahak olmalıdır, elbette. Bu iti
barla, 4 ncü fıkra asla şayanı kabul değildir. 
5 nci fıkraya geçiyorum. .Muhterem Selâmi 

Bey arkadaşımızın, Karakurt arkadaşımın fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Onların söyle
mediği, yeni bir fikir olduğunu zannettiğim şu 
fikirlerimi arz ve ilâve ediyorum. Şöyle ki: Bir 
kere burada komisyonun bize derpiş edip ge
tirdiği madde, zannediyorum, vazıh değildir. Ne
den vazıh değildir? Bir köre meşhut bir suç 
mudur"? Hemen işlenen bir suç halinde mi, bu 
ceza verilecektir? Görülen, yani bizim alıştığı
mız tâbirle 3005 sayılı meşhuten işlenen suçla
rın takibi hakkındaki usule göre, meşhut sayı
lan, göz önünde işlenmiş sayılan suçlar mı mev-
zuubahsolan? Yoksa başka bir suç mudur1? 15 
gün evvel, bana gelen arkadaşım şu şekilde ha
karet etti, ben de Sulh Ceza Mahkemesine şu 
şekilde bir dâva açtım, derse; Başkanlık Diva
nı ne düşünecektir? Şu halde 5 nci fıkra kabili 
tatbik değildir. Kaldı ki, sübut yönünden; bir 
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arkadaşımız, diğer bir arkadaşımız için, bana 
karşı şu suçu işledi derse, bunun sübutu ne şe
kilde olacaktır? Nasıl suçun işlendiğine kanaat 
getirilecektir1'? Bendeniz bunu pek anlıyamadmı, 
çok Sayın Komisyon Sözcüsünden de özür dile
rim. 

Bu itibarla, 4 ncü, 5 nci fıkraların komis
yona iadesi için bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
IIİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.)— Muhterem arkadaşlar; fikir ve hü
kümler, dayandıkları esbabı mucibeden kuvvet 
alırlar, buna göre kabul veya ret ile karşılaşır
lar. 

Daha evvel bir prensip kararı verildi. Ko
misyonun tedvin ettiği maddeler basılsın, ne
ye karar vereceğimizi daha evvel bilelim, dedik. 
Bu prensip kararma, maalesef. Komisyon mu
halefet etmiştir. En mühim maddeleri geri al
tlı. Fakat hangi esbabı mucibe ile neyi kabul et
ti, neyi reddetti meçhul. Ne gibi metin getir
diği de meçhul. Bu, Senatonun çok önemli bir 
meselesidir. Kendi teşriî vazifesine taallûk 
eder. Binaenaleyh, komisyon reddediyor, Heye
ti Muhteremenizdeıı rica ediyorum, komisyon 
bu maddeleri, takrirlerle beraber, önüne alsın, 
hangi takriri ne sebeple reddediyor, hangi tak
riri ne sebeple kabul ediyor, hangi yeni hükmü 
ne sebeple tedvin ediyor, bunu yazsın, bastır
sın, tevzi etsin, meçhulât üzerine karar vormi-
yelim. Yanlış yola gidilmektedir. Rica ediyo
rum. Zaten prensip kararı verilmiştir, bize tev
zi edilmiştir, dendi. Bu en mühim mevzudur. 
Burada tatbiki lâzımdır. Binaenaleyh, komis
yona geliverilsin, meçhulât üzerinde hüküm 
vermiyclim. İkmal ettikten sonra malûm üze
rinde hüküm verelim. Yoksa esbabı mucibesiz, 
yerli yersiz şey üzerinde ret veya kabul edilen, 
verilen karar ve mütalâa hiçbir vakit kıymet 
ifade etmez. Çok rica ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Usa t Çağa. 
USAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. C.) — 

Muhterem arkadaşlarım; vazifesi müzakere et
mek olan bir heyetin, İçtüzükleri, müzakeratı tes
hil maksadiyie yapılır ve tedip mahiyetini taşı
maz. 

Bu 139 ncu madde, bendenize göre tüzükten 
beklenen gayeyi asmış gibi gözüküyor. Evet, mü-
zakeratm selâmeti namma iea beden tedbirleri ala-
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İmi. Fakat hiçbir Senatörü veyahut Mille! Mec
lisi âva-am kimsenin buruda. t alulidelnıeye hakkı 
y uk'î ur. Bu itibari a. 139 nen maddenin birine: i'ık 
rauıııdan yayrr-:! yani iukbih ('"/..".sına uğradığı 
ha!d.a bunun gerektirdiği hallerden vazgeçmemek
ten gayrisi, yani ikinci, üçüncü, <lördüıu'ii ve be-
şiiK'i i'ıkralaıan maksada aykırı! ığmdan do!a\ı , 
bendeniz bunların ta.yy edilmesi la /umuna kaa-
niiiii. 

Söyler dururu;'.. Mil!.'i, Meclisi. Senato hürri-
yel mabedidir deriz. Sonra gelir burada kendi 
hürriyetlerimizi tahdide kalkarız. Bu şart lar al
lında ve bu rınuide m c c u t iken. hiçbir arkadaşı
mı/ burada fikrini doğru olarak ifade e leme/ , ar
kadaşlar. 

Arkadaşlar bizim burada /aman zamanı cırt
lak gırtlağa geldiğimiz oldu. Zaman zaman bir
birimize hakaret ettiğimiz de oldu. Matta tehdide 
kadar da. vardı. Fakat İmim hiçbir zaman kendi 
şahsi huşuma!'imiz boiavısiyle hakaret etmek kas-
diyle, tehdidetmek kasdiyle yakmadık. Millî men
faatleri, halkın menfa;*! ierini madai'aa etmek 
gayreti içerisinde, bunun ateşi içerisinde yaptık. 

Bir yandan Anayasa şu kürsüden söylenen 
sözle; in, davranışların, a uç vasfın: nıenedeb. On
dan sonra biz Anayasa hükmüne aykırı olarak, 
gelir bu disiplin hükmünü taîbika kalkarız. Ben
deni" takriri veriyorum ve ikinci fıkradan itiba
ren b uei fıkraya katlar bilcümle fıkraların mad-
dedru çıkar.imasını tekili' ediyorum. 

ingiltere parlâmentosunda, harbin en kızıştığı 
bir sırada kalktı bir mebus, dedi ki, Çörçil'e sen, 
İngiliz milletinin yüz karasısm, şu muharebe et
tiğimiz Mitler, İngiliz milletinin daha muhibbi-
dir.. Hakaret... 

(Iecelilerde bir arkadaşımız grup namına bana 
cevap verdi ve beni şimaldeki bir doktrinin pro
pagandasını yapmakla suçlandırdı. Bal gibi haka
ret... Çünkü beni Ceza Kanununun çerçevesi içe
risinde, beni halkın husumetine mâruz bırakacak 
bir isnattır . Ama kalkıp o zata mukabele dahi öl
medim. Çünkü burada kendi kanaatine göre hal
kın menfaatini müdafaa elti ve sö.vl iveceğin i söy
ledi. Bunu söylerken bana hakaret etme kasdını 
görmedim. Onun için arkadaşlar, burada icabın
da bakana da çaldır , Başbakana, da çatılır, parti
ler de birbirine çatar, hakaret eder. Ama bizi bu
na sevk eden şey karşını ızdakini küçük düşü rint; 
isteği değildii'. Karşım ızdakini halkın husumeti
ne maruz bırakmak isteüi de değildir. Vazife vap-

8.1.1963 0 : 1 
masun bizde levlidettiği heyecan duygusu ile hal
kın menfaatlerini bu kürsüden korumak ınaksa-
diyîe yapılmış şeydir. Bu itibarla, bu maddenin 
tayyını teklif ederim. (Alkışlar, sağda», ve orta
dan) 

BAŞKAN Sayın Özgüues, 
M E H M E T ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) - Hfen

dim, sayın Esat Çağa'ya iştirak etmemeye imkân 
yok. Bu kürsüden söz hürriyetinin suiistimali 
karşısında alınabilecek en müessir tedbir, kanaa
timce. gene söz hürriyetidir . Biz burada şu veya 
bu bahanelerle, şu veya bu şekilde bir senatör ar
kadaşı tehdidetmeye doğru gidecek olursak, mil
letin haklarını tam olarak müdafaa etmeye imkân 
yoktur. Ben bu hususu böylece belirttikten sonra, 
daha evvel me\'zuubahsettiğim bir noktaya, yine 
gelmek istiyorum. Bir üye Başbakana, Hükümet
ten, bakanlardan her hangi hurisini tehdidederse, 
ortada, bir Hükümet var ve elinde polisi var, jan
darması var, Millî Emniyeti var. Benim elimdeki 
telefon bile Hükümetin emrinde.. Böyle iken, ben 
kalkacağım, Hükümeti tchdidedeeeğim ve Hükü
met beni cezalandıracak.. Ama, Hükümet, mese
lâ muhalefeti tehdidederse hiçbir şey yok.. Hükü
met, Senatoyu tehdidederse, hiçbir şey yok.. Ba
na öyle geliyor ki, tehdit ten korunması lâzımge-
len unsur, muhalefettir. (Muhalefet s ı ra lar ından 
bravo sesleri, alkışlar) Bir Hükümet, bir üyeyi 
tehdidedebilir; fakat bir üye, bir Hükümet i teh-
didedemez.. 

Dahiliye Vekili, tasavvur ediniz, polisiyle, 
jandarmasiyle, her şeyi ile benim karşımdadır. 
Ben onu tehdidettiğim zaman bana ceza verile
cek. 

Sordum, Sayın Komisyon Sözcüsüne, ben na
sıl tehdidederim, Hükümeti ve nasıl tehdidederim 
her hangi bir Bakanı? Meselâ ne dersem tehdid-
olur? Maalesef bunun cevabını alamadım. Kabul 
edelim, tehdidett im, ne olur, ne gelir elimden? 
Eğer gaye su kürsünün söz hürr iyet ini tahdidet-
mekse bir şey diyeceğim yoktur . Eğer burada ser
bestçe konuşulacaksa 139 ncu madde reddedilme
lidir. Birinci fıkraya bir şey demiyorum, ama di
ğerleri mutlaka reddedilmelidir. 

BAŞKAM Sayın Biran»!. 
İZZET B Î E A N D (İzmir) - Sayın a rkadaş

larım, Yüksek Meclis, memleketin elbetteki her-
biri ayr ı ayrı b ü y ü k önem taş ıyan meselelerini 
ciddiyetle hükümlere bağ lamak durumundad ı r . 
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Tefekkürü; belli usul ile, doğru disipline ri

ayet etmektir. His ve heyecan tamamiyle meka
nik ve refleksif bir faaliyettir. Bir defa his sa
hasına el atıldı mı, ve bir defa hislerle heyecan 
kamçılandı mı, salim müzakereye imkân kalmaz, 
sesin şiddetinin artırılmasında, işe bile bile tah
kir ve tezyif karışması halinde ona itibar kal
maz. 

Bu itibarla, ben istirham edeceğim ; şu tahkir 
ve tezyif unsurlarını ne kadar mümkünse, ki bü
tün Meclis üyelerini tenzih ederim, ama hissimi
ze mağlûp olarak, böylesine tabiate aykırı bir 
şeyi mazur göstermeye teşebbüs edip kendimizi 
alıştırmıyalım. Binaenaleyh istirhamım; selâ
metle, sükûnetle meseleleri olgunlaştırmaya mü
temayil olsun, fakat tahkir ve tezyif gibi unsur
lar bu çatının altında asla yer almasın. Heyeca
nın bir an için lüzum ve zarureti olduğu yeri 
söyliyebilirim. Her şey kaybedilirse, varlık ve 
yokluk dâvası ortaya atılmış olursa o vakit evet. 
Fakat onun dışında her şeyi gayet ince hesapla 
neticelere bağlamaya mecburuz ve temenni ede
rim ki, bu memlekette his ve heyecanlarımız bi
zim ancak ve ancak neşe ve şetaretimizi artıra
cak unsurlar olarak kullanılsın. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım, benden evvel konuşan hatip 
arkadaşlarım 139 (eski 144) ncü maddenin 3 
ve 4 ncü fıkralarının tamamen kaldırılması hu
susunda izahatta bulundular. Beyanlarına ve 
ileri sürdükleri sebeplere itiraz etmiyeceğim. 
Ancak, bir tüzük veya kanunda her hangi bir 
suçu cezai müeyyideler altına koymak, o cemi
yet veya topluluğun veya şu arzuladığımız yük
sek Senatodaki huzurun mutlaka temini kas
tına matuf olduğuna göre, burada da nizam 
altına alınması icabeden hususların mutlaka 
bir müeyyide altına alınması da hukuk icaba-
tmdandır. Şu veya bu sebepten söz hürriyeti
nin tamamen dışında olarak, arkadaşlarımı 
tenzih ederek konuşuyorum, her hangi birisi 
kalkıpta diğer bir arkadaşımızı ölümle tehdit 
eder veya yaralar veya buna benzer bir suç iş
lerse o arkadaşım şurada oturması mı iktiza 
eder? Bu gibi hareketlerin önleyici mahiyette 
konulacak müeyyidelerin söz hürriyetiyle alâ
kası olmadığı kanaatindeyim.. 

Bendeniz 4 ncü fıkrada vermiş olduğum tak
rirde işaret ettiğim gibi sadece bir suç tabiriy-
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le değil, resen takibi iktiza eden bir suç işledi
ği takdirde bu maddenin tatbiki, arzuladığım 
neticeye varacak kanaatindeyim. Bu itibarla 
vermiş olduğum takririn, 4 ncü fıkrasının, 
«re'sen takibi icabeden bir suç işlendiği takdirde 
tatbiki...» yolundaki teklifimin kabulünü arz 
ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bende
niz de sizlere 27 Mayıs 1960 yılından evvel Bü
yük Millet Meclisinde yapılan bir konuşmadan 
bahsedeceğim. -Zamanın muhalefet lideri Sayın 
İnönü, zamanın Hükümet erkânına «kafamı 
kızdırmayın size yapmıyacağım yoktur» de
mişti. (Soldan gülüşmeler) ve karşı tarafın
daki Hükümet erkânı, «hangi topunla, tüfe
ğinle» demişti. Fakat hiç kimseye bir cezai 
müeyyide tatbik edilmemişti. Ve gene demiş
lerdi k i ; siz öyle düşeceksiniz ki o zaman ben 
dahi sizi kurtaramıyacağım. Şimdi acaba hür
riyet devri dediğimiz bu devirde aynı sözü bir 
senatör veya milletvekili bugünkü Hükümete 
söylerse demek ki, onu kolundan tutup, fırla
tıp atmak lâzım. Bu itibarla maddenin kaldı
rılmasına matuf arkadaşlarımızın verdikleri tak
rirlere müspet oy kullanmanızı saygı ile istir
ham ederim. 

BAŞKAN —. Buyurun komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanın S. Ü.) — Efendim, 
benden evvel konuşan çok beliğ ve kabiliyetli 
arkadaşlarımın parlak nutuklarından sonra ko
nuşma bedbahlığma uğradım. Onun için şah
sen üzülüyorum. (Gülüşmeler) 

Biz, maddenin bâzı arkadaşlarımızın düşün
dükleri gibi, lüzumsuz olduğuna ve tüzükten 
çıkarılması lâzımgeldiğine katiyen inanmıyo
ruz. Ancak maddenin, komisyonca hazırlan
mış olan yeni şeklinde de, burada cereyan 
eden görüşmelerin ışığı altında, bâzı değişik
likler yapılabileceğini peşinen kabul ediyoruz. 
Bu bakımdan hiçbir direnmemiz bahis konusu 
değildir. 

Bâzı arkadaşlar maddenin tamamen çika-
.rılmasını, bâzıları bâzı bentlerin çıkarılma
sını istediler. Evvelâ, Esat Çağa arkadaşım 
Anayasaya aykırılığını ifade buyurdular. Kati
yen Anayasaya aykırılık bahis konusu değildir. 
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Çünkü mevzubahsolan şey, bir toplulukta 
müzakerelerin selâmetle cereyanını sağlamak
tır. Burada büyük ölçüde âmme menfaati 
mevzuuDahisdir, bunun sağlanması için de 
bundan evvel tenbih, ihtar gibi cezalan (ka
bul buyurdunuz. Şimdi ise bunun «n (mühim 
kademesi olan celseden çıkarma cezasına gel
miş bulunuyoruz. Bunun bir disiplin tedbi
ri olmak üzere kabulü zaruridir kanaatinde
yim. 

Oene bizim Anayasamıym geniş ölçüde 
mehaz olarak aldığı İtalyan Anayasasında 
senatörlere ve milletvekillerine aynı yasama 
dokunulmazlıkları tanıdığı halde, İtalyan 
Senatosu İçtüzüğünde ve Fransız Senatosu 
İçtüzüğünde tamamen bunlara muvazi olan 
hükümler mevcut bulunmaktadır. Bu içtüzük
ler tercüme edilip kütüphanemize verilmiş-. 
tir. istiyen her arkadaş İtalyan Senatosu İç
tüzüğünün 45 ve 46 ncı maddelerini ve Fran
sız Senatosu İçtüzüğünün /95 nci maddesi
ni okuyabilir. (Sen oku sesleri, şimdi oradan 
oku sesleri) Hayhay okuyayım efendim. 

Fransız Senatosu İçtüzüğünün 95 nci mad
desi aynen şöyledir: 

Basit takbih cezasına mukavemet eden ve
ya bu müeyyideye iki defa maruz kalan; (Bu 
bir numaradır, numaraları alt alta sayıyor, 
en sonunda celseden çıkarılacaktır) 

2. — Açık oturumda zor kullanmaya müra
caat eden; 

3. — Senatoya veya Başkanına karşı ha
karetten suçlu olan; 

4. — Cumhurbaşkanına, Başbakana, Hükü
met üyelerine ve Anayasa tarafından derpiş 
edilen meclislere (yani, Anayasa Mahkeme
si ve diğer bu gibi meclislere. Biz bunları al
madık.) karşı küfür, tahrik veya tehditlerden 
suçlu olan; 

5. — İşbu Tüzüğün 99 ncu maddesinin tes-
bit ettiği kaidelerin bir ihlâlinden dolayı takbih 
cezasına mâruz kaldıktan sonra bu kaidelerin 
yeni bir ihlâlinden suçlu olan; 

Her senato üyesine karşı, Senato binasın
dan muvakkaten ihraçlı takbih cezası verilir. 

I I - Muvakkaten ihraçlı takbih cezası, ka
rarın verildiği oturumu takiben on beşinci otu
rum gününün bitimine kadar, Senato çalıışma-
iarına katılmaktan ve Senato binası içinde ye
niden görünmekten men'i istilzam eder. 
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«Bakınız arkadaşlar, Senato binası içinde 

görünmekten dahi menediliyor.» 
III - Başkan, tarafından, Senatodan çık

mak hususunda, kendisine yapılan ihtara ica
beti Senato üyesinin reddetmesi halinde, otu
rum talik edilir. Bu halde ve keza muvakkaten 
ihraçlı takbih cezasının biir Senaito üyesine 
ikinci defa tatbiki halinde ihraç, 30 oturum 
güne şâmil olur. 

İtalyan Senatosu İçtüzüğünün 45 nci mad
desini de müsaadenizle okuyayım: 

«Bir senatörün nizamı bozması veya nâmü-
nasip sözler söylemesi halinde Senato Başkanı 
kendisıine ihtarda bulunur. Bu ihtara mâruz 
kalan .senatör Senatoya bu hususta izahat vere
bilir.» 

46 ncı madde, «Aynı oturumda ikinci bir 
ihtardan sonra Başkan Senatoya ihtara itaat 
etmiyen senatörün oturum sonuna kadar salon
dan çıkarılmasını teklif eder. Ve daha ağır hal
lerde kendisine tevbih cezası verir.» 

(Salondan çıkarılma ve tevbih, senatörün 
mecliste gürültü çukarması, veya nizamı bozması 
veyahut Ihakaretlere ve elle tecavüze kalkış
ması halinde, daha önceden, ihtarda bulunul
madan önce de, Senatoya teklif edebilir. 

Tevbih cezası derhal salondan çıkarılmadan 
başka iki günden 8 güne kadar Senatoya gir
menin menedilmesini gerektirir. Yukardaki fiil
lere ıgirişmiş. olan senatörün izahatının Senatoca 
dinleınmesinden sonra başkanın teklifi, müza
kere edilmeksizin, ayağa kalkmak veya oturul
mak suretiyle oya konur. 

Efendim, ıbir defa bu cezanın tatbiki Baş
kanın elinde değildir. Başkan teklif edecek, 
Yüksek Heyetiniz karar verecektir. Binaena
leyh, biraz evvel Esat Çağa arkadaşımızın bu
yurdukları giibi, eğer hâdisede hakaret bahis 
konusu değilse, takdir edecek olan Yüksek He
yetinizdir. Burada bir dâvanın savunulması ba
his konusudur. Katiyen 'hakaret edilmek iste
nilmemiş kanaatine varırsanız, celseden çıkar
ma cezası vermiyeceksiniz. Burada Başkanın 
bir rolü olmıyacaktır. Bu tamamen Senatonun 
kendi oyu ile halledilecek bir meseledir. 

ıSon foendi üzerindeki itirazlara katılıyoruz. 
Hakikaten 5 nci bentdeki durum, takibi şikâ
yete bağlıdır. Sayın Esat Mahmut arkadaşımı
zın halkları vardır. Takibi şikâyete bağlı fiilleri 
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de kapsıyor. Bugünkü içtüzükte var. Seneler
den beri mevcudolan bir hüküm. Bugüne kadar 
İçtüzükte dalha geniş olarak vardır. Bugün 
alelıtlak memnu fiili işlemiştir. Alelıtlak mem
nu fiil eski İçtüzüğün 188 nei maddesinin 4 nu
maralı bendinde var. Burada, «Meclis binaları 
ve müştemilâtı dâhilinde memnu bir fiili irti-
kâbetmek», deniyor. 

Biz bugünün şartlarına uygun ve daha mü
kemmel Mr İçtüzük yapıyoruz. Takibi şikâyete 
bağlı nısbeten ehemmiyetsiz suçlan dışarda bı
rakacak şekilde tanzim etmek mümkün. Arka
daşlar lütfetsinler bir önerge versinler veya 
bâz komisyon olarak bir değiştirge önergesi 
verelim. Son bent, beşinci bent bu suretle hal
ledilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Artus, komisyona geri-
verilmesi için 'bir takrir vardır. Muvafakat edi
yor musunuz ? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S Ü.) — Komis
yonun geri almasında şu mahzur vardır. Geçen 
celsede arkadaşlar hatırlayacaklardır. Uzun uza-
dıya görüşüldü ve görüşmeler Selâmi Bey arka
daşımızın takriri üzerinde tasvipkâr bir şekil
de cereyan etti. Şimdi bunu kısmen değiştirmek 
üzere geri alacağız, yine sonunda itirazlar ola
cak. Şimdi geri alırsak aynı şekilde müzakere
ler cereyan edecek. Takdir buyurursunuz M, bu 
görüşmeler çok uzadı. Bu itibarla, son bent üze
rinde durulduğuna göre, diğer bir bent üzerin
de de tereddütler varsa, onları da burada hallet
mek suretiyle maddeye matlup şekli vermek 
mümkündür. 

Maruzatımı hulâsa edecek olursam; bu mad
deyi geri almaik bence doğru değildir; çünkü, 
hiçbir memlekette, senatolar böyle bir müeyyi
deden mahrum edilmemiştir. Allah mecbur et
mesin ama, böyle bir ihtiyaç daima hissedilebi-
feeeğine göre, bunu İçtüzükten kaldırmak hata
lı olur, kanaatindeyiz. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. İsterseniz maddeyi kaldırabilirsiniz, 
hattâ disipline ait kısımları tamamen de kaldı
rabilirsiniz; suç işlemiş veya işlememiş, ne ya
parsa yapsın, herkes gelir, gider. Bu şekilde 
mümkün olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Komisyon Sözcüsü Sayın Artus Beyefendi bizim 
noktai nazarımızı, mehazı okumak suretiyle, mo-
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tamo teyidetti. Bizim arzumuzun mehazda ay
nen mevcudolduğunu gösterdi. Fransız Kanu
nunun tercümesini okuduğu zaman Fransız İç
tüzüğü daima Senato salonunda cereyan eden 
suçlardan bahsediyor. Hiçbir zaman Senatonun 
haricinde işlenen suçlardan bahsetmiyor. Bizim 
noktai nazarımız bu. Diyoruz ki, koridorda iş
lenen bir suçtan dolayı bu senatörü buraya gir
mekten men edemezsiniz. İçeride hakaret eder
se, içeride suç işlerse onun cezasını verelim. Ama 
dışarıda, koridorlarda bir fiilî hakaret işlemiş 
bir senatörü 15 gün teşriî vazifesinden men et
meye hakkımız yoktur. Fransız Parlâmento
sunda buna dair bir tatbikat olmuştur. Böyle 
şeyler yapılmış ve muayyen birtakım hâdiseden 
sonra bugünkü mütekâmil hale gelmiştir. Me
selâ; Sayın Artus arkadaşımız mühim bir konu 
hazırlamıştır. Ben buna muhalifim. Arkadaşı
mız kuvvetli bir hatip ve ilim adamıdır. Benim 
dâvamı çürüteceğine eminim. Kendisini koridor
da beklerim, tam içeri gireceği bir sırada ayağı
na bir çelme takarım ve düşürürüm. Kalkar 
kalkmaz, bana «kör müsün» diyecektir. İşte ha
karet teşekkül etmiştir, gelir şikâyet ederim ve 
Âmil Artus Bey 15 gün Senatodan çıkarılacak
tır. Ben de bu vesile ile dâvayı kazanırım. Ben 
dâvayı kazanırım, ama memleket dâvayı kaybe
der. 

Biz, hakaretâmiz sözler sarf edilsin demiyo
ruz. Meselâ, Meclis binası içinde bir hademeye 
bir tokat atınca ıbeni Parlâmentoya girmekten 
men mi edeceksiniz? Evet, Senato salonu içinde 
cereyan edecek her türlü hakaret olayları mad
deye alınsın. Ama Meclis binasının koridorla
rında meydana gelen olaylar bahis konusu edile
mez, diyoruz. Yoksa salonda cereyan edecek ha
karet fiilî elbettte tecziye edilecektir. Bu bakım
dan Selâmi Beyin teklifi yerindedir. Bu diyor 
ki, Meclis salonunda cereyan edecek hakaret 
suçları. Tamam. Ama koridorda değil. Fran
sız İçtüzüğü bizim noktai nazarımızı aynen te-
yidediyor. Dâinıa saydıkları hususlara dikkat 
ettim, hep Meclis salonunda cereyan eden hal
lerdir. 

BAŞKAN — Sayın Üren. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım, geçen oturumlarda vermiş oldu
ğum takrirde 5 nei bent «Cumhuriyet Senatosu 
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toplantı salonunda bir suç işlenmesi, şeklinde 
idi. Bu şekilde kabul etmek ve anlamak tatbikat 
bakımından mutlak bir zarurettir. 

Çünkü, dışarıya çıkarma cezası verecek olan 
Yüksek Heyetinizdir. Yüksek Heyetinizin bir 
müddet evvel veya toplantılar sırasında bir ar
kadaşın dışarıda bir başkasiyle vâki münakaşa
sına veya işlediği bir suça vâkıf olmasına im
kân yoktur. Heyetin kesin bir karar vermesi 
için, bu fiilin heyetin gözü önünde cereyan 
etmesi, adaletin tam tecellisi bakımından mut
lak surette lüzumludur. Kendisinin reddettiği 
ahvalde hâdiseyi kimi işitmemiştir, kimisi yan
lış işitmiştir. Binaenaleyh bu hususta doğru 
bir karara varılamaz. Eğer bu madde kalacak
sa bendeniz takririn beşinci bendindeki husu
sun, toplantı salonunda işlenen fiile inhisar et
tirilmeli ve hâdise Divanın ve Yüksek Senato
nun gözleri önünde cereyan eden bir hâdise ol
malıdır, şeklinde bırakılmasını rica edeceğim. 
Yoksa, aksine olursa, bizi yanlış kararlara da
hi sevk edebilir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Açıkalm. 

CEVAT AÇBKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Senatörler; benden evvel konuş
muş bulunan birçok arkadaşlarımızın tebarüz 
ettirdikleri bir hususta bendeniz de bittecrübe 
ve bizzat müşahede ettiğim bir misali zikretmek 
suretiyle Sayın Komisyon Başkanına bir sual 
irat etmek istiyorum. Çok büyük demokrasisi 
ve müesses parlâmento düşünceleri bulunan 
iki memlekette memur bulunduğum zaman, sa
ğır kulağımla, gayet iyi duyduğum bir cümle
yi tekrarlıyayım. Bir hatip çıkmıştır ve demiş
tir k i ; «Bu memleket kuruldu kurulalı ben böy
le biçimsiz, böyle iktidarsız, böyle beceriksiz 
Hükümet görmedim.» demiştir. Ben bunu duy
duğum zaman tevahhuş ettiğim halde, bu adam 
hakkında bir takibat yapılmamıştır. Bu ingil
tere Parlâmentosunda olmuştur. Bunu söyliyen 
adam çok mühim adamlardandır. Fevkalâde 
büyük bir adamdır. 

Aynı lâkırdılara hemen hemen müşabih ko
nuşmaları İtalya'da iki defa duymuşumdur. 
Kimse bu adamı kulağından tutup dışarıya çı
karmamıştır. 

Tehdit meselesine gelince: Demin arkadaş
larımdan birisi geçen devirlerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde cereyan eden bir hâdise-
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yi anlatmışlardı. Orada da kimse onu kulağın
dan tutup atmamıştır. Binaenaleyh, bu iki teh
dit burada cari olamaz. Bu çatı altında hem 
sevişeceğiz, hem çalışacağız. Sövmiyelim ve söv
müyoruz. Nasıl ki, Riyaset aynı zamanda inzi
batı temin ile vazifelidir. Kalkar celseyi tatil 
eder, Heyet bu adam hakkında alınacak tedbi
ri kararlaştırır. Bendeniz, başka türlü bir Par
lâmento tasavvur edemedim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, demin maddenin altını okumamıştım. Esat 
Mahmut arkadaşım arzu buyurdular, şimdi 
onu da okuyayım. İtalyan Senatosunun İçtüzü
ğünün 46 ncı maddesinin son bendi şöyledir: 
«Senato binası içinde, hattâ salonun dışında ce
reyan edecek vahim vakalarda Başkan, Başkan
lık Divanı ile müzakere ettikten sonra...» 

Şimdi, bunu da nazarı itibara alarak, Komis
yon olarak şunu teklif ediyoruz. Bu «tehdit» 
kelimesini çıkarmak. O zaman bu son bent şöy
le olacaktır. 

«Toplantı salonunda veyahut C. Senatosu 
veya Millet Meclisi binası içinde başka vahim 
bir suç işlemek.» Bu şekilde bir değişiklikle 
umumi arzuya uygun bir metin olacaktır. Teh
dit kelimesini çıkarmak suretiyle, 4 ncü bentte 
tahkir etmek var, tehdit etmek yok. 4 ncü bent 
tahkir etme diye bitecektir. 5 nci bentte vahim 
bir suç olacaktır. 

Arkadaşlar tasavvur buyurun öyle haller 
vardır ki, böyle bir müeyyidenin bulunması lü
zumunu hissederiz. Beyefendinin getirdiği mi
sal gibi değil. Dışarda öyle bir suç işlemiş ola
bilir ki, hakikaten bunun failinin buraya gelip 
oturması, birkaç gün müzakerelere katılması, 
burada müzakerelerin selâmetini bozabilir bir 
husustur. Sade bıçaklamak değil, fakat canını 
çıkartmcaya kadar döver, ağzını, burnunu kan 
içinde bırakır. Ondan sonra görürsünüz arka
daşınızın halini, döven şuraya oturur, dövülen 
şuraya. Kanaatimce, İzzet Birant arkadaşımızın 
dedikleri gibi, objektif bir şekilde nazara al
mamız lâzım gelir. Şu teklifimle mâkul görü
lüyorsa, bu şekildeki değişme ile maddenin ka
bul buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — (Sahir Kurutluoğlu'na) Değiş
tirgeye iştirak ediyor musunuz efendim? 
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SAHÎB KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Komisyon maddeyi geri alıyor
sa ben de teklifimden vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Kalpaklıoğlu sualinizde İsrar 
ediyor musunuz ? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Komisyon teklifini gerialıyorsa sualimden vaz
geçiyorum. 

BAŞKAN — Siz sualinizden vazgeçiyor mu
sunuz? 

ÖMER LÜTFÜ BOZCALI (İzmir) — Öner
gemden vazgeçmiyorum. Sualimden vazgeçiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon maddeyi 
geri alıyor. 

Sayın Kalpaklıoğlu. Sayın Eyidoğan, Saym 
Baltan, Sayın Cevherioğlu, Sayın Bozcalı tek
liflerini geri alıyorlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, şifahi olarak bir teklifte bulun
mak istiyorum. Bu suretle de maslahatı ko
layca halletmiş oluruz. Sayın Başkanlık Diva
nı, Komisyona geriverilen teklifleri, eğer Ko
misyon da mümkün görürse ve bundan bir fay
da mülâhaza ediyorsa, metnin yeniden Komis
yonda kaleme alındığı ve tetkik edildiği anda 
bundan bizleri de haberdar ederlerse; bu hu
sustaki yardımı bir vazife biliriz. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, bu husus- , 
taki maruzatınızı ve talebinizi nazarı itibara 
alacaklardır. 
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Bu arada Sayın Hidayet Aydıner'in bir 

önergesi vardır, önergesinde «Çeşitli tadil 
takrirleriyle Komisyona geri verilen 139 ncu 
ve mütaakıp maddelerin yeni metinleri ve 
gerekçeleri basılıp dağılmamıştır. Hangi 
takririn hangi gerekçe ile ret veya kabul edil
diği ikomisyonca yazılıp basılmadan ve ince
lenme imkânı sağlanmadan salim bir netice
ye varılamıyacağmdan bunların ikmali için 
'maddelerin komisyona geri verilmesini arz ve 
teklif ederim.» Demektedir. 

Bunun ikinci 'kısmından ziyade birinci kıs
mı üzerine komisyonun dikkatini çekerim. Çe
şitli değişmelerle komisyona geri verilen mad
delerin mümkün mertebe basılarak üyelere 
dağıtılma imkânı hâsıl olsun ki, üyeler de bu 
maddeler üzerinde fikirlerini izhar edebilsin
ler. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bu işi 
Başkanlık Divanı yapacaktır. 

BAŞKAN — Siz tekliflerinizi verirseniz 
Başkanlık Divanı derhal bastırır. Fakat bi
ze teklifler geç geliyor. 

Efendim; vakit bir hayli ilerledi. Üye sa
yısı da azaldı. 

10 Ocak Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÎRMİALTINCI BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Rifat Öz
deş, İbrahim Saffet Omay ve Enver Kök'p izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/162) 

2. — Hastalıkları dolayısiyle iki aydan faz
la izin alan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat 
Özdeş, İle İbrahim Saffet Omay'm tahsisatları
nın verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi (3/163) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türkiye'nin dış siyaseti 
üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsorsiyonu ve Kıbrıs durumu konuların
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/5) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 

Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik haritada Hatay'ın kendi millî hudut
ları içinde gösterilmesine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/122) (İzinlidir) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne-
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) (İzinlidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'm, 1963 yılı bütçesinde öğret
menlerin maddi ve mânevi terfii bakımından ne 
gibi hususların bulunduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/132) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'm, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'm, turistik önemi dolayısiyle 
Antalya'ya 1963 bütçesinden ne miktar yatırım 
yapılacağına dair Basın - Yaym ve Turizm Ba
kanından sözlü sorusu (6/134) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nevzat 
Sengel'in, 6326 sayılı Petrol Kanununun 120 nci 
maddesine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/135) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'nun, 27 Eylül 1962 tarihli Ka
rarnameye dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/138) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Başvekil İsmet İnönü'
nün, C.H.P. nin 16 ncı Kurultayında yaptığı 
konuşmaya dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki 

(Arkasında) 
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Kurbağalı dere mmtakasma dair Bayındırlık, 
İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/142) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fiMr çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul'daki Yüksek İs
lâm Enstitüsü binasının yapımına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/144) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından son
ra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü
ne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/145) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'in, korunmaya muhtaç çocuklara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/146) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 
O'Kan'in, İngiltere'de Casus Lawrens adı ile 
çevrilmiş olan filme dair, Dışişleri ve Basın 
- Yayın ve Turizm Bakanlarından sözlü soru
su (6/147) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/148) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'in, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili işlemlere 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/149) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 


