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T U T A N A K D E R G İ S İ 

77 nci Birleşim 

14. 6.1966 Salı 

İçindekiler 
Sayfa 

6 
7,14 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

3. — Andiçme 7 

1. — 77 nci Birleşimde hazır bulunmı-
yan Turhan Kapanlı (Ankara), İhsan Sab-
ri Çağlayangil (Bursa), Celâl Ertuğ (Elâ
zığ), Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) ve Fat
ma Hikmet îşmen (Kocaeli) in andiçme-
leri 7 

4. — Demeçler ve söylevler 7 

1. — Kars Üyesi iSırrı Atalay; Millet 
Meclisinden intikal eden kanun teklif ve 
tasarılarının Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülme süresi hakkında Millet Meclisince 
alman karara dair demeci. 7:10 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 10 

1. — Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet Iş-
men'in partilerine katıldığına dair Türki^ 
ye İşçi Partisi Millet Meclisi Grupu Baş
kanlığı tezkeresi. 10 

Sayfa 
2. — Vazife ile yurt dışına giden Dış

işleri Bakanı İhsan Saibri Çağlayangil'e, 
dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın; 10 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Macit Zeren'e, dönüşüne ka
dar, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 10:11 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
'olan Adalet Bakanı Hasan Dinçer'e, dö
nüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Seyfi 
öztürk'ün; 11 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Salbri ÇağlayangiPe 
dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın ve 11 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Cihat Bil-
ıgehan'm vekillik edeceklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri. 11 

7. — Yüksek Hâkimler Kurulunda ve 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye
liklere yapılacak seçimin 16 . 6 . 1966 gün
demine alınmasına; 



Sayfa 
Seçimler dolayısiyle komisyonlarda 

husule gelen açık üyeliklere aday gösteril
mesine ve 

Cumhuriyet Senatosu üçte hir seçimle
rine katılıp tekrar seçilen üyelerin soru 
önergelerinin gündemden çıkarılmasına 
dair Danışma Kurulu Kararı. 11:13 

8. — Cumhuriyet Senatosu üçte bir se
çimleri sebebiyle inhilâl eden Başkanlık 
Divanı üyelikleri için seçim yapılması ve 
bu seçimde eski oranların muhafaza edil
mesi hakkındaki Danışma Kurulu Kararı 13 

9. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali 
Altuntaş ve Mucip Ataklı'ya izin veril
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi. (3/496)' 13:14 

10. — Hastalıkları dolayısiyle iki ay
dan fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri Ali Altuntaş ve Mucip At aklı'nm 
tahsisatlarının verilebilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si. (3/497) 14 

Sayfa 
11. — Başkanlık Divanında açık bulu

nan iki kâtip üyelik için seçim yapılması. 14 

6. — Sorular ve cevaplar 15 

B - Yazılı sorular ve cevapları 15 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si İzzet Birand'ın «Petit larousse» da 
<«Turc» kelimesinin mecazi mânadaki kar
şılıklarına dair yazılı soru önergesi ve Dış
işleri Bakanı İhsan Salbri Çağlayangil'in 
cevabı. (7/178'e ek) 15:16 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaş'm, dış politikamıza dair yazılı soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Saibri 
Çağlayangil'in'cevalbı (7/258) 16:18 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, 27 Mayıs 1960 tarihin
den bu yana hapishaneden çıkarılan siya
si mahkûmlara dair yazılı soru önergesi 
ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ceva
bı. (7/268) 18:20 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; yeni seçilen üyeleri başarı dilekle 
riyle tebrik etti ve Cumihuriyet Senatosundan 
ayrılmış bulunan üyeleri hürmet ve sevgiyle 
anarak, yeni seçilen üyeleri andiçmeye davet 
edeceğini bildirdi. 

İlhan Arsel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Tur
han Kap anlı (Ankara), İhsan Saibri Çağlayan-
gil (Bursa), Celâl Ertuğ (Elâzığ), Hüsnü Di-
keçligil (Kayseri) ve Fatma Hikmet İsmen 
(Kocaeli) hariç diğer bütün üyeler andiçtiler. 

Başkan, salonda 'bulunmıyan üyelerin mü 
taakıp birleşimde andiçeceklerini beyan etti. 

14 Haziran 1966 Salı günü saat 15 te top 
lanılmak üzere Birleşime, saat 15,50 de son ve
rildi. 

Başkan 

İbrahim Şevki Atasağun 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

SORULAB 

Sözlü soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair sözlü soru önerge
si, tmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/379) 

Yazılı sorular 

1, — Cumihuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Sadi Koçaş'm, Personel Kanununun ne zaman 
tatbik edileceğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/267) 

2. — Cumihuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'm, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana 
hapishaneden çıkarılan siyasi mahkûmlara dair 
yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/268) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 
KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 77 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

3. — ANDİÇME 

±% — 77 nci Birleşimde hazır bulunmtyan 
Turhan Kapanlı (Ankara), İhsan Sabrı Çağla-
yangil (Bursa), Celâl Ertuğ (Elâzığ), Hüsnü 
Dikeçligü (Kayseri) ve Fatma Hikmet İsmen 
(Kocaeli) nin andiçmeleri. 

BAŞKAN — Şimdi andiçmiyen saym üyeleri 
andiemeye davet ediyorum. Saym Turhan Ka
panlı buyurunuz efendim. 

(Turhan Kapanlı, İhsan Sabri Çağlayangil, 
Celâl Ertuğ, Hüsnü Dikeçligü ve Fatma Hik
met tşmcn andiçtiler.) 

BAŞKAN — Saym üyeleri tebrik eder, ba
şarılı hizmetler dilerim. 

Saym senatörler, önümüzdeki müddetin az
lığı dolayısiyle Senatonun meşgul olacağı mev
zularda sürati temin için Başkanlık Divanında, 

Başkanlığı idare edecek arkadaşların, gündem 
dışı konuşmalara fevkalâde mühim olmazsa ve 
siyasi konular dışında mutlaka halledilmesi lâ-
zımgelen konulara dokunmazsa, prensipman söz 
vermemesi kararlaştırılmıştır. Takdir yine tabiî 
Genel Kurula aittir. Bunun dışındakilere söz ve
riyoruz. Halen üç saym üye gündem dışı söz 
istedi. Bir tanesi Meclisin kendi noktai nazarı
na göre kanunlaştırmak istediği kanunlarla il
gilidir. Senato ile çok yakın, Senato Genel Ku
rulunun aldığı kararlarla çok yakın ve hattâ 
iki Meclis arasındaki hassas münasebetler ba
kımından bir hayli sınır zorlayıcı bir davranışa 
aittir. Onun için Saym Sırrı Atalay'm bu iste
ğini okutuyorum. Kendisine söz vereceğim. Di
ğer arkadaşlara, bu sebepten dolayı özür dile
rim, söz vermiyeceğim. Direnirlerse oya suna
cağım, kabul edilirse söz vereceğim. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Sırrı A t alay; Millet Mecli
sinden intikal eden kanun teklif ve tasarılarının 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülme süresi hak
kında Millet Meclisince alınan karara dair de
meci. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülme müddetine ait alman 

son karar üzerinde gündem dışı söz verilmesini 
saygılarımla talebederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; dün Millet Meclisinde alman bir ka
rar üzerine Cumhuriyet Senatosunun çeşitli ko
misyonlarından büyük emeklerle geçen ve cid
den bizim görüşümüze göre büyük faydalar te
min edecek olan birçok değişmeler, bir kararla. 
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bütün hukukî neticeleri ile ortadan kaldırılmış. 
Ve Cumhuriyet Senatosunun tecelli eden irade
si bir kenara atılmış ve Cumhuriyet Senatosun
da müddeti içinde görüşülmemiştir iddiası ile 
Millet Meclisinden gelen metni ile kanunlaştı-
rılmış, kararlaştırılmış bulunmaktadır. Deniz -
İş Kanunu, İş Kanunu gibi çeşitli kanunlar 
bunlar arasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunların Cum
huriyet Senatosunda görüşülmesine ait müddet 
hesabı hususunda Millet Meclisi ile Cumhuriyet 
Senatosu münasip mutabakatlara varmış bulu
nuyorlardı. Müddetin başlangıcında neyin na
zarı itibara alınacağında hiçbir ihtilâfımız yok 
idi. Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna 
gönderilen kanun tasarı ve tekliflerinin müddet 
başlangıcı olarak Cumhuriyet Senatosu gelen 
evrak kâğıdında dercedilme tarihi başlangıç 
olarak alınacak idi. Millet Meclisi ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanları bunda muta
bık idiler. Hiçbir itiraz ve şimdiye kadar hiçbir 
ihtilâf bahis konusu değil idi. Üç aylık müdde
tin hesabında ise Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi Başkanları arasında bir noktada çö
züm temin edilememiş idi. Başkanlık Divanla
rının seçiminde ve komisyonların seçiminde 
müddetin işlemiyeceğinde mutabık idik. Ancak 
komisyonların başkanlık divanlarının seçimi
nin müddete sayılıp sayılmıyacağı hususunda 
bir münasip mutabakat elde edilememiş idi. 
Fakat, dün alman bir kararla bütün bu müna
sip mutabakatlar ortadan kalkmış bulunmakta
dır. Cumhuriyet Senatosuna gelen bir kanun 
teklifi veya tasarısının müddet başlangıcı, şayet 
bu karar tatbik edilecek olursa, artık Cumhuri
yet Senatosunun gelen evrakına dercediliş de
ğil, Millet Meclisi tarafından Cumhuriyet Se
natosuna gönderilme tarihi esas olarak alına
cak. 3 aylık müddetin hesabında ise Başkanlık 
Divanlarının ve komisyonların seçimi müddete 
sayılmıyacak idi, münasip mutabakat üzerine. 
Bundan sonra 3 aylık müddette bunlar da hesa
ba katılmıyacaktır. Sadece Millet Meclisinin al
dığı Meclislerin tatile girme kararı 3 aylık müd
det içinde sayılmış olacaktır. Böylece Cumhuri
yet Senatosunda kanunların görüşülmesi müd
deti diğer Meclisin aldığı bir kararla sıkı bir 
şekilde tahdit ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, parlâmentolarda iki Meclis sis
teminde, kanunların görüşülmesinde fayda ka

dar gecikme konusunda mahzuru uzun yıllar
dan beri anayasalarda tartışılmış ve bunun için 
de 2 nci Mecliste bir müddet; bir tampon müd
det, görüşmelerin uzamasını önliyebilmek için 
konmuş bulunuyor idi. Esprisi ve felsefesi bu
radan .geliyor idi. Ama, hiçbir yerde ve hiçbir 
Anayasada bir Meclisin iradesine diğer Mecli
sin görüşme 'müddetini ısı'kı kayıtlara alan 
bir şekil ve bir sistem ıbahis mevzuu değildir, 
demokratik memleketlerde. İki Meclis sistemi 
içinde anlayışın maksat ve 'mânası, kanunların 
iyi bir şekilde çıkmasını 'temin için birbirin
den farklı iki Mecliste 'görüşülmesini temin et-

.mjekıtir. 1 nci Mecliste dilediği kadar müddet 
içinde 'görüşme hak ve imlkânı, 'ikincisinde ise 
zaman ve müdeidıtıi 1 nci Meclisin tesbit ettiği 
•muayyen bir hudut İçinde görüşme zorunmğu... 
Bu, iki Meclis «istemi ile kabili telif olan bir 
husus değildir. Dün Millet Meclisinde görü
şülmesi sırasında komisyon sözcüsü bir üyenin, 
Cumhuriyet Senatosuna sev'k edilen kanun ta
sarı ve tekliflerinin Cumhuriyet Senatosu me
murları alnı aktan imtinıa ederlerse, bir 'zabıt 
tutlmasınm tesbititıi öngören koımisyon 'raporu 
üzerinde, iki Meclis sisteminde bunun büyük 
ımahzuru olacağını ve iki Meclis sisteminde 
böyle bir 'bağlayıcı hükmün asla yer 'almama
sı lâzımigeldiğini ifade etmiş ve metinden çıka
rılmasını istemiş. Bunun üzerine Anayasa Ko
misyonu sözcüsü aynen şu beyanda bulunmuş
tur : «Sayın Çelikbaş arkadaşımızın sormuş 
bulunduğu hususa cevap vermiş olmak için 
arz edeceğiz. Komisyonda bu mesele görüşü
lürken Sayın Başkanvekilimiz (bir malûmat or
taya attılar. Benim de haberim vardır, bu me
sele hakkında. Bâzı met inler Millet Meclisinde 
kabul edildikten sonra 'Senatoda bâzı sebepler 
yüzünden, Senato Başkanının memurlara ver
diği talimat dolayısiyle, 3 - 4 gün alınmamıştır. 
Yani âdeta müddet biraz daha uzasın diye 'mü
talâa edilmiştir. Ve Senato memurları hu me
tinle ri almaktan.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay; bir 'dakikanızı 
istirham ediyorum. 

'Sayın senatörler; filhakika yeni seçimin 
daha tazeliği .üzerimizde. Ama çok rica edi
yorum arkadaşlardan, tebrik merasimi m ilm
ik ün olduğu ka;dar sessiz lolsun ki, Senatonun 
çalışmalarına imkân verilsin. 
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Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yani âde

ta müddet biraz daha uzasın diye ımütalâa 
edilmiş ve Senato ımemuıiarı bu metinleri al
maktan çekinmişlerdir. Bu hususla r cereyan 
etmiştir. Meclislerde her hangi bir iltibasa 
meydan verilmesin diye [gönderilen bir metni 
Senato Başkanının telkini ile memurlar almaz
sa 3. - 4 gün, yani zaman, 'müddet ne olacak, 
ne zaman başlıyacak, hir karışıklık daha or
taya çıkmasın diye, bu meseleyi sarih bir şek
le bağlamak için Meclisin metninin 'olumlu 
karşılanması, metni götüren memurlara o met
ni almıyorum dememesi için, o metnin götürül
düğü tarihin başlangıç olarak alınması şeklini 
uygun mütalâa -etmiş olduğu için diye cevap 
veriyor. -Şimdi ne yapılmak istenim ektedir. Ka
nun tasarısı veya teklifi Cumhuriyet Senato
suna gönderilecektir. Cumhuriyet Senatosu 
memurları milyonda bir ihtimalle bu metinleri 
almadığı takdirde bizim iç hukukumuzda, hu
susi hukukumuzda mevcudolan ilâmların veya 
tebligatın yapılış şekli gibi, imtina halini naza
rı itibara alarak zabıt tutulacaktı):'. Kanun ta
sarı veya teklifi Cumhuriyet Senatosuna 'gitti, 
Cumhuriyet Senatosu bunu almaktan imtina 
etti. Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Se
natosunun görevi, yasama görevini yaptığı ta
rihten bugüne kadar 'böyle bir olay 'olmamıştır. 
Bir tek istisna vardır. Üç yıl önce bir Cumar
tesi günü, mesai 'saatinin bitimine yakın bir 
vakitte bir kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosu 
memurlarına getirilmiş, mesai müddetinin bit
mesi münakaşası yapılmış, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Sekreteri müdahale etmiş, bu müd
det, yani mesai müddeti bitti mi, bitmedi mi 
münakaşasına nağmen alınmıştır. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığının hiçbir şekilde ve suret
te Millet Meclisinden gelen her hangi bir met
ni, müddeti uzasın diye almamazljk yolunda 
memurlarına verilmiş hiçbir talimat, emir veya 
telkini olmamasına rağmen, Millet Meclisin
de Cumhuriyet 'Senatosu Başkanının ve Cum
huriyet iSeuatosu 'memurlarının bu şekilde 
itham edilmesi cidden iki Meclisin münasebet
leri -bakımından hoç karşılanacak bir itham 
değildir. Mesele belki şuradan ileri gelmiştir; 
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı ile Millet Meclisi Başkanlığı clışın-
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da bir T.B.M.M. Başkanlığı organı olmadığına 
«karar vermiş ibuluınmaıktadır. Ancak, Millet 
Meclisi Genel Sûkreterliği, T.B.M.M. Genel Sek
reterliği başlığı altında yazışma olarak Cum
huriyet -Senatosu G^onel Sekreterliğine gönder
diği yazılarda da böyle bir organ 'olmadığı, 
yani T.B.M.M. Genel Sekreterliği organı ol
madığı gerekçesi ile geri çevrilmiş bulunmak
tadır. Kanun teklifi, tasarısı ile ilgisi yo'k, sa
dece 2 genel sokreterlik anasında yazışma ko
nusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği var imidir, yok mudur!. . Anayasa 
Mahkemesi bunu «halletmesine nağmen, yazış
malarda böyle ıhir çekişme olmuştur. Ama, ka
nun tasarı ve taklitlerinde ıbirgûııa böyle bir 
çekişme olmamasına nağmen, dün Cumhuriyet 
Senatosunda görüşme müddetleri tahdide dilir 
ve zorunlu bir şekilde müddetler azaltılırken, 
gerekçe olanak ibu gösterilmiştir, doğru değil
dir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir ka
nadı olan Millet Meclisinde yanlış bilgi veril
miş, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ve me
murları ağır bir itham altında kalmış bulun
maktadır. Yanlış bir bilginin neticesidir. Ka
nun tasarı ve teklifleri yönünden Cumhuriyet 
Senatosunun bir imtinaı ve Cumhuriyet Sena
tosunun bir zor gösterme şeklinde her hangi 
bir hareketi olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi Cumhuriyet 
Senatosunda müddeti içinde görüşüldüğüne 
kaani olduğumuz kanunlar tek taraflı bir ira
de ile Cumhuriyet Senatosunda müddeti içinde 
görüşülmemiştir, gerekçesiyle kanunlaşmakta
dır. Böylelikle Cumhuriyet Senatosunun irade
si, müddeti içinde usulüne uygun tezahür eden 
iradesi tek taraflı olarak bir kenara itilme hu
kukunun sahası içine girilmiş bulunmaktadır. 
Bu durum karşısında Cumhuriyet Senatosunun 
gruplarının, Genel Kurulunun ve Başkanlığının 
bir vazifesi elbette vardır, bunu yerine getir
mek mecburiyetindedir. Bu durum muvacehe
sinde ne yapılacaktır? Anayasa Mahkemesinin 
kararının hakemliğine mi gidilecektir, yoksa 
bu kararın yeniden görüşülmesi hususunda Ge
nel Kurul bir teşebbüste mi bulunacaktır? Bu 
hususta Genel Kurulun kendi hak ve vazife
sine sahip çıkması, yüreğinin kendi hakları 
üzerinde titremesinin zaruretini huzurunuzda 
ifade ettim. Saygılarımla. 

— 9 — 
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BAŞKAN — Bu komi Başkanlık Divanında 
ayrıca görüşülüp sizlere de bilıgi halinde su
nulacaktır. 

Senato Başkanlığına 
Muğla hâdiselerinde alınacak emniyet ted-

ıbirleri hakkında 5 - 6 dakikalık gündem dışı 
söz verilmesini rica ediyorum. Saygılarımla. 

Tunceli 
Aslan Bora 

BAŞKAN — Söylediğim sebepten ben söz 
veremiyeceğim. Direniyor musunuz Sayın Bora? 

ASLAN BORA (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Aslan Bora direniyor; 

loylarmıza sunuyorum. Kabul edenler... Efen
dim sayamıyacağım, lütfen ellerinizi bir daha 
kaldırınız; lütfen iyice... Lütfen indiriniz efen
dim. Kabul etmiy enler... Bir daha kabul etmi-
yenler ellerini kaldırsınlar; çünkü yeni gelen 
arkadaşlar var. İndiriniz efendim. Kabul eden
ler, Divanda vazifeli iki saym üye saydılar 
38 - 39. Kabul etmiyenler 43 - 43. Kabul edil
memiştir. 

1. — Kocaeli, Üyesi Fatma Hikmet İşmen'in 
'partilerine katıldığına dair T. 1. P. Millet Mec
lisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

5 Haziran 1966 Pazar günü yapılan Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin ikinci üçte bir seçi
minde partimizden Kocaeli bağımsız aday ola
rak seçimlere katılan ve Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğine seçilen Saym Hikmet İsmen partimi
ze kaydını yaptırmıştır. 

Bu itibarla Kocaeli Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Hikmet İşmen'in partimiz üyesi olarak 
nazarı itibara alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
T. 1. P. Genel Sekreteri ve 

Meclis Grup Başkan V. 
İzmir Milletvekili 

Cemal Hakkı Selek 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
'Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İç çalışmalarımız ve Anayasa ile Büyük Mil
let Meclisi albümü baskıları hakkında gündem 
dışı söz verilmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

İzmir 
İzzet Birand 

BAŞKAN — Saym Birand direniyor mu
sunuz ? 

İZZET BİRAND (İzmir) — Durum belli ol
du, ben yalnız Anayasaya ilmî bir endeksin ilâ
vesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birand konuşmak iste
miyor musunuz ? 

İZZET BİRAND (İzmir) — Anayasaya il
mî bir endeksin ilâvesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Direnmiyorsunuz, yalnız Ana
yasaya ilmî bir endeksin ilâvesini teklif edi
yorsunuz. O halde geçiyoruz. 

Sunuşlara geçiyoruz. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(5/490) 

BAŞKAN — Tezkeresi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı B. İhsan Sabri ÇağlayanıgiPin dönüşüne 
kadar kendisine, İçişleri Bakanı B. Faruk Sü
kan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumihurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba*. 
kanı Macit Zeren'e, dönüşüne kadar, Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem'in vekillik edeceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/492) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

B. Macit Zeren'in dönüşüne kadar kendisine, 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 10 — 
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Çalışma Bakanı B. Ali Naili Erdem'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/491) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı B. Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar 
kendisine, Ulaştırma Bakanı B. Seyfi Öztürk'
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

5, — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e dönüşüne 
kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/492) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı B. İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşü
ne kadar kendisine, içişleri Bakanı B. Faruk 
Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/493) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Eğitim Bakanı B. Orhan Dengiz'in dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı B. Cihat Bil
gehan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
•üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Yüksek Hâkimler Kurulunda ve Ana
yasa Mahkemesinde açık bulunan üyeliklere ya
pılacak seçimin 16 . 6 . 1966 gündemine alınma
sına; 

Seçimler dolayısiyle komisyonlarda husule 
gelen açık üyeliklere aday gösterilmesine ve 

Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçimlerine ka
tılıp tekrar seçilen üyelerin soru önergelerinin 
gündemden çıkarılmasına dair Danışma Kurulu 
Kararı. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir kara
rını bilgilerinize sunacağım. 

Genel Kurula 
'Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 

13 . 6 . 1966 tarihinde toplanarak ilişik hususa 
lan karara bağlamıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

_ n -
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Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı 
Karar No. : 6 
Karar tarihi : 13 . 6 . 1966 
Toplantı No. : 7 

1. Yüksek Hâkimler Kurulunda ve Anayasa Mahkemesinde münhal bulunan üyeliklere ya
pılacak seçimin 16 . 6 . 1966 Perşembe gündemine alınması, 

2. Seçimler dolayısiyle komisyonlarda münhal bulunan üyeliklere ilişik çizelgede tesbit edildi
ği şekilde grupların ve bağımsızların aday göstermeleri, 

3. Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçimlerine katılıp tekrar seçilen üyelerin soru önergelerinin 
gündemden çıkarılması. 

Kararlaştırıldı. 
Başkan 

İbrahim Şevki Atasagun 
Başkanvekili 

Kadri Kaplan 
Kâtip 

Nahit Altan 
C. H. P. Grupu Başkanı 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Başkanvekili 
Fikret Turhangil 

İdare Âmiri 
Necip Seyhan 

Kâtip 
Nizamettin Özgül 

M. B. Grupu Başkanı 
Fahri Özdilek 

Başkanvekili 
Sırrı Atalay 
İdare Âmiri 
Hilmi Onat 

A. P. Grupu Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

Kontenjan Grupu Başkanı 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Şimdi listeyi oranlar ve doldurma prensibi dikkate alarak Danışma Kurulunun 
tanzim ettiği şekilde parti ve gruplar olarak sırası ile okutturuyorum. 

Komisyonlar A.P. C.H.P. Kontenjan Y.T.P. T.İ.P. Bağımsızlar Toplam 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Kitaplık Karma Komisyonu 
Cumhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 
İskan Komisyonu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 
İçişleri Komisyonu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Millî Eğitim Komisyonu 
Millî Savunma Komisyonu 
Tarım Komisyonu 
Sosyal İşler Komisyonu 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu 

Toplam 

— 
— 

2 
2 
2 

2 

4 
3 
2 
3 
3 
4 
2 

6 

35 

1 
— 

2 
1 
1 

1 

1 
— 

1 
1 
2 
1 

— 

— 

12 

1 
— 

— 
1 

— 

1 

1 
1 
1 

— 
1 

— 
— 

— 

7 

— 
— 

— 
— 
1 

—-

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

1 

— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— • 

1 
— 

— 

1 

— 
— 

— 
1 

— 

— 

— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 

— 

2 

2 
— 

4 
5 
4 

4 

6 
4 
5 
4 
6 
6 
2 

6 

58 
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BAŞKAN — Kararda açıklara göre tahsis 
edilen kontenjan budur. Danışma Kurulunun 
aldığı ve sizlere sunulan bu kararı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Gruplara yazılacak şimdi. Bu için gelecek 
Salı günü intaç edilebilmesi için grupların biran 
evvel sayın üyelerin, şüphesiz ki, istekleri de 
dikkate alınarak, isimlerini bildirmelerini Baş
kanlık Divanı adına ayrıca istirham edeceğim. 

CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S, 
Ü.) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S, 

Ü.) — Bendeniz tasvibediyorum. Fakat, bir 
teklifimiz vardır, bizim. Bu; Dışişleri Komis
yonunun, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 
ayrılmasına dair olan bir takrirdir. Bu kısım 
yarıda kaldı, ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın Açıkalm o bir tüzük de
ğişikliğidir ; gündemde yeri vardır. O normal 
usule göre devam ediyor, tik toplantılarda ko
misyonların seçilmesi ayrıca bir usul gereğidir. 
Yine Genel Kurulun takdirlerine 'bağlı kalacak
tır. 

Danışma Kurulunun bir kararı daha var. 
8. — Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçimleri 

sebebiyle inhilâl eden Başkanlık Divanı üyelik
leri için seçim yapılması ve bu seçimde eski oran
ların muhafaza edilmesi hakkındaki Danışma 
Kurulu Kararı 

BAŞKAN — Kararı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 

10 . 6 . 1966 tarihinde toplanarak ilişik hususu 
karara bağlamıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Karar No : 5 
Karar tarihi : 10.6.1966 

Toplantı No : 6 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Karar; 

I - Başkanlık Divanında evvelce görevli Sa
yın Ömer Ucuzal ile Kudret Bayhan'ın yeni
den seçime katılmalariyle iki münhal meydana 
gelmiştir. 

II - Cumhuriyet Senatosunun büyük tatile 
girmesinin yakınlığı, 1 Kasım tarihinde Başkan 
hariç, Başkanlık Divanı seçimlerinin yeniden 
yapılacağı göz önünde bulundurularak ve bu 
karar hakkı müktesep teşkil etmemek kaydı ile 
eski oranların muhafazasına oy birliği ile ka
rar verildi. 

Başkan Başkanvekili 
I. Şevki Atasağun Fikret Turhangil 

Başkanvekili Başkanvekili 
Sırrı Atalay Kadri Kaplan 
İdare Âmiri İdare Âmiri 

Necip Seyhan Hilmi Onat 
(Bulunamadı) (Bulunamadı) 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Naci Arı Nahit Altan 

Kâtip Kâtip 
Nizamettin özıgül Âdil Ünlü 

A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grup Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna Hıfzı Oğuz Bekata 

Kontenjan Grupu 
M. B. Grupu Adına Başkanı 

Ahmet Yıldız Âmil Artus 
BAŞKAN — Sayın senatörler, Başkanlık 

Divanından iki yer boşalmıştır. Tekrar o sayın 
üyeler seçilerek, geldiler. Başkanlık Divanı 
Danışma Kurulu'na bir teklif yaptı. «Oranları 
muhafaza edelim.» Zaten az bir müddet vardırj 
Kasım toplantısında partilerin bu seçimdeki 
oran değişiklikleri heyeti kâmilesi ile dikkate 
alınsın, dendi. Danışma Kurulu da bunu mük
tesep hak olmamak kayıt ve şartı ile kabul et
ti. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul olundu. 

Gündemin ilk kısmında zaten seçime geçece
ğiz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Al-
tuntaş ve Mucip Aiaklı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere-
si. (S/496) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 8 . 6 . 1966 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

— 1 3 -
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Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Ali Al-

tuntaş Hastalığına binaen 1 . 11 . 1965 tarihin
den itibaren 8 ay 13 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı Hastalığına binaen 9 . 4 . 1966 tarihinden 
itibaren 2 ay 18 gün. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunuyorum. Cumhuriyet Senatosu Tokat Üye
si Ali Altuntaş 8 ay 13 gün, Hastalığına binaen. 
1 . 1 1 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı, hastalığına binaen, 1 ay, 9 . 4 . 1966 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Hastalıkları dolayısiyle iki aydan faz
la izin alan Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali 
Altuntaş ve Mucip Ataklı'nın tahsisatlarının 
verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/497) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalıkları dolayısiyle iki aydan fazla izin 

•alan Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Altuntaş 
ve Mucip Ataklı'nın tahsisatlarının verilebilme
si, İçtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet 
yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Her iki sayın üyenin tahsisatı
nın verileibilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçime geçiyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

11. — Başkanlık Divanında açık bulunan iki 
kâtip üyelik için seçim yapılması. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında acık bu
lunan iki üye seçilecektir. Seçilecek iki üye için 
aday gösterme istekleri, önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Tasnif heyeti için ad çekiyorum. Sayın Öz
gül.. Burada, Başkanlık Divanında vazifeli. Sa
yın Hulusi Söylemezoğlu.. Buradalar. Sayın Ze
rin Tüzün.. Buradalar. Sayın Rifat Öçten. Yok. 
Sayın Muhittin Kılıç.. Yok. Sayın Suphi Ba-
tur.. Yok. Sayın Cahit O küre r.. Buradalar. 

önergeleri okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 

Divan Kâtipliği için Niğde Senatörü Kudret 
Baykan'ı gösteriyorum. 

Çankırı 
Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Diğer bir önerge daha vardır, 
Sayın Bayhan için Sayın Artukmaç tarafından 
verilmiştir. Okumaya lüzum kalmamıştır. 

Yüce Başkanlığa 

Sayın Ömer Ucuzal'ı münhal Divan kâtipli
ğine aday olarak arz ve teklif ederim. 

Fethi Tevetoğlu 
A. P. Senato Cru'pu Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Seçime geçiyoruz. 
Hangi üyeden başlanacağına dair ad çekiyo-

ruz, Sayın Hulusi Söylemezoğlu. 

(Hulusi Söylemezoğlu'ndan başlanarak oy
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan Sayın Üye? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeter sayı yoktur. 16 Haziran 

Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B-YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İz 
zet Birand'm «Petit larousse» da «Turc» keli
mesinin mecazi mânadaki karşılıklarına dair ya 
zıh soru önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sah-
ri Çağlayangil'in cevabı. (7/178 e ek) 

(4 .11.1964) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Larousse Kitabevinin yayınlamakta olduğu 

«Petit Larousse» sözlüğünün evvelki baskıların
da (Turc ve Grec) kelimelerinin, karşılığı olarak 
asıl mânaları verildikten sonra, mecazi anlamda 
bâzı hoş olmıyan tâbirlerle de kullanılmış olduk
ları malûmdur. 

Adı geçen sözlüğün son baskısında ise (GrecN. 
kelimesi karşılığı olarak yalnız asıl mânası ile ik
tifa edilmiş olduğu halde, (Turc) kelimesi için 
.eski baskılardaki tâbirlerin ayniyle muhafaza 
edildiği görülmüştür. 

Şüphesiz Yunan Hariciyesinin teşebbüsü il o 
yapılmış bulunması yakın ihtimal olan metinde 
ki bu değişikliğin, Haricivemizce müşahede ile 
metnin gelecek baskılarda ıslahı yolunda gere
ken teşebbüsün yapılıp yapılmadığının Hariciye 
tarafından yapılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

izmir Senatörü 
İzzet Birand 

(İlk cevap 19 . 4 . 1966 tarihli 67 nci Birleşim 
tutanağına kondu.) 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 30 . 5 .1966 

Sayı : 341.052-IV/1-17 
Dairesi Gn. Md. 

Konu : İzmir Senatörü İzzet Bi
rand'm önergesine cevap. 

T. C. Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 16 Nisan 1966 tarih ve 109.789-IV/1-14 

sayılı yazımız. 

İzmir Senatörü Sayın İzzet Birand'm Petit 
Larousse sözlüğünde «Türe» kelimesinin asıl an
lamı dışında gösterilen bâzı nahoş deyimlerle il
gili olarak Paris Büyükelçiliğimizden bu kere 
alman yazı ve ekini teşkil eden mektubun birer 
sureti ilişikte sunulmuştur. 

İncelenmesinden de görüleceği üzere söz ko
nusu mektupta, Larousse'un yetkili müdürü, ta
lebimizin zamanında tahrir servisine intikal et
tirildiğini, fakat 1966 baskısında istenen değişik
liklerin yer alamadığını buna mukabil ilk baskı
da büyük değişiklikler yapılacağını meselâ Fran-
sızcada halen kullanılmıyan ve «rudemenf, 
durement» anlamlarına gelen «â la turque» ve 
«traiter quelqu'un de Turc â Maure» tâbirlerinin 
çıkarılacağını, fakat «tete de turc» tâbirinin bu
gün de kullanılması sebebiyle muhafaza edilece
ğini bildirmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dışişleri Bakanı Y. 
ü . Halûk Bayülken 

T. C. 
Paris Büyükelçiliği 2 .5 .1966 

Sayı: 586/302 
Konu : Larousse sözlüğünde 
«Turc» kelimesi hakkında. 

Uçak ile 

Dışişleri Bakanlığına 
Ankara 

İlgi : 31 sayılı iş'ara ektir : 
Larousse sözlüğünde «Turc» kelimesinin kar

şılıkları arasında kaydedilen bâzı küçültücü de
yimlerin çıkartılması içirf yapılan teşebbüsten ve 
bunun neticesinden zamanında bilgi verilmiş ve 
takibedilmekte olan konunun göstereceği inkişaf
lardan ayrıca bilgi verileceği ifade edilmişti. 

Son defa Larousse Kitabevine bir mektup da
ha yollanarak geçen seneki yazışmaya atıfta bu-. 
lnımlmuş ve vaitleri hatırlatılmıştır. 

Kitabevinin bu ikinci yazılı teşebbüse verdiği 
cevap da eklidir. Okunmasından görüleceği üze
re. Larousse'un yetkili müdürü, talebimizin za
manında tahrir servisine intikal ettirildiğini, fa
kat 1966 baskısında istenilen değişikliklerin yer 
alamadığını, buna mukabil gelecek ilk baskıda 
büyük değişiklikler yapılacağını, meselâ halen 
kullanılmıyan ve (rudement, durement) anlam
larına gelen «a la Turque» ve 'traiter quelqu'un 
de Turc â Maure» tâbirlerinin çıkarılacağını, bu
na mukabil «tete de turc» tâbirinin, bugün kul
lanılması sebebiyle, muhafaza edileceğini, yapıla-
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cak bu değişikliklerin her halde tatmin edici bu-
lunacağını kay detmektedir. 

Arz ederim. 
Namık Yolga 

Büyükelçi 
Librairie Larousse 

17, rue du Montparnasse 
Paris VI 0 

Paris, le 27 Avril 1966 
Red. AR/gg. 

Monisieur l'Ambassadeur 
Namik Yolga 

17, rue d'Ankara 
Paris (16°) 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Les remarques que vous nous aviez faitez en 
1965 concernant certaines locutions du Petit 
Larousse oû figüre l'adjectif «turc» avaient 
bien ete transmises a nos services redactionnels. 
Mais l'edition qui vient d'etre mise en vente ne 
comporte pas toutes les corrections desirables. 
En revanche, nous pouvons vous assurer que la 
prochaine edition connaîtra de profonds rema-
niements. 

En ce qui concerne le m ot turc, l'expression 
«A la Turque» (rudement, durement), qui n'est 
plus guere utilisee, sera supprimee. De meme, 
«Traiter quelqu'un de Turc â Maure» egalement 
tombe en desuetude, disparaîtra de nos diction-
naires. Pour ce qui est de «Tete de Turc» cette 
locution sera conservee en raison de son usage 
tres general. 

En esperant que ces modifieations * vous 
donneront suffisamment satisfaetion, nous vous 
priond d'agreer, Monsieur l'Ambassadeur, l'ex-
pression de nos sentiments les plus distingues. 

Auge, G-illon, Hollier - Larousse, 
Moreau & Cie 

L'Un d'eux 
E. Gillon 

Paris, le 25 Mars 1966 

Monsieur le Directeur General, 
Par une lettre en date du 14 Janvier 1965, 

j 'avais eu l'honneur d'appeler votre obligeante 
attention sur certaines definitions d'un carac-
tere â tout le moins pejoratif se rapportant au 
voca'ble «turc» qui se trouvaient encore dans 
les dernieres livraisons des dictionnaires La
rousse. 
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Apras m'avoir appris par votre courtoise 
reponse en date du 10 fevrier 1965 qu'il ne vous 
appartenait pas de «decreter qu'une expression 
eessera, a un moment donne, d'avoir cours dans 

(nötre) langage», vous disiez que l'usage demeure 
votre seul maître, mais vous ajoutiez que pour 
procurcr votre extreme desir de nous etre 
agreable vous precisiez - dans toutes vos nou-
velles editions, nous semblait - il - que certaines 
locutions se referant au mot turc, ne sont plus 
d'usage courant en français. 

Or, ce n'est pas şans surprise que â'ai pu 
constater qu'il n'en a pas ete tenu compte, dans 
l'edition de 1966 du Petit Larousse illustre, qui 
est bien l'ouvrage le plus comımunement repandu. 

Paris - je, Monsieur le Directeur General, 
en vous rappelant cette omission, requerir a 
nouveau votre intervention combien obligeante 
pour que les epithetes dont je demandais la 
suppression dans ma lettre du 14 Mai 1965 pour 
des raisons qui ine semblaient et qui me semb-
lent encore valables, fassent l'objet de telle ou 
telle mise au point qui vous paraîtra opportun 
mais qui leur retirerait ce caractere desobligeant 
autant que desuet. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur Gene
ral aves mes remerciements, les assurances de 
ma consideration tres distinguee. 

Ambassadeur de Turquie 
Namık Yolga 

Monsieur le Directeur General 
des Editions Larousse 

17, rue du Montparnasse 
Paris VI° 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, dış politikamıza dair yazılı soru önergesi 
ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'in 
cevabı (7/258) 

21 Mart 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Dışişleri Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadele
rini saygı ile arz ederim. 

Sadi Koçaş 
C. Senatosu Üyesi 

Kıbrıs konusunda Cumhuriyet Senatosun
da açılan genel görüşmede 7 Ocak 1966 günü 
Kontenjan Grupu adına yaptığımız konuşmada, 
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(Öncelikle Kıbrıs konusunda, onun devamı ola
rak da tekmil dış politika ve bunlarla ilgili zu
huru muhtemel durumlar karcısında millî po
litikamızın ne olacağı) konusunu tetkik ve te
ferruatlı olarak yapılacak bu tetkiklerin so
nunu Hükümete teklif etmek üzere, (Dış po
litika, devletlerarası münasebetler, jeopolitik, 
askerlik) alanlarında memleketimizin en güve
nilir yetkililerinden müteşekkil bir Komisyon 
kurulmasını; bu Komisyonda alınacak kararla
rın Millî Güvenlik Kurulunca ve Hükümetçe 
tetkik edildikten sonra Parlâmentoya arz edile
rek kabul edilecek nihai şeklin bir (Millî Misak) 
halinde millete ve dünyaya ilânını ve bu poli
tikanın önemle ve ciddiyetle tatbikini arz ve 
teklif, etmiştik. 

Sayın Dışişleri Bakanı verdikleri cevapta 
(Alınacak kararların Hükümeti bağlayamıyaca-
ğı) kaydı ile bu teklifi olumlu karşıladıklarını 
bildirmişlerdi. 

Aradan üç aya yakın bir zaman geçtiği hal
de, bu alanda ve aynı genel görüşmelerde yapı
lan diğer teklifler üzerinde hiçbir faaliyette 
bulunulmadığını, konuşulanların Millet Meclisi 
ve C. Senatosu kürsülerinde kaldığını ve dolayı-
siyle günlerce devam eden genel görüşmelerden 
hiçbir surette faydalanılmadı ğı üzüntü ile mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Dışişleri Bakanlığımızın bu konularda her za
manki gibi faaliyletlerine devam ettiğinden 
emin ve müsterihiz. Ancak, bu normal faaliyet
lerin bizim teklif ettiğimiz neticeleri sağla
maktan çok uzak olduğu da tecrübelerle ve fii
len sabit bir gerçektir. 

Bu bakımdan çok önemli ve hayati faktör
leri- ihtiva eden bu konularda teklifimize veya 
verimli bir başka çalışma şekline yer ve hız 
verilmesine ve neticenin Parlâmentoya ve umu
mi efkâra açıklanmasına merakla intizar ediyo
ruz. Zamanında Hükümetçe olumlu karşılandığı 
ifade edilen bu şekilde bir çalışmıya gidilmek
ten vazgeçilmiş ise, aynı mahiyette başka Par
lâmento faaliyetlerine tevessül etmenin zarure
tine inanmaktayız. 

Bu hususta Bakanlığın karar ve düşüncesi
nin yazılı olarak bildirilmesine müsaadelerini 
arz ederim. 

— 17 
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T. C. 

Dışişleri Bakanlığı 
Kıbrıs T. Y. M. B. Gn. Md. 

Konu : 740163- -18 
10 . 6 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi 23 . 3 . 1966 tarih ve 1134 sayılı yazı

ları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko-

çaş'm, önergesine hazırlanan cevap 3 nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakan V. 

Faruk Sükan 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko-
çaş'm, Kıbrıs'la ilgili dış politikamız hakkındaki 
önergesi için hazırlanan yazılı cevaptır. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Ko-
çaş önergesinde, Kıbrıs konusunda ve onun 
devamı olarak da tekmil dış politika ve bun
larla ilgili zuhuru muhtemel durumlar karşısın
da millî politikamızın ne olacağı konusunu tet
kik ve teferruatlı olarak yapılacak bu tetkik
lerin sonucunu hükümete teklif etmek üzere dış 
politika, devletlerarası münasebetler, jeopolitik 
ve askerlik alanlarında memleketimizin en gü
venilir yetkililerinden müteşekkil bir komis
yon kurulmasını, bu komisyonda alınacak ka
rarların Millî Güvenlik Kurulunca ve Hükümet
çe tetkik edildikten sonra Parlâmentoya arzedi-
lerek kabul edilecek nihai şeklini bir Millî Mi
sak halinde millete ve dünyaya ilânı hakkında 
Cumhuriyet Senatosunda 7 Ocak 1966 tarihinde 
Kıbrıs konusunda açılan genel görüşme esnasın
da yaptığı teklife değinmekte ve benim kendi
lerine verdiğim cevapta, «Alınacak kararların 
Hükümeti bağlamıyacağı» kaydı ile bu teklifi 
olumlu karşıladığımı ifade etmektedir. 

Filhakika, bu teklifi dış politikamızın mu
ayyen bir mevzu için değil, heyeti umumiyesi 
itibariyle olmak üzere olumlu karşıladım. Zira, 
dış politikamızın kapsadığı sahalar içinde öyle 
mevzular vardır ki, bunların milletlerarası 
konjonktürde husule gelen tahavvülatm yarattığı 
yeni durumlara süratle intibaklarını sağlamak 
için esnek bir politika ile yürütülmeleri gerek
mektedir. Önceden tesbit edilmiş kalıplar içinde 
kalmaları halinde milletlerarası konjonktür
deki değişiklikleri zamanında ve seri şekilde ta-
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kibctmelcrinin imkânını bulmak güçtür. Bu mev
zularda biri de Kıbrıs meselesidir. Bu mesele 
canlı bir konudur. Böyle bir konuda önceden 
tesbit edilmiş katı esaslara müstenit bir politi
kanın takibinin isabetsiz olacağı aşikârdır. Kıb
rıs meselesinde bu şekilde bir politikanın önce
den tesbit ve ilânı müzakereler 'için gerekli sey-
yaliyet imkânından Hükümeti malınım bırakır. 
Bu sebeplerden ötürüdür ki, Hükümetimiz Kıb
rıs politikamızın esaslarını çeşitli vesilelerle 
açıklamış olduğum ve başlıca dört noktada top
lanan şu prensiplere istinadettirmiştir : 

a) Kıbrıs anlaşmaları tel: taraflı olarak tâ
dil edilemez ve bu andlaşmalar ancak tarafların 
nzasiyle değiştirilebilir. 

b) Kıbrıs'taki iki cemaatten biri diğerini 
tahakkümü altına almamalı, tam güvenlik, için
de yaşamaları sağlanmalı ve bulunacak bal tarzı 
iki cemaatin devletin idaresine müştereken işti
rak etmesi esasına istinadetmelidir. 

e) Kıbrıs hiçbir suretle tek bir Devlete il
hak edilmemelidir. 

d) Bulunacak hal tarzı Lozan'da Türkiye 
ile Yunanistan arasında teessüs etmiş olan mu
vazeneyi bozmıyacak bir çözüm şekli olmalı
dır. 

Bu esaslar yukarıda tebarüz ettirdiğim, gibi, 
canlı bir mahiyet arz eden Kıbrıs meselesinde 
barışçı olan çözüm şekli bulunması için esnek 
bir politika takibi zaruretinin icaplarına uygun
dur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'n, 27 Alayiş 1960 tarihinden bu yana 
hapishaneden çıkarılan siyasi mahkûmlara dair 
yazdı sora önergesi ve Adalet Bakamı Hasan 
Dinçer'in cevabı. (7/268) 

Ankara 
25 Mayıs 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
L Aşağıdaki hususların yazılı olarak Ada

let Bakanlığınca cevaplandırılmasına,, 
2. Ayrıca İçtüzüğümüzün 20 nci maddesi 

gereğince, cevabın 15 ^ün içinde verilmesi için 
ilgililerin dikkatinin çekilmesine aracılığınızı 
arz ederim. 

Kadri Kaplan 
Senatör 

1. 27 Mayıs 1060 dan bu yana Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 390/2 maddesine gö-
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re hapishaneden çıkarılan siyasi mahkûmların 
mahkûmiyete esas olan suçlariylc beraber isim
leri nelerdir? 

a) Bunlar hangi hastanelerin raporlariyle 
çıkarılmıştır ve bu raporların mahkûmun bayatı 
için kati tehlike teşkil eden hükümleri neler
dir? 

b) iler rapor Adlî Tıp Müessesesinin ay
nen tasvibinden geçmiş midir? Adlî Tıbbm uy
madığı raporlar kimlere aittir ve hangi tarihte 
hangi mütalâa ile bunlara uyulmamıştır? 

c) Tam teşekküllü hastaneden rapor al
madan doğrudan doğruya veya özel doktor ya 
da özel heyetlere verilen raporlara dayanılarak 
Adlî Tıp mütalâa beyan etmiş midir? bitmişse 
hangi tarihte ve kimler içindir ve mütalâa han
gi yönde olmuştur? 

d) Önce dışarı çıkarılıp sonradan cezası 
tescil edilmiyenler var mıdır? Varsa, tam teşek
küllü hastaneden tescil kararı almasına, rağmen 
adlî tıpça hastane kararına uyulma m aktan 
ötürü cezası tecil edilmeden tekrar hapishaneye 
gönderilenlerin adedi ve isimleri nedir-'» Bunla
rın tekrar' hapishaneye gönderilmelerini lüzum
lu kılan (sıhhi durumla mülaki düzelme) esas
ları nedir? 

2. Aynı süre içinde âdi mahkumlardan ra
poru adlî tıbba intikal eden mahkûm adedi ilaç
tır? Bunlardan kaçı hakkında adlî tıpca müs
pet mütalâa verilmiştir? 

3. Aynı hastalık sebebiyle siyasi ve âdi 
mahkûmlardan değişik işlem görenler var mı
dır, varsa, bu husus nasıl izah edilmektedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 14 . 6 . 1060 

C. ve T. B. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 21538 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30 . 5 . 1966 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 6412 - 7/268 -1626 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kad
ri Kaplan'nı, siyasi hükümlüler hakkındaki so
rularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. 27 Mayıs 1960 tan bu yana, Ceza M'ubn-
kemeleri Usulü Kanununun 399/2 nci maddesine 
o;örc ceza evlerinden tahliye edilen hükümlülerin 
isimleri ile suçlarının nevileri ve hangi hastane 



C. Senatosu B : 77 

sağlık kurulundan rapor almış olduklarını gös
terir cetvel ekli olarak sunulmuştur. 

a) Listede isimleri yazılı hükümler hak
kında hizalarında gösterilen Devlet hastanele-
rince verilen Sağlık Kurulu raporlarında, has
talıkları sebebiyle hürriyeti bağlayıcı cezanın in
fazı halinde hükümlünün hayatı için kati teh
like teşkil edeceği tesbit edilmiştir. 

Aynı zamanda bu hükümlülerden Celâl Ba-
yar ve Cahit Aksoy hariç, diğerlerinin sıhhi du
rumu Anayasanın 97/2 nci maddesine uyduğu 
cihetle bilâhara cezaları affedilmiştir. 

b) Her hükübmlü hakkındaki rapor adlî 
tıp müessesesinin tetkikinden geçmiş olup Adlî 
Tıp Meclisinin uymadığı rapor mevcut değildir. 

c) Tam teşekküllü hastaneden rapor alma
dan doğrudan doğruya veya özel doktor yahut 
özel heyetlerce verilen raporlara dayanılarak 
Adlî Tıp Meclisi mütalâa beyan etmemiştir. 

Ancak cezasının infazı halen tehir edilmiş 
bulunan müebbet ağır hapse hükümlü Celâl Ba-
yar hakkında özel doktoru tarafından verilmiş 
bir rapor mevcut ise de, Adlî Tıp Meclisi, ev
velce alman dosyasında mevcut sağlık kurulu 
raporlariyle, son defa Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Sağlık Kurulunca verilen 7 . 5 . 1906 
gün ve 813 sayılı rapora istinaden infazın tehi
rini uygun görmüştür, 
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d) Hükümlüler, ceza evinden bihakkın, 
şartla tahliye veya hastalılkarı dolayısiyle 
C. M. U. K. nun 399 ncu maddesindeki şartların 
tahakkuku halinde tahliye edilmektedirler. 

C. M. U. K. nun 399 ncu maddesine istinaden; 
tahliye edilip, sıhhi durumunun cezasının infa
zına mâni teşkil etmiyeceği Adlî Tıp Meclisince 
uygun görülüp ilâmı yeniden infaza alman ve 
halen cezasını çeken 20, 21 Mayıs olaylarından 
hükümlü Mustafa Tekin Pakoba isimli bir hü
kümlü bulunmaktadır. 

Adlî Tıp Meclisinin 18 . 4 . 1966 gün ve 
1773/4069 sayılı raporunda, adı geçenin bugün
kü sıhhi durumu hapis cezasının infazında ha
yatı için katî bir tehlike bulunmadığı ve 
C. M. U. K. nun 399/2 nci maddesine mümas 
hali olmadığı tesbit edilmiştir. 

2. Aynı süre içinde siyasi olmıyanlardan 
850 hükümlü Adlî Tıp Meclisinin tasvibi ile 
C. M. U. K. nun 399/2 nci maddesine istinaden 
cezalarının infazı tehir edilmiştir. 

3. Aynı hastalık sebebiyle siyasi ve âdi hü
kümlülerden değişik işlem görenler bulunma
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

— 19 — 
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27 Mayıs 1960 tarihinden bugüne kadar O. M. U. K. nun 399 ncu maddesine göre cezasının infazı 
tehir edilen siyasi hükümlülere ait listedir. 

Sıra 
No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1.6. 
17. 
18. 

Adı soyadı 

Cahit Aksoy 
Mustafa Üstüner 
Celâl Bayar 
Selâhattin İnan 
Nedim Öknıeıı 
İzzet Akçal 
Ethem Menderes 
Agâh Erozan 
Dilaver Argun 
Eauf Onursal 
Sadık Erdem 
Celâl Yardımcı 
Necati Celim 
Hüseyin Fırat 
Mükerrem Sarol 
Münif Islâmoğlu 
Kemal Aygün 
Selim Türkkan 

Suçunun ııev'i 

Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
r nayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
i nayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 
Anayasayı ihlâl 

Raporu aldığı hastane 

Adana Devlet Hastanesi 
Ankara Numune Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Ankara Tıp Fakültesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Ankara Numune Hastanesi 
İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Kayseri Devlet Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Kayseri Devlet Hastanesi 
Ankara Numune Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Ankara Numune Hastanesi 
İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
77 NCÎ BİRLEŞİM 

14 . 6 . 1966 Sah 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan iki 
kâtip üyeliğe seçim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ali Al
tuntaş ve Mucip Ataklı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi. (3/496) 

3. — Hastalıkları dolayısiyle iki aydan faz
la izin alan Cumhriyet Senatosu üyeleri Ali 
Altuntaş ve Mucip Ataklı'nm tahsisatlarının 
verilebilmesi hakkımda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi. (3/497) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fe-
rid Melen ve 8 arkadaşının, T. B. M. M. bina-
gında yapılan aramadan dolayı İçişleri Bakanı 
hakkında bir genel görüşme açılması hususun
da önergesi. (8/12) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Osman 
Köksal'un, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, istanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakamından sözlü sorusu (6/300) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

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

5. —• Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

15,00 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksaTm, Asgari seçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. —. Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nm, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

10. _ Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'm, izmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair içişleri • Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik Inci'nin, istanbul boğazındaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege'nin; Ipar Transport Ltd. Şir-

B , IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER ! 

(Devamı arkada) 



ketine ait dört ticaret gemisine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IY 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
mi O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III neü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se-
natcsu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 neü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
fçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komiyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1966] 

3. —• Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

2 — 
4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di

lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunum 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin 
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ıın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı ; 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] (Maliye Bakanlığı öe 
ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi VehT 

bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı KaT 

rarm Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784} 

I [Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

V ' 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK tŞLEJî 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


