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Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Elçilikleri
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Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/307) 361 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 

Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân 
Kurumuna dair Turizm ve Tanıtma ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/308) 361 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Podgorni'nin, 
Türk Parlamentosundaki konuşmasına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina 
ve Arazi İtiraz Komisyonuna dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/313) 361 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlan'm, köy içme suları 
1965 yılı programlarına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 361 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nm, Zonguldak 
olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/321) 361 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Bingöl 
Üyesi Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yar
dımların Türk parası karşılıklarının Türki
ye içinde kullanılmasına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/324) 361 

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarıcalı'nın, zeytin müstahsi
linin durumuna dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/325) 361 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Selâhattin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hü
kümetine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/326) 361 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yrıldız'm, Karadeniz Teknik Üni
versitesinin öğretim kadrosuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/329) 361 

19. •—• Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı 
dolayısiyle istimlâk edilecek araziye dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/330) 361 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş 
bölgeler için hazırladığı söylenen Kalkın
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21. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 

Üyesi Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü 
tarafından yapılan linyit araştırmalarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sölzü sorusu (6/333) 361 

B - Yazılı sorular ve cevapları 362 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

Sayfa 
Üyesi Mehmet Güler'in; Don yağı istih
saline dair, yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Macit Zeren'in cevabı (7/233) 362:363 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun, DDT imaline 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm cevabı (7/240) 363:364 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağ-
layangil'in, İstanbul'a gitmek mecburiyeti kar
şısında, Kıbrıs konusunda vereceği izahatı 
28 . 12 . 1965 Salı gününe bıraktığını bildirdi
ğini ifade etti. 

Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tevfik Kara-
sapan, Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb
rıs konusundaki çalışmalara katıldığını, kendisi 
Amerika'da iken İstanbul'da çıkan bir gazete
nin hakikatlere uymayan neşriyatta bulundu
ğunu beyan etti. 

Sakarya Üyesi Kâzım Yurdakul ile 
Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz 

Inceoğlu'nun partilerine katıldığına dair Ada
let Partisi Grup Başkanlığı tezkereleri okundu, 
bilgi edinildi. 

Anayasa ve Adalet; 
Bütçe ve Plân; 
İçişleri; 
Dilekçe Karma; 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme; 
Millî Eğitim ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları

nın Başkan, sözcü ve kâtiplerin seçildiğine 
dair Komisyon Başkanlıkları tezkereleri okun
du, bilgi edinildi. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
seçimlerine vâki itiraz üzerinde görüşüldü ve 
konunun Anayasa ve Adalet Komisyonuna tev
dii hakkındaki önerge reddedildi. 

Millî Birlik Gfrupunun Kıbrıs konusu ile 
ilgili bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
okundu ve konu üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra genel görüşmenin açılması kabul 
edildi. 

Başkan; genel görüşmenin, Hükümetçe 
İçtüzüğün 128 nci madesinin dördüncü fıkra
sına göre birlikte bulunulmadığı takdirde, 
4 Ocak 1966 gündemine alınacağını bildirdi. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı tekrar açık oya su
nuldu ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarıları görüşüldü ve 
yapılan açık oylama neticesinde tasarıların ka
nunlaşmaları kabul edildi. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk 
Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edilen 
yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu okundu. 

Yetersayı kalmadığından 28 Aralık 1965 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere birleşi
me, saat 18,30 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Kadri Kaplan 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer JJcuzal 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı : 736) 

2. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu içişleri Komisyonu raporları (Millet 
1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. Sa
yısı : 677 e ek) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır, görüşmele-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
53' ncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer 
alan ve Kolordu Komutanına, mahkemece veril
miş, şartla tahliye kararının geri alınması için 
emir verme yetkisi tanıyan hükmün Anayasaya 
aykırı olduğundan iptaline karar verildiğine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Önergeler ve tezkereler vardır. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından gelen tez
kereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Mecli

si g-rupu adına; «1932 sayılı Askerî Ceza Ka
nununun 1.7., 53/3 ncü ve 154/2 nci maddele
rinin» Anayasaya aykırı olduğundan bahisle 
iptali hakkında açılan dâva üzerine konu ince
lenmiş ve adı geçen Kanunun 53 ncü maddesi
nin 3 numaralı bendinde yer alan ve Kolordu 
Komutanına, mahkemece verilmiş, şartla tahliye 

kararının geri alınması için emir verme yetki
si tanıyan hükmün Anayasaya aykırı olduğun
dan iptaline 21 . 12 . 1965 gününde 1963/86 
esas ve 1965/63 karar sayısı ile karar verilmiş
tir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa. Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. —• Deniz İş Kanun tasarısını görüşmek üze

re, tasarının havale edildiği Komisyonlardan 
üçer üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon ku
rulmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığı yazısı. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlı ğa 
Deniz îş kanunu tasarısının havale olundu

ğu Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân, Bayındır-
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lık - İmar İskân - Ulaştırma, ve Sosyal İşler 
komisyonlarından seçilecek üçer üyenin iştiraki 
ile kurulacak bir geçici komisyonda tetkik ve 
müzakere olunmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bahsi geçen kanun tasarısının 
önergede tasrih edilen komisyonlardan verile
cek üçer kişiden ibaret bir geçici komisyonda 
görüşülmesi istenmektedir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Önergenin aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın 
Gerger buyurun. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın arkadaş
larım bendenizin aleyhte konuşmamın sebebi 
karma komisyon teşkili meselesinden ziyade 
havale edilen bir tasarı Anayasa Komisyonunda 
tetkik edilmeden, Anayasa Komisyonu kendisi 
resen geçici bir komisyon istiyor. Bunu an-
lıyamadım, Hükümet istememiş, kendisine ha
vale edilen bir işi, komisyon alel usul tetkikle 
mükelleftir kendisi tetkik eder. Mazbatasını 
yapar, sıra ile aidolduğa komisyona gönderir. 
Ama bu işi geçiktiriyorsa ve kanunun da ça
buk çıkması maslahata uygun ise bunu Hükü
met pekâlâ teklif edebilir. O vakit karma ko
misyon teşkilinde de bir mahzur olmaz. Ama 
Anayasa Komisyonu başkanı «bana gönderdiğin 
bu dosyayı ben tetkik edemiyeceğim, bir karma 
komisyon kurulsun» diyor. Bu doğru bir tutum 
değildir. Bu cihetle kendisine havale edilmiş 
olan bu tasarı hakkında mazbatasını yapar, 
aidolduğu komisyona gönderir. Hürmetlerimle. 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz is-
tiyen? Yok. Sayın Gerger önergenin aleyhinde 
konuşmuş ve önergenin reddini istemiştir. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... 

Birbirine yakın sayılar tesbit edilmiştir. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Müddetin bitmesine kaç gün kalmıştır! Oy
larımızı daha rahat verelim. (Oylamada olur 
mu sesleri). 

BAŞKAN — Bu; oylama sırasında görüşme 
değil, bir hususun aydııılanmasıdır. Daha üç 
aylık müddet vardır. 

Birbirine yakın sayılar tesbit edilmiştir. Bu 
sebeple önergeyi kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler ayağa kalksın
lar... 37 ye karşı 47 oyla kabul edilmemiştir. 

3. — Malî ve İktisadi İsler, Karma Kitap
lık, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve y İskân 
Tarım komisyonlarının Başkanlık Divanları
nın teşkil edildiğine dair komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri. 

BAŞKAN — Komisyon başkanlık divanları 
seçimi ile ilgili önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Riyaset Di

vanı seçimine (14) üye katılmış ve neticede : 

Başkanlığa (14) oy ile Hasan Âli Türker 
Sözcülüğe (14) oy ile Zeki İslam 
Kâtipliğe (14) oy ile Enver Bahadırlı seçil

mişlerdir. 
Arz olunur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu 
Başkam 

Hasan Âli Türker 

Karma Kitaplık Komisyonu 22 . 12 . 1965 
Çarşamba günü saat 15.00 te kitaplık salonunda 
toplanmış, yapılan Başkanlık Divanı seçiminde 
İstanbul Senatörü Rifat Öztürkçine'nin Başkan 
lığa, Ordu Senatörü Zeki Kumrulu, Konka Mil
letvekili İsmet Kapısız'ın sözcülüklere seçilmiş 
olduklarını bilgilerinize arz ederim. 

Karma Kitaplık Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öztürkçine 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Karma Kitaplık Komisyonu 22 . 12 . 1965 Çar

şamba günü saat 15,00 te kitaplık salonunda top
lanmış, yapılan Başkanlık Divanı seçiminde İs
tanbul Senatörü Rifat Öztürkçine'nin Başkanlığa, 
Ordu Senatörü Zeki Kumrulu, Konya Milletve
kili İsmet Kapısız'ın sözcülüklere seçilmiş oldukla
rını bilgilerinize arz ederim. 

Karma Kitaplık Komisyonu 
Başkanı 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öztürkçine 
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Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Ko

misyonu «12» üyenin iştiraki ile 23 Aralık 1965 
günü toplanarak Başkanlık Divanı aşağıdaki şe
kilde seçilmiştir. 

Arz olunur. 
Komisyon Başkanı 

Mehmet Hazer 

Başkan : Mehmet Hazer 
Sözcü : Mehmet Güler 
Kâtip : Sakıp Hatunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Komisyonu Riyaset Divanı seçimine 

(12) üye katılmış ve neticede : 
Başkanlığa (8) oy ile Galip Afşar (Adana) 
Sözcülüğe (9) oy ile İsa Hisan Bingöl (Muş) 
Kâtipliğe (11) oy ile Mehmet Pırıltı (Antal

ya) seçilmişlerdir. 
Arz olunur. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Galip Afşar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun kaldırılarak yerine «Dışişleri» ve «Turizm 
ve Tanıtma» şeklinde iki komisyon kurulmasına 
dair Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cevat Açıkalm ve 
Tabiî Üye Sezai O'Kan'ın önergesi 

BAŞKAN — Sayın iki üye tarafından veril
miş olan bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 

kaldırılarak, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (B) 
fıkrasına dayanarak Dışişleri ve Turizm ve Ta
nıtma olarak iki komisyonun teşkilini arz ve tek
lif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Cevat Açıkalm Sezai O'Kan 

BAŞKAN — Daha önce sayın iki üyenin aynı 
şekilde vermiş olduğu bir önerge Yüksek Heyet
te görüşüldükten sonra Başkanlık Divanına ha
vale edilmiş, Başkanlık Divanı sayın üyelere bir 
tebligatta bulunmuş ve yeni bir şekilde müra
caatları tebliğ edilmiş idi. Bu tebliğ, üzerine sa
yın üyeler şimdi okunan önergeyi vermiş bu
lunmaktadırlar. 

Önerge üzerinde söz istiyenler. Sayın Açıka
lm, Sayın Yetkin, Sayın Tevetoğlu, Sayın Hazer. 

Önerge üzerinde iki lehte ve iki aleyhte ol
mak üzere söz vereceğim. Bir başkasına söz ver
meye imkân yoktur. Evvelâ lehte ve sonra aleyh
te olanlara söz vereceğim. 

Sayın Açıkalm, lehte mi, aleyhte mi? 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.)—Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Yetkin, lehte mi, aleyhte 

mi? 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu lehte mi, aleyh

te mi? 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Lehte 
BAŞKAN — Sayın Hazer lehte mi aleyhte 

mi? 
MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Böylelikle, söz sırası almışta 

bile tam bir şekle uygunluk var, lehte - aleyhte, 
lehte aleyhte olmak üzere. Söz sırası ilk defa Sa
yın Açıkahn'mdır. Lehte konuşmak üzere bu
yurunuz. 

Konuşmalar İçtüzüğün 58 nci maddesi gere
ğince 10 ar dakikaya bağlıdır. 

CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; takdim 
etmiş olduğumuz önergenin mahiyetini izaha lü
zum olmamakla beraber; belki kullanacağınız oy
larda âcizane tenvir eder ümidiyle bâzı mâruzât
ta bulunmayı faydalı görüyorum. Malûmuâli-
niz olduğu veçhile, bidayetten beri bu Dışişleri 
ve Turizm komisyonlarının beraber olarak çalış
ması hemen hemen hiçbir netice vermemiştir. 
Bu iki mevzu, gerek turizm, gerek Dışişleri mev
zuu tamamen birbirlerinden ayrı mevzulardır. 
Bunun, uzun uzadıya, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanunu buraya geldiği zaman dahi, ehem
miyetini ayrıca tebarüz ettirmeye çalışmıştık. Şim
di istiyoruz ki, biz hem turizm işleri, hem Dışişle
ri meseleleri şöylece bir komisyondan çıkıversin. 
Eğer komisyonların mahiyeti, vekâletlerden gelen 
kâğıtları sırf vize etmekten ibaretse buna diyece
ğimiz yoktur. Yok eğer komisyonlar hakikaten 
seminer mesaisi yaparaktan Devlet ve milletin iş
leriyle meşgul olacak müesseseler ise, o zaman bun
ların beraber çalışmasına imkân ve ihtimal yoktur. 
Zaten son hâdisat da gösteriyor ki, Meclislerimiz 
ve Senatomuz dışişleri meselesinden tamamen bi
gâne demiyeceğim, fakat tamamen uzakta kalmış
tır. Söylenen sözler, işitilen sözler hiçbir veçhile 
Dışişleri Komisyonunun vazifesini ifa etmediğine 
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bendenizde samimî bir kanaat uyandırmıştır. Ben 
bu teklifimle, sayın arkadaşım Sezai O'Kan'm da 
desteklediği teklifimiz ile ümidediyoruz ki eğer 
bu iki Komisyon ayrılacak olursa, Turizm mese
leleri ayrıca ele alınır ve daha dikkatli bir şekilde 
incelenir, hem Hükümete yardımcı olur, hem de 
Hükümet irşat edilir. Dışişleri meselesini de da
ha ziyade ele alarak daha faydalı çalışabilir, hem 
biraz kendimiz öğreniriz, hem de Hükümeti mura
kabe etmek imkânları hâsıl olur. Onun için öner
gemin Yüksek Senato tarafından hüsnükabul gör
mesini saygılarımla istirham ederim. 

BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz Senato İçtüzüğünün hazır
lanmasında görev almış bir arkadaşınız olarak ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Senato İçtüzüğü 
hazırlanırken bu komisyonların teşkili konusunda 
iki esas göz önünde tutulmuştu. Bunlardan bir 
tanesi Senatomuzun Millet Meclisi gibi adedi ço
ğunluğu bulunmadığı için, Millet Meclisinde mev
cut olduğu kadar çok adedde komisyona ayıracak 
arkadaşımızın da olmadığını göz önüne alarak, 
kabil olduğu kadar, mehmaemken,-birbiriyle ilgi
li olan mevzuları aynı komisyon etrafında top
lamak hedefi güdülmüştü. 

İkincisi de; komisyonların görevleri, kendile
rine taallûk edecek işler bakımından ele alınmış
tı. Öyle komisyonlar vardır ki, fevkalâde mah
muldür. Yüce Senatonun meşgul olduğu konula
rın büyük bir kısmı o komisyonlardan geçmekte
dir. Bütçe Komisyonu, Plân Komisyonu, İçişleri 
Komisyonu gibi... Ve fakat bâzı komisyonlardan 
aslında pek de fazla iş geçmediği için bunların bir, 
iki mevzuu birden incelemesi de kabil olmakta
dır. Şimdi Dışişleri ve Turizm konularının bir ko
misyonda birleşmesi keyfiyeti, bu iki esaslı görüş
ten ilham alınarak hazırlanmış ve Yüce Senato
nun da tasvibinden geçmiş bulunuyor. 

İçtüzükte böylece bu iki mevzuun bir komis
yonda ikmal edilmesine imkân görülen Senato, 
Tüzüğünü kabul ederek, iradesi böylece tecelli et
tirmiş olduğuna göre, şimdi ancak bize Komis
yon gelmeli, demeli ki, işlerim fevkalâde çoktur, 
her iki konuya taallûk eden işleri birlikte yürüt
mekte güçlük çekiyorum, konuların birbirleriyle 
alâkası azdır, bu itibarla ayrılıp ayrı ayrı komis
yonlara verilmesi hin selâmeti bakımından fay
dalıdır. Böyle bir teklifi hürmetle kabul edebilir
dik. Ancak Komisyonun böyle bir şikâyeti olmadı

ğı anlaşılıyor. Geçmiş devre içinde Komisyonda 
böyle iki ayrı Bakanlığa taallûk eden işlerin gel
miş olmasındaki-dolayı bir gecikme vukııbulmamış-
tır. Bendenizin aldığım bilgi yanlış değilse, şu 
geçen bir veya iki sene içinde Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına taallûk eden bir tek konu geldi, Dış
işleri Bakanlığına ait gelmedi. Böyle olduğuna gö
re arkadaşlarım, ortada yeni bir komisyona, ya
ni çalışacağı konu da mevcut değilken, yeni bir 
komisyon teşkil edilmesine ne Senatomuzun adedi 
müsaittir, ne de mevzuun mahlûliyeti gibi bir ko
nuda mazeret yoktur. Bu itibarla, bendeniz as
lında takririn aleyhindeyim. Fakat takrir hak
kında Muhterem He.yetinizin daha çok bilgi sahi
bi olmasına imkân vermek üzere konunun bir ke
re Dışişleri Komisyonumuza havale edilmesini, 
onların görüşü ile birlikte gelip, şayet muhterem 
Cevat Açıkalm Beyefendinin ileri sürdükleri gi
bi bunun, bu hizmetin ifasında güçlük çektiğini 
komisyon bize ifade ederse, o zaman bu hususta 
bir karar vermek imkânı mevcut olduğu için tak
ririn evvelemirde Dışişleri Komisyonuna havale
sini arz ve teklif etmekteyim. Buna müteallik de 
bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Tevetoğlu, buyuru
nuz. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan sayın Senatör arkadaşlarım; Dışişleri 
Komisyonu ile Turizm komisyonunun ayrılması 
hususundaki önergeye ve daha önce lehte ko
nuşan Sayın Cevat Açıkalm Beyin fikrine ta
mamen katılıyoruz. Hakikaten turizme bu kadar 
ehemmiyet verdiğimiz bir devrede bu konu
nun bir ayrı komisyonda daima çalışılması ve 
onunla ilgili konuların bir ayrı komisyonda ve 
bilhassa kendilerini bu konuya hasretmiş ve bu 
konuda büyük çalışmalar yapmış arkadaşların 
bu komisyonda çalışmalarını değerlendirebilme
leri, parlâmentomuzun çalışmalarında fayda 
sağlıyaeaktır kanaatindeyiz. 

İki komisyonun beraber, bugüne kadar çalış
mış olması, Sayın Açıkalm arkadaşımızın da 
izah buyurdukları gibi, maalesef faydalı ve se
mereli olmamıştır olamamıştır. Bunun dışında 
bilhassa Turizm Bakanlığının mevzuatı ile ya
kından ilgili bulunan bâzı arkadaşlarımız ilk se
nelerde kendilerini Dışişleri komisyonuna, bu 
komisyonda Turizm konusu da görüşüldüğü 
için, seçtirmişler. Bu komisyona dâhil olmuş
lar, fakat bİMvharp burada çalışarmyacaklarım, 
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faydalı bir mesai yapamıyacklrmı görerek bu 
komisyondan ayrılmışlardır. Bunun gibi, hakika
ten dışişlerimizde çok faal hizmetleri görebile
cek birtakım arkadaşlarımız da, maalesef, bu 
komisyonda lâyıkı veçhile hizmet ve vazife gö
rememektedirler. 

Bu hususta verilmiş önergenin Dişilleri Ko
misyonuna havalesini istiyen Sayın Yetkin ar
kadaşımızın fikrine katiyen katılamayacağız. 
Çünkü ayrılması arzu edilen bir komisyonun 
kendisi hakkındaki görüşü kendisinden sormak 
herhalde iyi bir yol ve metot olmasa gerektir. 
Ve hele henüz Dışişleri Komisyonunun teşek
kül ettiği dahi münakaşa konusu ise böyle bir 
havalenin yapılmasının esasen yerinde olmıya-
cağı da tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bugüne 
kadar bu komisyon bu iki ayrı konuda kendi
sinden beklenen hizmetleri lâyıkı veçhile göre
mediği için Turizm Komisyonunun ayrı, Dışiş
leri Komisyonunun ayrı komisyonlar halinde te
şekkülünü ve çalışmasını muvafık görüyoruz. 
Bu görüşe katılıyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, aleyhte. 
MEHMET HAZER (Kars) -^ Muhterem 

arkadaşlar, bu konu evvelâ bir usul hatası yü
zünden huzurunuza getirilmiş, sonra da esası ve 
istihdaf ettiği gaye tamamiyle anlaşılamamıştır. 
Malûm olduğu üzere bu konunun Yüksek He
yette konuşulması için gündeme alınmış olması 
lâzımdır. Bu gün elimizde bulunan gündemde 
böyle bir konu yoktur. Gelen evraklar arasında 
da yoktur. Şimdiye kadar yıllardan beri bir 
esasta yürütülen bir iş için gelen evraklarda 
yeri olmıyan, gündeme girmiyen bir konunun 
müstacelen görüşülmesi için de bir noktai na
zar serd edilmemiştir. Usul bakımından bu mü
zakereye mahal olmadığını arz ederim. 

Ayrıca esasa gelince: Bu komisyon önemli 
meseleleri tetkik edecektir. Bu komisyonda; 
turizm mevzuu gibi çok önemli konuların görü
şülmesi lâzımgelir noktai nazarı doğrudur, 
ama bir meselenin önemli olması onun ayrı ayrı 
heyetlerde tetkikini icabettirmez. Hangi heyete 
havele edilmişse, o heyetteki arkadaşların 
kendileri, konuya ehemmiyet veriyorlarsa me
sele kendiliğinden ehemmiyet kazanmış olur. Bi
naenaleyh heyet adedini, komisyon adedini ar
tırmak veya başka encümene havale etmek için 
evvelâ ortada zaruri çok lüzumlu bir hal olacak. 

Böyle bir ihtiyaç yok. İki seneden beri turizm 
konusunda bu komisyona bir mevzu gelmemiş. 
Sayın Açıkalm Komisyonların seminer yapar 
gibi bir mesai içinde bulunmalarını ifade buyur
dular komisyonların yetkileri ve vazifeleri İç
tüzükte tasrih olunmuştur, orada seminer faali
yetinde bulunulamaz. Orada yapılacak işleri İç
tüzük tesbit etmiştir. İçtüzüğün hudutları içinde 
konuşulabilir, ancak. Bu heyet, bu komisyon, 
şimdiye kadar bu şekilde çalışmıştır. Bu komis
yonun sözcüsü geçen devre Tevetoğlu idi. Ge
çen devre kendisine havale edilen işleri tetkik 
ve intacetmiştir. Haber aldığımıza göre, bu
güne kadar komisyonda muamelesiz tek bir ev
rak dahi yoktur. Binaenaleyh bir ihtiyaç, bir 
lüzum belirmemiştir. Gündeme girmemiştir. Ve 
havale edilen evraklarda da yer almamış bir 
konuyu burada bütün işlere . gündemde sıra 
bekliyen, yıllardan beri, aylardan beri halledil
mesini bekliyen mevzulara takdimen görüşül
mesine sebep yoktur. 

Bu itibarla bu meselenin evvelâ usul bakı
mından Sayın Başkanlık Divanınca tetkikini, on
dan sonra huzurunuza geldiği zaman da esas ba
kımından mütalâa olunması lâzımgeldiği kanaatin
deyim. Bugün Bakanlıklara taallûk eden bunlar 
kadar ehemmiyetli öyle mevzular vardır, üç ba
kanlığın işi, iki bakanlığın işi bir Komisyonda 
toplanmıştır. Zaruretler, âza adedinin yetersiz
liği yüzünden bugüne kadar böyle tatbik edilmiş
tir. Aksi takdirde, Turizm Komisyonu çok ehem
miyetli, ama Sosyal İşler Komisyonu o kadar 
ehemmiyetli değildir, maarif konuları da o kadar 
ehemmiyetli değil, onların üçü bir arada olabi
lir; üç Bakanlığın işi bir komisyonda görülebilir, 
ama bu görüşülmez demek meseleleri derecelendir
mek olur. Halbuki bu meselelerin hepsi kendi 
hüviyetleri, kendi hudutları içinde ehemmiyetli
dir. Ve enine - boyuna tetkiki lâzımgelir haldedir
ler. Bu itibarla böyle bir mevzu için ayrı bir ko
misyon teşkiline hem lüzum yoktur, hem de usul 
bakımından başlangıç yanlıştır, bunların tashi
hini istirham ederim. 

BAŞKAN — Boşkanlik Divanı sunuşları ara
sında Yüksek Heyetinize arz edilen konuların 
gündemde gözükmesi usul halinde değildir. Yani 
gündemde işaret edilmediği hallerde de Başkan
lık Divanı sunuşları olarak Umumi Heyete birçok 
konular gelmektedir, nitekim şu ana kadar birçok 
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işlemler arz edildi, bunların hiçbiri gündemde 
yoktu. Başkanlık Divanının sunuşlarının günde
me alınması ve gündemde gösterilmesi gelenek ha
line gelmemiştir. 

Sayın Gerger, hangi husus hakkında. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bu mevzuda, 

usûl hakkında... 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında 

mı"? Başkanlığın gündemle ilgili aykırı bir dav
ranışı hakkmda mı? 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Hayır usul. 

BAŞKAN — Tüzüğe aykırı muamele mi yap
tık, hangi usul hakkında? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Başkanlık Diva
nı ile alakası yoktur. Bu muamelenin aleyhinde.. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde iki kişiye söz 
verdik. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Lehinde ve aley
hinde değil. 

BAŞKAN — O halde hangi usul? 
VASFİ GERGER (Urfa) — Arz edeyim, 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, belki bize ışık tutan 

bir husus verebilirler. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Konuşamaz, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şayet ilgisiz bir şey söylerse sö

zünü keserim, Sayın Tokoğlu. İfade edemediler, 
belki. Bizim uymaya mecbur olduğumuz bir hu
sus olabilir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — İçtüzüğümüz Ko
misyonlar adı altında 17 nci maddede hüküm 
vaz'etmiştir. İkinci maddede de Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonunu 15 üye diye tesbit et
miştir. Ancak (B) bendi Genel Kurulca başka ko
misyonlar kurulabileceği gibi mevcut komisyon
lardan bâzıları da kaldırılabilir veya komisyon
ların üye sayısı değiştirilebilir. Şimdi bu mese
lenin tartışılmasından ziyade bu cihetin halli lâ-
zımgelir. Yani Turizm Komisyonu adı ile bir ko
misyona lüzum yoksa bu Dışişleri Komisyonuna 
aidolan kısım çıkarılabilir veya ayrı bir komisyon 
teşkili lâzım gel irse Tüzüğe madde ilâvesi gerekir. 
Mevcut olmıyan, yeniden bir komisyon teşkil edi
lemez. Ancak geçici komisyon teşkil edilebilir, ve
ya yine 7 nci maddede... 

BAŞKAN — Sayın Gerger, aleyhte ifade edil
di. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bendeniz demek 
istiyorum ki, Riyaset Divanı bu önergeyi bu açı

dan tetkik etmek üzere alsın, şimdi burada Tüzük
te bir tadil lâzım mı, değil mi? Bu ciheti hallet
tikten sonra Genel Kurula arz etsin. İcabediyor-
sa bir ayrı komisyon kurulsun. Yol bu değil
dir. 

BAŞKAN — Teklifinizi yazılı olarak verirsi
niz. Başkanlığın vazifesi, aynı zamanda Yüksek 
Heyete olayla ilgili, zaruri bilgileri vermektir. 
Sayın İskender Cenap Ege daha önce İçtüzüğün 
17 nci maddesinin (B) bendinde değişildik yapı
larak, Dışişleri Komisyonu ile Turizm, Tanıtma 
komisyonlarının birbirlerinden ayrılması 
için İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğin-. 
ce İçtüzükte değişiklik yapılmasını teklif 
etmişlerdi. Bu teklifleri 26 Şubat 1965 
tarihli Anayasa, Adalet Komisyonumuz 
tarafından tetkik edilerek bir raporla 
benimsememiş ve benimsenmeme yani reddi ge
rektiren sonuç kısmının 3 ncü bendinde aynen 
şunlar ifade edilmişti. «Diğer taraftan Genel 
Sekreterlik tarafından verilen malûmat muva
cehesinde bahse konu komisyonlara 4 yıllık çalış
ma devresinde 29 tasarı ve bir teklifin gelip ne-
ticelendirildiği bu 29 tasarıdan 5/6 nin Dışişleri 
Bakanlığına aidolduğu, böyle ayrı bir komisyon 
kurulursa senede ancak bir - iki defa toplana
cağı neticesine varılmış ve bu esas muvacehesin
de teklif benimsenmemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygiyle arz olunur. 

Saim Sarıgöllü Kâmil Coşkunoğlu 
Şeref Kayalar Nusret Tuna 
Salih Türkmen Nahit Alkan 

Rifat Öçten» 

Bu önerge, yani iki komisyonun biribirinden 
ayrılması İçtüzük gereğince usule uygun bir şe
kilde hallini istiyen teklifin reddini istiyen iş bu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Yüksek 
Heyetiniz tarafından 21 Nisan 1965 tarihli 
72 nci Birleşimde görüşülmüş ve görüşme sonun
da kabul edilmiş bulunmaktadır. Yani Yüksek 
Heyetiniz tarafından 21 Nisan 1965 tarihinde 
İçtüzük yolu ile bu teklife muvazi olarak yapılan 
teklif reddedilmiş bulunmaktadır. Bunu Yüksek 
Heyetinize arz etmek vazifemizdir. 

Bu arada şmidi biraz önce verilen önerge ile 
yani Sayın Yetkin'in Dışişleri Komisyonunda me
selenin tetkikini istiyen önergesiyle asıl önergeyi 
okutacağım. Sayın Gerger Başkanlığın bunu tet-
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kiki yolundaki şifahi talebini bir önerge haline 
getirmediği için bu yolda bir işlem yapamıyaca-
ğız. Elimizde okumak mecburiyetinde olduğu
muz iki önerge mevcuttur. Evvelâ en aykırısı 
olan Sayın Yetkin'in önergesini, bilâhara diğer 
önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 

Şimdi Sayın Hazer tarafından verilen bir 
önerge vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Arz ettiğim sebeplere binaen gündeme girmi-

yen bu konunun önce usul bakımından Başkanlık 
Divanı tarafından tetkikini arz ve rica ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin'in bir öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Komisyonunun ayrılması hakkındaki 

teklifin evvelemirde adı gecen komisyonda incele
nip görüşleri ile birlikte görüşülmek üzere ko
misyona havalesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Önergeler 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeler, mevzu ile ilgili ve 
üzerlerinde görüşme yapılan önergelerdir Sayın 
Sarıgöllü. Yalnız daha önce Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun, bu yolda vermiş olduğu raporun 
Başkanı olarak size söz vereceğim. 

Buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri, komisyonumuzda daha ev
vel bir arkadaşımızın İçtüzük maddesinin tadili 
üzerinde yapılan müzaekre sonunda, bir rapor 
vermiştik. Bunu da muhterem Başkan yeniden 
üyelerin ıttıla nazarlarına arz etti. Şimdi veri
len teklif tamamen başka mahiyettedir. Yani 
Cumhuriyet Senatosunun kuruluş prensiplerini 
esas alarak Senatoların diğer memleketlerde Hü-

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk 
Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edilen yol
suzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu raporu (10/3,10/5) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin malûmlarıdır 

kümetleri bir nevi yardımcı, bir nevi denetliyen 
müessese olarak yeniden bir teklif verildiğini gör
müş bulunuyoruz. Arkadaşlarımızdan Sayın Yet
kin bunun Dışişleri Komisyonunda mütalâa edil
mek üzere kendi komisyonlarına havale edilmesini 
talcbetmektedir. Eğer bir İçtüzük tadili ise mev-
zuubahsolan, bunun tetkik ve mütalâa mercii Ana
yasa ve Adalet Komisyonudur. Buraya yeniden 
havalesi iktiza eder. Bunun dışında komisyonla
rın geçici olarak kurulacağı hususunda Sayın 
Gerger'in ifade ettiği husus ise bu yalnız geçici 
komisyonlara aittir. Binaenaleyh, bir Tüzük ta
dili ile karşı karşıyayız. Talep bu. Mahiyeti iti
bariyle bundan evvel bize arz edilen işlerin azlığı 
veya çokluğu hususu halledilmiş ve fakat Senato 
komisyonlarının Hükümetlere ışık tutan, mura
kabe eden vasıfları itibariyle yeni bir teklif ile 
karşı karşıyayız. 

Eğer İçtüzük mahiyetinde bir tadil düşünü
lüyorsa, bu mânada almıyorsa bu. ne Başkanlık 
Divanının yetkisi içinde, ne de Dışişleri Komisyo
nunun yetkisi içindedir. Bunun yegâne mercii 
Anayasa ve Adalet Komisyonudur. Eğer bunu 
bu şekilde kabul eder, havale ederseniz, Komisyo
numuz işi yeniden tezekküre, sizin adınıza hizmet 
görmek vazifesiyle mükellef olarak amadedir. Ma
ruzatım bundan ibarettir, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü Komisyon Baş
kanı olarak istiyor musunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sarıgöllü Komisyon 
Başkanı sıfatiyle, İçtüzük değiştirmesi mahiyeti 
arz eden önergenin kendi komisyonlarına havalesi
ni istemektedirler. Komisyon Başkanı olarak vâ
ki bir talebolduğu için Başkanlık her şeyden ön
ce bunu oylarınıza arz edecektir. Teklifin, diğer 
önergelerle birlikte Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna gereği için havalesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale
si kabul edilmiştir. Gündeme geçiyoruz. 

ki, geçen birleşimde Araştırma Komisyonunun ra
poru okunmuştu. Rapor üzerinde söz istiyen-
leri kaydedeceğiz. Yalnız Araştırma Komisyonu
nun yerini almasını rica ediyorum. Araştırma 
Komisyonu burada mı? (Burada sesleri)... İlgili 

5. — CUMHURİYET SEÎTATOSU ARAŞTIRMASI 
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Bakanlık burada mı! (Yok sesleri)... ilgili Bakan
lığın yalnız kanunların görüşülmesi sırasında bu
rada mevcudiyeti şimdiye kadar İçtüzük hükmü
nün gereği ve Parlâmento geleneği halindedir. 
Ancak Meclis araştırması, ismi üzerinde doğrudan 
doğruya Parlâmentoyu ilgilendiren bir konu ol
duğu cihetle Hükümetin mevcudiyetinin şart olup 
olmıyacağı hususunda İçtüzüğümüzde bağlayıcı 
her hangi bir hüküm mevcut değildir. Bu sebep
le Umumi Heyetin reyini almak mecburiyetinde
yim. Ve-bu geleneği kuracağız. Hükümetten ilgili 
Bakanın bulunması zaruretini kabul edenler lüt
fen işaret etsinler... Zaruri görmiyenler... Pek bel
li olmadı efendim, tekrar oylayacağız. Hüküme
tin bulunmasiyle birlikte, yani Hükümetin huzu
ru ile, ilgili Bakanın huzuru ile Meclis Araştırması 
görüşülmesine başlanılmasını kabul edenler... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI 
Âmil ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Tahkikatı Bakan yamadı ki, ne lüzum var!... 

BAŞKAN — Bilgi istenebilir Sayın Artüs, 
Hükümetten sayın üye bilgi isterse Başkanlık ne 
yapacak! 

Kabul ctmiyenler... Hükümetin vücudu ile mü
zakerelere devamı istenmiş bulunmaktadır. Bu se-
beple gelecek Birleşime bırakılacak. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Vakit kazanmak 
için Araştırma Komisyonunun bâzı noktaları üze
rinde... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kime atfedi
yor bu sözleri! 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin 
efendim. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Cevap vermiyo
rum size. Sayın Başkanım, vakit kazanmak mak-
sadiyle, prosedürünüze tamamen iştirak ediyo
rum... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunun yeri 
burası değil. 

BAŞKAN — Niçin müdahale ediyorsunuz 
efendim. 

Yazılı olarak vereceksiniz efendim. Başkanlık 
vasıtasiyle bunu her zaman yapabilirsiniz efen
dim. 

2. —- Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğün
de yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/6) 

BAŞKAN — Gündemde ikinci madde olarak 
D. Demiryolları Genel Müdürlüğünce yapılan 
yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu... Araştırma Ko
misyonu burada mı! (Burada sesleri.) Hükümet! 
Yok. Aynı şekilde ilgili Bakan yoktur. Yüksek 
Heyetinizce biraz önce bir gelenek kurulmuştur 
ve buna uymak mecburiyetindeyiz. Gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

6. — SEÇİMLER 
1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi, 

2. — Yüksek Hâkimler Kurlu üyeleri se
çimi, 

BAŞKAN •— Anayasa Mahkemesine asıl üye 
seçimi. 

Danışma Kurulunun bu hususta yaptığı top
lantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
bâzı mülâhazalar ileri sürmüşlerdi. Sayın Tu
na, sözcü olarak, Anayasa Mahkemesi üyeliği se
çimi ile birlikte, Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liği seçimi için Komisyonun bir görüşü olacağını 
ifade etmiştiniz. Lütfen bunu şifahi olarak ifade 
edebilirsiniz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Bu hu
susta ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ usulî meseleyi hallede
lim, ondan sonra söz alabilirsiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mah
kemesine ve Yüksek Hâkimler Kuruluna seçile
cek üyeler için muhterem arkadaşlarımızın gös
terdiği hassasiyeti takdir ediyorum. Hakikaten 
uzun zaman oldu, üyeleri seçemedik. Yalnız, bu 
kere tahaddüs eden bir hâdiseyi Yüksek Heyeti
nize arz etmek isterim. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına bir arkadaşımız müracaat ederek 
Tüzükte tadilât istemiştir. Tüzük tadilâtının 
mahiyeti şu idi; uzun zaman geçmesine rağmen 
yeniden aday gösterilemiyor. Bu aday gösteri-
lemcyişi keyfiyeti aksaklık yaratmaktadır. Tü
zükte tadilât yapılsın. Başkanlık lüzum gördü
ğü zaman bunu ilân etmek suretiyle yeni aday
ların müracaatına imkân versin. Biz Anayasa 
ve Adalet Komisyonu olarak bu görüşe iştirak 
etmemiştik. Raporumuz Heyeti Umumiyede mü
zakere edilirken bu görüşümüze Umumi Heyet 
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iştirak etmedi. Aradan bunca zaman, uzun za
man geçtikten sonra bâzı vasıflarını kaybeden 
veya müracaat etme hakkını kazanan namzetler 
olabilir. O bakımdan müracaat imkânı hazırlan
malıdır şeklinde Umumi Heyette bir temayül 
belirdi. Bu temayül üzerine sözcü arkadaşımız 
raporu geri almaya mecbur oldu. Anayasa Ko
misyonunda bu mevzu tezekkür edildi ve Genel 
Kurulun görüşlerine muvazi olarak yeniden aday
ların müracaat etmesini sağlayacak bir değişik
liğin yapılmasına karar verildi. Bu tüzük ta
dili kararı yazılmak üzeredir. Anayasa Komis
yonunun yarmki gündemine dâhildir. Yazılan 
metin tetkik edilecektir. Bu itibarla Umumi He
yetin temayüllerine uygun olarak hazırlanan ta
dilin Umumi Heyette görüşülmesini teminen bu 
iki seçimin geriye bırakılmasını rica etmekteyiz, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/274) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal burada, Sanayi 
Bakanı yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nın, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

BAŞKAN — Sayın Akarca yok, Sayın Ba
kan da yok. Fakat sayın soru sahibi bulunma
dığı cihetle bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoğlu'nun, ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz înce-
oğlu?... Yoklar Sayın înceoğlu 1 . 12 . 1965 tar> 
hindeki Birleşimde de bulunmadığı için sözlü 
sorusu yazılı soruya çevrilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksaVın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

istirham etmekteyiz. Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi üyeliği ile 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği seçimi için 
müracaatların esası ile ilgili konu dolayısiyle 
yapılacak seçimin esası ile ilgili konu Anayasa 
Adalet Komisyonunda görüşülmekte bulun
maktadır. Ve bu karar seçimin yapılıp yapıl-
mıyacağı, yani yemden bir müracaat süresi 
ve şekli tanınıp, tanmmıyacağı cihetiyle iliş
kin olduğu ve bu hususta Anayasa, Adalet 
Komisyonunun vereceği rapor önemli bulun
duğu bakımından komisyon sözcüsünün ileri 
sürdüğü hususlar varit ve doğrudur. Bu se
beple komisyondan işi çok yakın bir tarihte 
çıkarmak ricası ile Başkanlık tehiri zaruri 
bulmaktadır. 

Sorulara geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Koksa!?.. Burada. Baş
bakan veyahut adına cevap verecek Bakan?... 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Onal'ın, yurt dışına çıkan bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) . 

BAŞKAN — Saym Önal?... Yok. Sayın önal 
4 Mayıs 1965 tarihli Birleşimde bulunmadığı için 
sözlü sorusu yazılı soruya çevrilmiştir. 

6. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

BAŞKAN —• Saym öztürkçine... Burada Ba
kan yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

BAŞKAN — Saym özden... Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine... Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı yok. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu... Burada Sa
yın Dışişleri Bakanı yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu var, ilgili Ba
kan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Podgomi'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı yok, Dışişleri Ba
kanını sormaya lüzum yok. Bu sebeple bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk yok, bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan yok. Bir defaya. 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nın, Zonguldak olaylarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnash?.. Yok. Sayın 
Ağırnaslı 4 Mayıs 1965 tarihli birleşimde de bu
lunmadığı için sözlü sorusu yazılı soruya çev
rilmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

5. — Genel Kurul toplantılarına 4 Ocak 1966 
Salı gününe kadar ara verilmesi hakkındaki 
önerge. 

parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlui.. Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, zeytin müstahsilinin duru
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı burada
lar, Sayın Sarlıcalıl. Yok. Bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâhat-
tin Ozgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

BAŞKAN — Sayın Özgür?... Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız!.. Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan söz-
lü sorusu (6/330) 

BAŞKAN — Sayın Demir?... Burada. Başba
kan!.. Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Sayın Demir burada. Sayın Ba
kan yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
• 21. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'ın, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan... Yok. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Yüce Senatonun mütaakıp normal toplantısı 
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30 Aralık 1965 gününe Taslamaktadır. 

Yılbaşı olduğu da nazara alınarak Senato 
çalışmalarına 4 Ocak 1966 gününe kadar ara ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — 4 Ocağa kadar ara verilmesini, 

yani normal ve mûtat toplantı günümüz dan 
önümüzdeki Perşembe günü birleşim yapılma
ması teklif dilmektedir, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

4 Ocak 1966 Salı günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,07 

•m*^ 

B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in; Don yağı istihsaline dair, ya
zılı soru önergesi. Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
cevabı (7/233) 

23 . 11 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin yazılı olarak Ticaret Ve

kâletince cevaplandırılmasını rica ederim. 
Mehmet Güler 

Balıkesir Senatörü 

1. Bugüne kadar ithal edilen don yağ
ların yıllık olarak istatistik miktarlarını ve va
sati yıllık fiyatlarını? 

2. Don yağların içinde bulunan gliserinin 
% de nisbetini? 

3. Gliserinin yıllık olarak ithal elilen mik
tarların istatistiği ve birim fiyatlarını? 

4. Don yağların kaplı ve kapsız fiyatlarını? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 23 . 12 . 1965 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube Bemzi ve No. 4/60 - A 

Sayı : 6/12003 

Konu : Balıkesir Senatörü Meh
met Güler'in yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi ; 25.11.1965 - 5650/116-7/233 sayılı 

yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Meh
met Güler'in donyağı ithali ve fiyatları ile ilgili 
bulunan yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bugüne kadar Et ve Balık Kurumunca 
ithal edilen donyağlarm miktar ve kıymeti yıl
lar itibariyle şöyledir : 

Yıllar 

1957 
1962 
1963 
1964 
1965 

İthal edilen 
miktar Kgr. 

20.437 — 
14.979,777 
20.629,095 
30.370,401 

6.779 — 

93.195,273 

Fas bedeli 
Dolar 

4.471.615 — 
2.579.752 — 
3.642.615,75 
5.887.473,32 
1.499.926,25 

18.081.382,32 

Tutarı 
Tl. 

40.244.535 — 
23.217.768 — 
32.947.459,45 
53.458.257,76 
13.619.330,35 

163.487.350,56 
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2. Donyağı içinde bulunan gliserin miktarı 
bu konudaki literatürlere göre takriben % 10 
nisbetindedir. 

3. İthal olunan gliserin'in yıllık olarak 
miktar ve değerleri aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar Kgr. TL 

19G1 
1962 
1963 
1964 
1965 

178 923 
444 416 
655 915 
101 574 
379 148 

829 613 
1 806 061 
2 494 421 
522 661 

1 704 861 (9 aylık) 

Mezkûr maddenin kilo fiyatı CİF Tl. 4,47 ci
varındadır. 

4. Donyağlarmm seneler itibariyle satış fi
yatları aşağıda gösterilmiştir. Satışlar varilli 
olarak yapılmakta, ancak variller müşteriye 
terk edilmektedir. 

Yıllar 

1957 
1962 
1963 
1964 
1965 

Satış fiyatı Krş. 

240 
275 
275 
275 — 300 
300 — 395 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'mm, DDT imaline dair yazdı so
ru önergesi, Tarım Bakanı Bahri Dağdafın ce
vabı (7/240) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Tarım 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını müsaa
delerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu 

1. Tarım Bakanlığının aldığı bir kararla 
Türkiye'ye DDT ithali yasaklanmıştır, bu du
rum ilerde mücadele bakımından tehlikeli değil 
midir? 

2. Türkiye'de DDT imali yalnız bir mües
sese tarafından yapıldığına göre bu karar mü
essese için bir monopol olmuyor mu? 

3. DDT imal eden müessese aynı zamanda 
i'.'-rmülasyonda yaptığına göre bu vaziyet önü

müzdeki mücadele mevsiminde DDT li ilâçlarda 
bu imalci müessesenin piyasada tek satıcı ola
rak kalmasına sebebiyet vermiyecek mi? 

4. DDT imalâtı (istihsali) memleket ihti
yacına ancak kifayet edecek olan bu imalci mü
essese de vukuagelecek her hangi bir arıza tam 
mücadele mevsiminde çiftçiyi müşkül durumda 
bırakmıyacak mı? 

5. Mücadele ilâçlarının pahalılığından şi
kâyet eden ve bu yüzden mahsulü pahalıya mal 
eden çiftçimizin bu durumu hiç kaale alınma
dan dış piyasaya nazaran hemen bir buçuk misli 
pahalıya DDT satacak olan bu müesseseyi Türk 
piyasasında tek başına bırakmayı doğru bulu
yor musunuz? 

18 . 12 . 1965 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : Müşavirlik 

25 . 12 .1965 

Konu : M. Nuri Âdemoğlu'nun 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 22 . 12 . 1965 günlü Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 5750 - 7/240 - 304 sa
yılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 
Âdemoğlu'nun DDT imaline dair Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi tetkik edildi. Bu
na ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Zirai mücadele ilâçları müessir madde
lerinin hepsi dışardan ithal edilmekte ve mem
leketimizde preparat haline getirilmektedir. İlk 
defa BHC ve DDT teknik maddeleri bir firma
nın kurduğu tesislerde memleketimizde imal 
edilmeye başlanmıştır. 

Kurulan bu teknik DDT tesisi yıllık 3 000 
ton kapasitelidir. Memleketimizin yıllık teknik 
DDT sarfiyatı ise 1961 yılından beri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1961 1 280 ton 
1962 1 221 » 
1963 1 636 » 
1964 957 » 
Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere yıllık 

DDT sarfiyatı âzami 1 500 ton kadardır. 
Bakanlığımızca yapılan tahlillerde kalite ba

kımından da uygun imal edildiği anlaşılmıştır. . 

— 363 — 



28 . 12 . 1965 O : 1 

mî kontrol altında bulundurulacak her hangi 
bir aksamada ithaline müsaade edilmesi yoluna 
da yeniden gidilebilecektir. 

3. DDT imal eden müessesenin piyasada 
tek formülasyon imalâtçısı durumuna gelme
mesi Bakanlığımızca yakından takibedilecek 
esas fomülâsyonlarm fiyatları da Bakanlığımız
ca tesbit edileceğinden bu durum kontrol altına 
alınacaktır. 

4. Mücadele mevsiminde meydana gelecek 
bir arızadan dolayı mücadele işlerinin aksama
ması bakımından fabrikanın bütün kapasitesiy
le çalışarak stok durumuna geçmesi sağlanacak 
ihtiyaç fazlası malın ihracına ihraç müsaadesi 
de Bakanlığımızdan alınması icabettiğinden mü
saade edilmiyecektir. (Teknik BHC de ihtiyaç 
fazlası ihracedilmiştir. 

5. İthal malı Teknik DDT nin 1 Kg. mınm 
depo maliyet fiyatı ortalama 424 kuruştur. Yer
li imalci firmanın fiyatı ise âzami 526 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. İlk bakışta Kg. da 102 ku
ruş gibi bir fazlalık görülmekteyse de yerli sa
nayiyi teşvik, ithalci firmanın % 100 olan te
minat yatırmadan kurtulması işçi emeği ve dö
viz bakımından faydaları bulunmakta esasen bu 
teknik maddeden preparat yapılacağından bu 
miktar preparatlarda azalmakta % 10 hık bir 
preparatta 10 kuruş fark olmaktadır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini arz ede
rim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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C. Senatosu B : 24 
2. 6968 sayılı Kanunun 38 nci maddesi 

«mücadele alet ve ilâçlarının, 
a) Yurda sokulması 
b) Yurt piyasasına arzı ve satışı 
c) Yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı 
d) İhracı 
Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontrolüne ko

yacağı şartlara tabidir.» j 
Aynı kanunun 42 nci maddesinin ikinci pa

ragrafında : «Bir ilâç veya aletin memleket j 
içinde kemiyet ve keyfiyet itibariyle muadili- | 
nin yapıldığı ve bunun aynı evsafı haiz ve aynı [ 
işi hakkiyle görmeye elverişli bulunduğu ve ih
tiyacı da tamamiyle karşıladığı anlaşıldığı tak
dirde o ilâç veya alet muafiyetten istifade etti
rilemez» hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Bu kanunla ilgili 4/11142 sayılı Kararname
ye bağlı Zirai mücadele ilâç ve aletleri hakkın
daki Nizamnamenin 13 ncü maddesinde ilâç it
halinde yapılacak tetkikte imal durumunun da 
göz önüne alınarak karar verileceği belirtildi
ğinden döviz kaybını önlemek ve Beş Yıllık 
Plânda da öngörüldüğü gibi yerli imalâtın tü
ketimine öncelik vermek bakımından adı geçen | 
maddenin ithali şimdilik durdurulmuştur. I 

Esasen yine yukarda adı geçen nizamname
nin 16 nci maddesi «h» bendine göre imalci fir
madan Bakanlığımızın istediği miktarda DDT I 
yi yapacağına dair noterlikten taahhütname de 
alınmıştır. 

DDT nin âzami satış fiyatı da Bakanlığımız
ca tesbit edildiğinden DDT imalcisi firma dai-



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat, 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Devlet Demiryoları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi, 
4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, palamut mahsulünün değer
lendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoğlu'nun, ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal'm, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües

seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özclen'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

9. —.Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nm, Zonguldak olaylarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

16. _ Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, zeytin müstahslmm duru-
rumuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sclâhat-
tin Öz gür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair ] 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/330) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 

yapılan linyit araştırmalarına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

I I I 
ÖNCELlLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARAR

LAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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