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îoiııdekiler 
Sayfa 

1. — Gelen kâğıtlar 3 
2. — Demeçler ve söylevler 4 
1. — Başkan in ; Cumhuriyet Senatosu

nun yeni yıl çalışmalarının hayırlı ve başa
rılı olması temennisi ve yapılması gerekli 
işlere dair demeci. 4 

3. — Başkanlık Divanın Genel Kuru
la sunuşları 4 

1. — Eski Cumhurbaşkanı ve Cumhu
riyet Senatosu Tabiî Üyesi müteveffa Ce
mal Gürselin hâtırasını taziz için saygı du
ruşu 4 

2. — Ticaret Bakanlığından istifa eden 
Macit Zeren'in istifasının kabul edildiğine 
ve Ticaret Bakanlığına asaleten tâyin yapı
lıncaya kadar Devlet Bakanı Cihat Bilge-
hanin vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/509) 4 

3. — Ticaret Bakanlığına Zonguldak 
Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 

Sayfa 
atanmasının uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/508) 4:5 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
dönüşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kanin vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/510) 5 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
na, dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/512) 5 

6. -— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı İhsan Gürsan'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
tezkeresi (3/511) 5 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 



Sayfa 
dönüsüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk 
Sükanin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/5.13) 5 

8. — İran ve Pakistan'ı ziyaret etmek 
üzere Türkiye'den ayrılacak olan Cunıhur-
bakam Cevdet Sunay'a dönüşüne kadar, 
Anayasa gereğince, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/514) 5 

9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Ilışan Sabri Oağlayangil'e 
dönüşüne kadar, İ< işleri Bakam Faruk 
Sükanin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/515) ' G 

10. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî E eğitim. Bakanı Orhan Dengiz'e, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Cihat Bil-
gehan'm vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/517) ' 6 

11. — Maliye Bakam İhsan Gürsanin 
istifasının kabul edildiğine ve asaleten tâ
yin yapılıncaya kadar Maliye Bakanlığına 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nıın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereci (3/518) 6 

12. — Kars Üyesi Sırrı Atalayin, Baş
kan vekilliğinden istifasına dair önergesi 6 

13. — Tabiî Üye Kadri Kaplanin Bas-
kanvekilliğinden istifasına dair önergesi G 

1.4. — Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'nin 
Adalet Partisinden istifasına dair önergesi G 

15. — Ordu Üyesi eşref Ayhan'ın Ada
let Partisine katıldığına dair Adalet Partisi 
Grupu Başkanlığı teskeresi 6 

1G. — Düğünlerde israfatm meni hak
kında 25 Teşrinievvel 1336 günlü ve 55 sn- j 
yılı Kanunun, Anyasaya aykırı olduğun
dan iptal edildiğine dair Anayasa Malike- I 
in esi Başkanlığı tezkeresi G :7 

17. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas | 
tutulacak Danışma kurulunun dağıtım cet
veli 7:13 

18. — Başkanlık Divanı seçimi 13:17 

Sayfa 
4. — Sorular ve cevaplar 17 
B) Yazılı sorular ve cevapları 17 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Mehmet özgüneş'in, Kayseri Merkez Elâ-
göz köyünün Batısındaki akarsu üzerinde 
bir bağlama tesisi yapılmasına dair Enerji 
ve Tabiî (Kaynaklar Bakanından sorusu ve 
Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim 
Deriner'in yazılı cevapları (7/271) 17:18 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalıiım, Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsünde tahlil edilen zey-
tiyağı numunelerine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakam Edip Somunoğlu'-
i)un yazıl ı cevabı (7/284) 18:1!) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, İlyas Şoris'c ait idam 
cezası dosyasının Millet Meclisi Başkanlığına 
hangi tarihte gönderildiğine dair sorusu ve 
Adalet Bakam Hasan Dinçerln yazılı ce
vabı (7/289) 19:21 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaşin, Millî Birlik Grupu sözcüsü tara
fından. Senato'da açıklanan raporda adı ge
çen Amerikan Kara Ataşesine dair sorusu 
ve Dışişleri Bakam İhsan Sabri Oağlayan-
gilin yazdı cevabı (7/278) 22 

5. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 
Ferid Helen'in, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1966 yılı Bütçesinin bâzı bölümlerinin 
uygulanmamasına dair Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Refet Sezginin yazılı 
cevabı (7/281) 22:24 

6. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 
Ferid Melenin, imam ve vaiz kadrolarına 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Refet Sezginin yazılı cevabı (7/282) 25 :2G 

7. — Cumhuriyet Senatosu ürfa Üyesi 
İbrahim Etem Karakapıeı'mn, Türk vatan
daşlarının Suriye'deki menkul ve gayrimen
kul mallarına dair sorusu ve Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangüln yazılı ce
vabı (7/288) 20:27 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Cemal YıUbrnu'm, Güney - Doğunun kal
kınmasına dair sorusu ve Başbakan Süley
man Demirdin yazılı cevabı (7/286) 27:28 



Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye

si Yiğit Köker'in, kredi açılan kooperatif
lere dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/276) 28:29 

10. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Cemal Yıldırım'm, Maltepe sigara fab
rikasına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı cevabı 
(7/287) 29:31 

1.1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi 
Koçaşîn, ikili anlaşmalara dair sorusu ve 
Başbakan Süleyman Demirci'm yazılı ceva
bı (7/261) 32:33 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Asman Alihocagil'in, Narmaaı kaza
sında açılması düşünülen Ziraaat Okuluna 

Sayfî 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ
dasın yazılı cevabı (7/285) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si M. Nuri Âdem oğlu'nun, Adana'nm Ka
dirli kazasının Mecidiye köyüne dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbra
him Deriner'in yazılı cevabı (7/293) oo .0,1 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, «Eink - Karatohum» adlı 
bir nebatın etkilerine dair Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Cihat Bilgelıan'ın 
yazılı cevabı (7/266) 24:35 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın, Kıbrıs ve Enosis hakkında sorusu 
ve Başbakan Süleyman Demirci'm yazılı ce
vabı (7/290) 35:30 

m*m 

1. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler

arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni (Millet Mec
lisi 1/146; Cumhuriyet Senatosu 1/691) (Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Kanununun 6143 savılı Kanunla değişik 

5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni (Millet Melisi 1/131; Cumhuriyet Se
natosu 1/692) (Malî ve İktisadi İşler, Bayın
dırlık, Ulaştırma, ve İmar ve İskân ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/516) (Anavasa ve Adalet, Komlsvonuna) 
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B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,05 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasagun 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Enver Bahadırlı (Hatay) 

- - — — • — « • — — 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Cum
huriyet Senatosunun 1 nci Dönem G ncı top-

7. — Başkanın; Cumhuriyet Senatosunun 
yeni yıl çalışmalarırnın hayırlı ve başarılı ol
ması temennisi ve yapılması yereldi islere dair 
demeci. 

BAŞKAN — Bu toplantı yılı çalışmaları
mız] n hayırlı ve başarılı olmasını temenni eder, 
Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar). 

Muhterem arkadaşlar; yeni çalışma yılı
na girdiğimiz şu anda Yüksek Heyetinize bir 
hususu hatırlatmak isterim. Gecıcıı toplantı yı
lının sonunda, Ihenüz tatile girmeden evvel, 
Senatomuza Millıcıt Meclisinden 30 kanun tasa
rısı ve 4 kanun teklifi gel mis ve 'bunlar da 
aidolduikları komisyonlara havale edilmiştir. 

kıutı yılının 1 nci IVırlesimini açıyorum. 

Tabiatiyle tatil süresince bunlar için bir za
man kaybı veya her hangi bir zaman aşımı 
mevzuubahsolamaz. Ancak Millet Meclisi halen 
kanun bakımından mahmul durumda görülü
yor. Orada müzakereler bittikçe peyderpey ka
nun tasarılar] Senatomuza gelecek ve ıbunlar 
da taibiatiyle komisyonlarımıza havale edile
cektir. Bu sebeple komisyonlarımızda 'bulunan 
kanun tasarılarının Umumi Heyette daha ge
niş şekilde müzakere edilebilmesi için Komis
yon ıçalışmalarının hızlandırılmasını sayın ko
misyon 'başkanlarından ve ilgili bulunan ko
misyon üyelerinden bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündeme geçiyo
ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i car et Bakanlığına asaleten tâyin 'yapılıncaya 
kadar Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/509) 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ticaret Baıkanlığından istifa eden Macit Ze-

ren'in istifası kaibul edilmiş ve asaleten tâyin 
yapılıncaya kadar, Ticaret Bakanlığına Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik e tine sinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

I Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

/BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

3. — Ticaret Bakanlığına Zonguldak Millet
vekili Sadık Tekin Müftüoğlu'nun atanmasının 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

7. — Eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi müteveffa Cemal Gürsel'in 
hâtırasını taziz için saygı duruşu. ' 

BAŞKAN — Meclislerin tatil de bulundu
ğu 14 Eylül 1966 günü vefat eden eski Cuınhur-
ibaşıkam Tabiî Senatör Sayın Cemal Gürsel'in 
hatırasını taziz için Yüksek Heyetinizi bir da
kika saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakika Saygı duruşu yapıldı). 

BAŞKAN — Yine Başkanlık Divanının su
nuşları olarak muhtelif makamlardan gelmiş 
olan tezkereler vardır, geliş sırasına göre oku
tup itilâmıza arz edeceğim. 

2. — Ticaret Bakımlığından istifa eden Ma
cit Zer en'in istifasının kabul edildiğine ve Ti-

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkersi (3/508) 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Acık bulunan Ticaret Bakanlığına Zongul

dak Milletvekili Sadık Tekin Miiftüoğlu'nun 
atlanmasının, Başbakanın teklifi üzerine, ııy-
U'un görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet .Sunay 
Cu mkuııb aşk a n ı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan. Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, clö-
ünşüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk S ilhan'
ın vekillik tmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/510) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışiş

leri Balkanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşü
ne ikadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arız ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb aşk anı 

BAŞKAN-— Ittılaınıza arz edilmiştir. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönü
şüne kadar, Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/512) 

1 . 11 . 1966 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı İhsan Grürsan'm dönüşüne kadar kendi
sine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, Uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir.. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dı
şişleri Bahanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/513) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

8. — İran ve Pakistan'ı ziyaret etmek üzere 
Türkiye'den ayrılacak olan Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay'a dönüşüne kadar, Anayasa ge
reğince, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanı tezkeresi (3/514) 

Cumhuriyeıt ıSenatosu Başkanlığına 
İran Şelhinşahı Majeste Arya Mlelhr Molıam-

mad Eeza Palhlavi ve Pakistan Cumhurlbaşka-
ıu Ekselans Mareşal Ayub Han'ın vâki davet
leri üzerine vıe kendilerinin memleketimize yap
mış loldukları ziyaretleri iade maksıadiyle, 
İran ve Pakistan'ı ziyaret etmek üzere, 2 Ekim 
1966 Pazar günü Ankara'dan harekettim mu
karrerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, avdetime kadar, Cumhur
başkanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkanı B. 
İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edeceğini 
arz ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhurb aşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar kendisine, Ulaştırma Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
C ıımhurb aşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

6. —Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ma
liye Bakanı İhsan Gür san'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehanın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair tezkeresi 
(3/511) 
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9. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dı
şişleri Bakeını İhsan Seıbri Üağlayangil'e, dönü
şüne kadar, İçimleri Bakanı Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin uygun görül düğün e dair Üum-
hurbaşkeınlığı tezkereni (3/515) 

Cumhuriyet Senatonu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek oiaıı Dışişle

ri Bakanı İhsan Sabrı Çağ]ayangiTin dönü
şüne kadar kendisine, İrisleri Bakam Paruk 
Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun '»'örülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

10. — 'Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengine, dönüsü
ne kadar, Devlet Bakanı Cihat Bilgehaıvın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair ('üm
it urbask anlığı tezkeresi (3/517) 

Oumhınriyet Senatosu Başkanlığına 
\ aızlfe ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Bğilim Bakanı Orhan Dengizün dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Cihat BİLgehanın 
vekillik 'etmesinin. Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

.BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

11. — Maliye Bakanı İhsan G ursan'in istifa
sının kabul edildiğine ve asaleten tâyin yapılın
caya kadar Maliye Bakanlığına Milli Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun vekillik, etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
lere d (3/518) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Maliye .Bakanlığından istifa eden. İhsan 

(Hirsan'in istifası .kabul edilmiş ve asaleten ta
yin yapılıncaya kadar, MaJiye Bakanlığına 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğhrnuıı 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN -— Ittılaınıza arz edilmiştir. 
B fendi m, ayrıca yine tatil devresinde ve

rilmiş bulunan bâzı istifalar veya siyasi parti- , 
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den ayrılmış olma sunuşları vardır, bunları da 
ayrı ayrı okutup ıttılaınıza arz cder-eğim. 

12. ----- Kars Ürycsi Sırrı Atalayın, Başkan ve
killiğinden istifasına dair önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başkanvekilliğinden istifa ettiğimi saygıla

rımla arz ederim. 
Ka i's 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

13. — Tabiî Üye Kadri Kaplan'in Başkan
vekilliğinden istifasına dair önergesi. 

() urn'h ıı r i yet S e ı nato.su 1 > aş k a nl ı ğ ı n a 
Esasen yeniden seçime. gidileceğinden Baş

ka nvokilliğindcn istifa ettim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN - - Ittılaınıza arz edilmiştir. 

11. — Zongukhık Üyesi Terfih' înei'nin Ada
let Partisinden istifasına dair önergesi 

Cumhuriyet. Senatosu Baskanlığına 
Adalet Partisinden istifa etmiş bulundu

ğumu bilgilerinize arz ederim. 
Zonguldak 
Tevfik İnci 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

15. — Ordu Üyesi Eşref Ayhan'ın Adalet 
Partisine katıldığına dair Adalet Partisi Orupu 
Başkanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ordu Senatörü Sayın Eşref Ayhan partimi

ze iltihak' etmiştir. Saygılarımla arz etlerim. 
A. P. Senato Orupu Başkan V. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

16. — Düğünlerde israfeıtın men'i hakkında 
25 Teşrinievvel 1336 günlü ve 55 sayılı Kanun, 
Anayasaya aykırı olduğundan iptal edildiğine 
dair Anayasa Methkemsi Başkanlığı tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
O. 11. P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Oru-
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pu tarafından; -düğünlerde israfa!m inen'i hak-
kında 25 Teşrinievvel 1330 günlü ve 55 saydı 
Kanunun Anayasa'ya aykırı olduğundan ba
hisle iptali hakkında açılan dâva üzerine konu 
incelenmiş ve adı geçen Kanunun tüm ünün 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 20.9.1003 
gününde 1003/150 esas ve 1900/34 karar za
yisiyle karar verilmiştir. 

Bilgileri rica olunur. 
İbrahim Senil 

Anayaas Mahkemesi Başka m 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

17. — Başkanlık Divanı seçimlerine CSÜ.:J tu
tulacak Danışma Kurulunun dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde mü
him bir mevzuumuz var. Bunun müzakere,1;ine 
geçeceğiz. Bu da Başkanlık Divanı «edimlerine 
esas tutulacak Danışma Kurulunun dağıtım 
cetvelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz İçtüzüğümü
zü ti 8 nci maddesine uyarak, Senatonun açıl
masından bir hafta evvel Danışma Kurulunu 
davet ettik. Bir gün ara ile Danışma Kurulu, 
ilki gün devamlı çalışmak ve İçtüzüğün 8 nci 
•maddesinin nınhıtevasına tamamen uymak su
retiyle, bir dağıtım cetveli tanzim etmiş bulu
nuyor. Bu dağıtım cetveli şimdi öıılerinizidedir. 
(Dağıtılmadı sesleri). Efendim dağıtım celtveli 
evvelce basılmış ve her senatör arkadaşımı
zın kutularına atılmış 'bulunuyor. 

Her halde alanlar vardır. (Var, var sesleri) 
Bu dağıtım cetvelinde ufacık: bir hata var. Bu 
bir taibı hatasıdır. Birindi sahifenun başlığında 
«Cumıhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kararı», 
diyor: yanlış. Halbuki aslı aşağıdaki şekilde tab'a 
verilmiştir. «Cumhuriyet Senatosu Danışana Ku
rulu kararı» olacaktır. Bunun bu suretle tashih 
edilmesini rica ederim. Ayrıca cetvelin altına ka
yıt edilmesi lâzım gelen not cetvelin bulunduğu 
sahifenin altına kayıt edilmiştir. Özür dileyerek 
arzederim. Yine bu da bir tabı hataısı olarak gö
züküyor. 

Arkadaşlarım, meseleyi daha kolaylıkla hal
ledebilmek için, hafızalarda 8 nci maddeyi bir 
kere daha canlandırmak maksadı ile yüksek mü
saadenizle bu maddeyi okuyorum. 

«Siyasi Grupların oranları. Madde : 8 - Cum
huriyet Senatosu Başkanı, toplantı yılının bit-
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meşinden önceki bir hafta içinde Danışıma Ku
rulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. — Danışma Kurulunda temsil edilen bü

tün grupların C. Senatosu üye tamsayısmdaki 
yüzde oranları tesbit edilir. 

2. — Başkanlık Divanmdaki yerler, görev ve 
yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, Baş-
•kanvckillerimden her biri için yüzıde 10. İdareci 
üyelerin her biri için yüzde 7, Kâtip üyelerin her 
•biri için yüzde 5 puvan itibar olunur. 

3. — Başkan, Başkanvekilleri, İdareci üyeler 
ve Kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Se
natosu üye tamsayısına oranlarının büyüklük sı
rasına göre, dağıtıım cetveli düzenlenir ve Genel 
Kurulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde 
Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adı
na birer sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, 
ıbirer defa konuşurlar. Bu konuşmalandan sonra, 
dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna sunulur. 

C)! Genel Kurulca tavsibedilen dağıtım cet
veli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine 
geçilir. 

Danışma Kurulunun tanzim etmiş olduğu 
cetvel şimdi huzurunuzdadır. Bu hususta ancak 
İçtüzüğün aihkâmına uyarak grup sözcüleri onar 
dakikayı aşmamak üzere bu cetvel üzerinde söz 
alabilirler ve bir defaya mahsus olmak üzere ko
nuşurlar. Ayrıca Danışma Kurulu sözcüsüde yine 
rapor üzerinde 10 dakikayı aşmamak suretiyle 
Heyeti Umıımiycye izahat verir. Söz istiyen var 
mı? 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Evvelâ 
Danışma Kurulu izahat versin. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu sözcüsü Sayın 
Amil Artus, lütfen. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar1, İçtüzüğümüzün bir-
raz evvel okunan 8 nci maddesi uyarınca Danış
ma Kurulu, geçen toplantı yılının son haftası 
içinde iki birleşim yaparak bugün yüksele huzu
runuza sunulmuş olan dağıtım cetvelini hazır
lamış bulunuyor. Toplantılar 24 ve 20 Ekim gün
leri yapılmıştır. İlk gün yapılan görüşmeler so
nunda kesin bir sonuca varılamadığı için 
20 Ekim günü sabah ve öğleden sonra iki top
lantı yapılmak zorunluğu hâsıl olmuştur. 
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İçtüzüğün 8 nei maddesine göre Danışma 
Kurulunun yapacağı işlem, Cumhuriyet Senato
sunda mevcut bulunan grupların, Cumhuriyet 
Senatosunun üye tamsayısına göre oranlarını 
tesbit idi. İlk iş olarak yapılacak şey bu idi. Bu 
yapılmıştır. Tevzi edilmiş olan cetvelde görüle
ceği veçhile Cumhuriyet Senatosunda mevcudo-
lan ve Tüzüğümüze göre teşekkül etmiş bulunan 
döıt grupun Cumhuriyet Senatosunun bugünkü 
üye tamsayısına göre oranları gösterilmiş bulun
maktadır. 

Bundan sonra İçtüzüğümüz yine aynı mad
dede Başkana yüzde 19 puvan, Başkanvekilinc 
yüzde 10 puvan, idareci üyelere yüzde 7 puvan, 
kâtiplere yüzde 5 puvan olmak üzere Başkanlık 
Divanında mevcut 13 mevkie puvanları tesbit 
etmiş ve bundan sonraki bendde her grupun 
kendi oranına göre Başkanlık Divan'ındaki bu 
mevkilerden hangilerini alabileceğinin Danışma 
Kurulu tarafından sıra ile tesbit edilmesini ön
görmüştür. Danışma Kurulu 8 nei maddenin 3 
numaralı bendinde yazılı olan bu işlemi de yap
mış ve sonuç olarak Adalet Partisine; ilci baş-
kanvekili. bir kâtip, bir idare âmiri. C. H. P. ne1; 
bir başka'nvekili, iki kâtip, bir idare âmiri 
Kontenjan Grupuna bir idare âmiri. Millî 
Birlik Grupuna bir kâtip ve bu gruplar 
dışında kalan ve grup teşkil etmemiş bu
lunan üyelere verilmek üzere de iki kâ
tipliği serbest bırakmak suretiyle listeyi dü
zenlemiş bulunmaktadır. Esaslarım bu suretle 
arz etmiş olduğum Danışma Kurulu kararı biraz 
evvel de arz ettiğim gibi iki gün süren görüşme
ler sonunda alındığına göre pek tabiî olarak bu 
kararın al mm asının kolay olmadığı anlaşılmak
ta ve gene pek tabiî olarak bu karara katılmı-
yan ve bu kararın dışında bâzı görüşler ileri sü
ren arkadaşların bulunduğu da bir gerçektir. 
Nitekim tesbit edilmiş bulunan kararın sonuna 
baktığımız zaman bâzı arkadaşların, bâzr sebep
lerle muhalif kaldıkları anlaşılmaktadır. Ben
deniz Danışma Kurulu Sözcüsü olarak, İçtüzü
ğün 8 nei maddesine göre tekrar konuşmak im
kânım elde bulunduranı ad iğim için bu ayrık fi
kirlere, ekseriyete katılmıyan arkadaşların fi
kirlerine, burada arzı cevabetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Senatomuz
da temsil edilen en kalabalık grupun temsilcisi 
olarak iştirak eden Sayın Nusret Tuna arkada-

şimmn ileri sürdükleri görüş şu iki noktada 
toplanıyordu : 

Birincisi; diyorlardı ki, İçtüzüğün 8 nei mad
desi Anayasanın açık hükümlerine yani 84 ncü 
maddesi hükmüne aykırıdır, bu itibarla İçtüzü
ğün 8 nei maddesini uygulamak hatalı olur. Ana
yasanın 84 ncü maddesinin 2 numaralı bendine 
göre Anayasa hükümleri, yasama organlarını da 
bağlıyan hükümlerdir, hukuk kurallarıdır. Bu 
itil)arla Anayasa hükümlerinin tercih edilmesi 
ve Anayasanın 84 ncü maddesinin tatbik edil
mesi, İçtüzüğün 8 nei maddesi hükmünün, tat
bik edilmemesi, ihmal edilmesi lâzım gelir. Nedir 
84 ncü madde? Anayasanın 84 ncü maddesi di
yor ki; «Siyasi partiler Başkanlık Divanında 
Meclisi erdeki kuvvetleri oranında temsil olunur
lar.» 

Gene Sayın Tuna. ifade buyurdular, dediler 
ki ; «Bugün Adalet Partisi Cumhuriyet Senato
sunda 95 üyeye sahiptir. Cumhuriyet Senatosu
nun üye tamsayısı bugün 184 tür. Buna göre ya
rısından fazla üyeye sahip bulunan Adalet Par
tisinin Başkanlık Divanının onüç üyesinin yarı
sından fazla bulunan ye'di üyeye sahibolması 
lâzı'mgelir. Anayasanın 84 ncü maddesi; «Siyasi 
partiler kuvvetleri oranında temsil olunur» de
diğine göre biz Senatodaki kuvvetimiz oranın
da Başkanlık Divanında temsil edilmeliyiz. Bu
nu da ancak 84 ncü madde sağlar. Halbuki İç
tüzüğün 8 nei maddesini tatbik ettiğimiz tak
dirde bu .neticeye varmak zorlaşıyor. «O halde 
İçtüzüğün 8 nei maddesini uygulamamak lâ
zım gelir» Irayurdular. 

Bu görüşe muhtelif arkadaşlar, şahsan bende
niz de katılamadım. Sebebi şu idi : Biliyorsunuz 
ki İçtüzükler de kanunlar gibi Anayasa Mahke
mesinin denetimine tabidir. Bizim İçtüzüğümüz 
neşredildikten sonra 90 günlük süre içinde si
yasi partiler tarafından Anayasa Mahkemesine 
Tüzüğün bâzı hükümleri hakkında iptal dâvası 
açılmıştı. Yine hatırlryacaksınız, İçtüzüğün bâzı 
maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilerek yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu 
8 nei madde hakkında da iptal dâvası açılma
mıştır veyahut da açılan dâva, süre aşımı yüzün
den reddedilmiştir. Yani 90 günlük zamanaşımı 
geçtiği için bu dâva reddedilmiştir. Bu vaziyet 
karşısında 8 nei maddeyi bugün uygulamaktan 
başka, yapılacak bir şey yoktur. Ancak, Yüksek 
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Senato 8 nci maddenin Anayasaya aykırı oldu
ğu sonucuna vardığı takdirde ve bu maddenin 
değiştirilmesi için yine İçtüzükte yazılı usuller 
dairesinde yapılmış bir teklif bulunduğu tak
dirde bu teklif incelenir ve Yüksek Senato bu 
hükmün Anayasaya aykırı olduğu kanaatine va
rırsa, yani Sayın Tuna'nın noktai nazarına işti
rak ederse, 8 nci madde değiştirilir ve bundan 
sonraki muamelelerde bu değişik şekil uygula
nır. 

Bugün Anayasa Mahkemesi tarafından me
selenin, kısmen süre aşımı bakımından, kısmen 
bâzı hükümlerin iptal edilmesi suretiyle netice
lendirilmiş olmasına göre yapılacak bir mua
mele yoktur, 8 nci madde gereğince işlem yapıl
ması icabeder, düşüncesini Danışma Kurulunun 
çoğunluğu paylaşmış ve benimsemiştir. Bu iti
barla sayın arkadaşımızın görüşüne iltihak et
mek mümkün olmamıştır. 

İkinci noktai nazarları şu idi : Biliyorsunuz 
bâzı gruplara isabet eden postlar o gruplar ta
rafından diğer bir grupla değiştiriliyor. Meselâ; 
Kontenjan Grupuna isabet eden idare amirliğini 
Kontenjan Grupu Millî Birlik Grupuna vermek 
ve ona isabet eden kâtipliği de kendisi almak 
suretiyle aralarında iki tarafın rızası ile bir mü
badele yapılageliyordu. Bu sene de böyle bir 
mübadeleye taraftarız ve taraftar olduk. Sayın 
arkadaşımız böyle bir mübadelenin mümkün ola-
mıyacağı noktai nazarını ifade buyurdular. Ge
ne bu tezi çoğunluk benimsemedi. Sebebi de şu
dur : Gerek Anayasanın 84 n'cü maddesindeki 
hüküm ve gerekse içtüzüğün 8 nci maddesinde
ki hüküm, çoğunluk partisinin kendi çoğunlu
ğuna dayanarak Başkanlık Divanmclaki mevki
lerin tümünü eline geçirmesine mâni olmak için 
konmuştur. Eğer bu hükümler olmasaydı bugün 
95 üyeye sahibolan Adalet Partisi pek tabiî ola
rak Başkanlık Divanında 13 mevkiin 13 ünü de 
eline geçirmiş olacaktı. Buna mâni olmak için 
84 ncü maddenin hükmü gereğince oranları nis-
betinde grupların Divanda temsil edilmeleri esa
si kabul edilmektedir. Şimdi bu suretle gerek 
84 ncü madde, gerekse İçtüzüğün 8 nci mad
desi hükmü grupların lehine olarak konmuş 
hükümlerdir. Bir intizamı âmme hükmü değil
dir. Gruplar, kendi lehlerine konmuş olan bu 
hükümden kendi arzulariyle vazgeçebilirler. Ya
ni bir grup kendisine isabet eden bir mevkii ar-
znsiyle diğer bir grupa verebilir. Yetcrki bir 

defa Danışma Kurulu tarafından bu grupun 
hakkı kabul ve teslim edilmiş olsun. Bütün hü
kümler bu hakkın teslimini sağlamak içindir. 
Hak teslim edildikten, verildikten sonra ben 
hakkımı diğer bir grupa verebilirim. Bunda bir 
sakınca olmamak lâzımgelir. Bu düşünce çoğun
luğun noktai nazarına hâkim olmuştur. Ve bu 
suretle Kontenjan Grupunun kendisine isabet 
eden idareci üyeliği Millî Birlik Grupuyla değiş
tirebileceği kabul edilmiştir. 

Muhalif kalan diğer arkadaşların noktai na
zarlarına gelince : Halk Partisinden ve Millî 
Birlik Grupundan toplantıya katılan Grup Baş
kanı arkadaşlar Adalet Partisine iki başkanve-
killiğinin verilmesine itiraz ettiler. Fakat bu 
arkadaşlar esas itibariyle Adalet Partisine ge
rek Anayasanın hükümlerine ve gerekse İçtü
züğün 8 nci maddesine göre iki Başkanvekilliği 
isabet ettiğini kabul etmekle beraber, zaten Baş
kanlık mevkiini elinde bulunduran bir parti
nin iki Başkan vekilliğini de almak suretiyle 
Başkanlık Divanında çok mühim mevkileri ele 
geçirmiş olacağını ve bu durumun muvazeneyi 
çok fazla bozacağını, böyle yapılacağına Ada
let Partisine, diğer bir dağıtım yoliylc, onun ye
rine idareci üyelik veya kâtiplik fazla verilmek 
suretiyle dengenin sağlanabileceğini savundu
lar. Bu şüphesiz bir temenni mahiyetinde idi. 
Yani Adalet Partisi kendisine isabet eden Baş-
kanvekilliğinden vazgeçip, bunları meselâ Cum
huriyet Senatosunda grup teşkil etmemiş arka
daşlara bırakmak istiyebilirdi. Bu kendi elinde 
olan bir şeydi. Bunu teklif ettik. Falkat Adalet 
Partisini temsil eden arkadaş bu teklifi kabul ", 
etmedi. Kabul etmiyebilir, bu, kendisinin salâ
hiyeti, hakkı içinde idi. P>u suretle cetvelde Ada
let Partisine tüzüğe uygun olarak iki Başkan
vekilliği verilmiş bulunmaktadır. 

Zannediyorum ki, gerek Danışma Kurulunun 
almış olduğu kararı ve gerek bu karara bâzı 
noktai nazarlardan muhalif kalmış olan arka
daşların görüşlerini size kısaca özetlemiş bulu
nuyorum. Bütün tartışmalar bu mihver etrafın
da cereyan etti. Yalnız, eksik bırakmamış ol
mak için Sayın Azmi Erdoğan arkadaşımızın 
da görüşüne burada temas etmek isterim. Ken
dileri Anayasanın 84 ncü maddesinin siyasi par
tilerin Başkanlık Divanında oranlarına göre 
temsili esasının İçtüzüğün 3 ncü maddesinin 
tatbikatında Divan bünyesindeki her görev için 
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Başkan Vekilleri, İdare Âmirleri, Divan Kâtip
likleri için ayrı ayrı uygulanması ve siyasi par
ti gruplarına Senato üye tamsayısı içindeki 
oranlardan fazla görev tahsis edilmeme fikrin
de olduklarını ifade ettiler. Biz bu dağıtımın 
arkadaşımızm ifade ettiği şeikilde olmadığı, ak
sine Tüzük hükümlerine tamamen uygun bu
lunduğu kanısındayız. Şunu arz etmek isterim 
ki, Adalet Partisinin 51,65; C. H. P. nin 26,08; 
Kontenjan'm 7,06; Millî Birlik Grupunun 6,52 
puanı vardır. Şimdi bu puanlarla, 8 nci madde
nin 3 No. lu bendine güre dağıtıma başlıyoruz. 
Görüyoruz ki, daha ilk adımda Başkanvckilliği 
alalbilece'k ancak iki grup vardır. Birisi A. P. 
dir, diğeri de C. H. P. sidir. Binaenaleyh, A. P. 
ye Başkan çıktıktan sonra kalan 32 puan ile 
bir Başkanveikilliği verildiği zaman ve Halk 
Partisine de bir Başka nv ekili iği verildiği zaman 
Adalet Partisinin 22,65; Halk Partisinin 1.6,08; 
Kontenjan Grupunun gene 7,06; Millî Birlik 
Grupunun 6,52 puanı kalmaktadır. Demek ki her 
iki siyasi partiye birer Başkanvckilliği verildik
ten sonra bile diğer grupların bir Baş'kanvckil-
liği alabilecek puanı yoiktur. Devam ediyor; 
ondan sonra idareci üyeliğe sıra geliyor. Birer 
tane Adalet Partisine, Halk Partisine ve Kon
tenjan Grupuna veriliyor. Çünkü Kontenjan 
Grupu yedi küsur. Bunlara tekabül eden puan
lar düştükten sonra Adalet Partisinin 5,65; 
Halk Partisinin 9,08, Kontenjan Grupunun 0,06; 
Millî Birlik Grupunun 6,52 puanı kalıyor. 
Pek tabiî olarak hepsi 10 dan az ve 5 ten fazla 
olduğu için onlara da birer kâtiplik veriliyor 
ve bu suretle iki kâtiplik; C. H. P. ne de 4,08 
puanına karşılık bir kâtiplik verildikten sonra 
iki kâtiplik açıkta kalıyor. Bu iki kâtiplikte 

pek tabiî Cumhuriyet Senatosunda mevcut ve 
grup teşkil etmiyen üyelere verilmek üzere ser
best bırakılıyor. Bu kâtiplikleri siyasi partilere 
mal etmeye imkân yoktur. Bu takdirde Anaya
sanın 84 neü maddesi hükmü tamamen zedelen
miş olur. 

Zannederim vaziyeti, yani Danışma Kuru
lunda görüşülen ve karara bağlanan ve tartışı
lan meseleleri kısaca arz etmiş bulunuyorum. 
Zaten vakit de 10 dakika ile mukayyettir, kıy
metli vakitlerinizi fazla işgal etmek istemiyo
rum, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan ve 
ortadan alkışlar) 
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BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde grup baş
kanları söz istiyebilirler; İçtüzüğün 8 nci mad
desi hükmüne göre. Binaenaleyh, söz istiyen 
var anı"?.. 

Sayın Tuna, buyurun. 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Danışma Kurulumuzda 
geçen müzakereleri Sayın Âmil Artus izah bu
yurdular. Ben, A. P. niçin ve nereye muhalif 
kaldı, onu arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 84 neü 
maddesi ve yine Anayasanın 85 nci maddesi 
yüksek malumlarınızdır. Ne diyor, 84 neü mad
de : «Partiler Başkanlık Divanında kuvvetleri 
oranında temsil olunur.» 85 nci madde ne diyor? 
85 nci maddede, yapılacak içtüzüklerde Meclis 
mesailerine grupların kuvvetleri oranında işti
rak etmelerinin zaruri olduğu ve tüzüklerin de 
ona göre yapılması icabettiği ifade ediliyor. 
Şimdi demek oluyor ki, Mecliste ne cins mesai 
varsa, nerede toplu bir mesai varsa, bu mesai
lere partiler kuvvetleri oranında iştirak edecek
ler. Komisyonlarda öyledir, diğer işlerde öyle
dir. Bunların mümasili olan Başkanlık Divanın
da da öyle olmak lâzımgelir. Şimdi bu kuvvet 
oranı mevzuunda bir ihtilâf oldu. Bâzı arkadaş
lar bâzı fikirler beyan ettiler. Arkadaşlar, yük
sek malûmunuz, kuvvet oranı partilerin oy ade
didir. Kendisinin üye adedinin üye tamsayısı
na nis'bcti o partinin kuvveti oranıdır. A. P. nin 
kuvvet oranı 184 de 95 dir, C. H. P. nin kuvvet 
oranı 184 de 48 dir. Şimdi bu böyle olunca J3 
kişili, 13 müsavi oylu bir teşekkülde yüzde 51 
den faızla oya sahibolan Adalet Partisi kaç üye 
ile temsil edilmelidir? İş buraya gelmektedir. 
Bütün komisyonlarda ne yapıyoruz? 15 üyeli
dir ; A. P. nin oranı % 51 i geçmiştir. Sekizi 
A. P. lidir. 

Başkanlık Divanına gelince : Deniyor ki; 
evet, Başkanlık Divanı kaç üye? 13 üye. Ada
let Partisinden kaç kişi olsun? 5 kişi olsun. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 13 müsavi oylu 
bir Meclis teşekkülünde, oyların yarısından 
fazlasına sahibolan bir parti yarısından daha az 
bir oyla temsil ediliyor. 15u, malûmunuz Tüzü
ğümüzün 8 nci maddesinden neşet etmektedir. 
Tüzüğümüz yapıldığı zaman iktidarda olan, ya
hut yarıdan fazla oya sahibolan bir parti yok
tu. Başkanlık .Divanının, Başkan ve diğer üye
lerin tevziinde bir hayli za'hmet çekilmişti. Bun-
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dan dolayı bir puan sistemi ieadedildi. Başkan I 
için 19 puan sayılsın, bir kâtibin dört misli ol- I 
sun, bir başkanvekilmin iki misli olsun, bir ida
reci üyenin üç misli olsun, bir başkanvekili kâ- I 
ti'bin iki misli kuvvette sayılsın, gibi bir sistem 
yaratmaya mecbur kaldık. Bu Yüksek Heyeti
nizden içtüzük halinde geçti. Fakat su vaziyeti 
izah ettiğim zaman, ferahlıkla siz de takdir bu
yurursunuz ki, hakikaten puan sistemini kabul
le Anayasaya muhalefet etmişiz. Oııüe üyelik 
bir teşekkül içerisinde A. P. beş kişi ile temsil 
olunsun, bugün bizimi mer'i olan Anayasamızın 
sarih hükmüne uyan bir tutum değildir. I 

Bundan dolayı biz, mademki partiler bir ya-
'sama meclisinin faaliyetlerinde kuvvetleri ora
nında temsil edilecektir, o halde yarıdan fazla I 
oy sahibi olması lâzımgeldiği tezinde ısrar et
tik ve buna muhalif olan karara muhalif kal- I 
dik. 

Şimdi, grup arkadaşlarımla ve bağlı oldu
ğum idare heyetiyle temaslarda bulundum. 
Anayasanın açık hükmü karşısında tezimizin 
isabetli olduğu kanaatindeyiz. Yalnız Yasama I 
Meclislerinin faaliyete başladığı ilk günde ik
tidar partisinin muhalefetle bir ihtilâf çıkart
masının, yaşatmasının ve bunu temadi ettirme
sinin isabetli olmıyacağı kanaatine varan arka
daşlarım, bu kayıt ve şartlarla, Anayasaya mu- I 
halif olduğu halde, İçtüzük tadil edilinceye ka
dar bu hükmün tatbikine muvafakat etmek ve 
beni bu yolda beyanda buluıımalkla vazifelen
dirdiklerini huzurunuzda beyan etmek isterim. 

13 üyeli teşekkülde A. P. ne düşen üye sayısı 
en az yedidir. Beş üye ile temsil edilemez, fakat 
bizim yaptığımız İçtüzükte bir puan sistemi ka
bul edilmiş olduğundan bu puan sistemi bizi 
çarnaçar beş üyeye düşürmektedir. İçtüzük ta
diline kadar bu tatbikata biz de muvafakat edi
yoruz. Bunu huzurunuzda arz ediyorum. (Al
kışlar) 

Diğer ikinci ihtilâfımız arkadaşlar, Sayın 
Âmil Artus arkadaşım bu partilere verilmiş bir 
haktır, âmir hüküm yoktur, bundan dönülebilir, 
gruplar birbirine şahıs devredebilir gibi bir be
yanda bulundular. Biz katiyen bu kanaatte de
ğiliz. Bu kanaatte olmadığımızı bu Temsilciler 
Meclisinde ifade ettik. Şimdi temsili sistemde 
yüksek malûmlarınız, parlâmentoları milletin 
bir aynasıdır. Milletteki içtimai durum ne ise 
parlâmentoda bu halin tezahür etmesi zaruri- j 
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dir. Şimdi seçilmiyenler dışında seçilen arkadaş
ların durumu bu vaziyeti izah ediyor. Oradan 
gelen şu tabloyu içimizdeki suni anlaşmalarla 
değiştirmeye bizim hakkımız yoktur. Anayasa
nın 84 neti maddesi âmir hükümdür, âmir hük
mün ta kendisidir. Ne diyor; partiler her teşek
küller kuvvetleri oranlarında temsil edilirler. 
Anayasa hükmüdür, âmir hükümdür, riayeti za
ruri hükümdür. Aksine bir karar Anayasa hük
mü olmaz. Birinci kısım budur. 

Gelelim ikinci kısma; İçtüzüğün 5 nci mad
desine bakalım. İçtüzüğün 5 nci maddesi ne di
yor; dağıtım cetvellerindeki oranların korun
ması zaruridir. Demekki, partilere, gruplara ne 
miktar hak doğuyorsa, bu hakkı korumak içiiı 
5 nci madde tedvin edilmiş. Binaenaleyh her
hangi bir teşekkül, bir grupun diğer bir grup 
lehine feragatte bulunması, az olan üye adedi
ni, temsil vaziyetini diğer bir gruptan istiane 
etmek suretiyle çoğaltması için puanını değiş
tirmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Bu 
bakımdan da muhalif kaldı. Netice itibariyle 
sözlerimi hulâsa ediyorum. 

Birinci kısımdaki, Anayasa bakımından gö
rüşümüzü ifade ettim. İkinci kısımdaki muha
lefetimiz esasen yer bulmamıştır. Çünkü dağıt
ma cetveli bizim görüşümüze uygun tanzim edil
miştir. Binaenaleyh Adalet Partisi olarak bu 
cetvel Yüksek Heyetinizce tasvibedildiği zaman 
cetvellerin icaplarına göre seçime âmâde oldu
ğumuzu saygılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var- mı?... 
Buyurunuz. 

C. II. P. GUUPÜ ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli senatör

ler ; Sayın Nusret Tuna arkadaşımız İçtü
züğümüzün Anayasa hükümlerine aykırılığı 
dolayısiylc tatbik edilemiyeceği, yolundaki 
beyanlarını burada kısmen tahfif edip geri 
almış oldukları için bu hususa değmmiye-
ceğim. Esasen Sayın Âmil Artüs, arkadaşı
mız bu hususa dair olan fikirlerini, kıymetli 
mütalâalariyle de cevaplandırmışlardır. Biz 
ancak dağıtma cetvelinde iktidar partisine 
iki 'başkanvekilliği verilmesi hususuna iti
razda bulunmuştuk. Sadece bu itirazımızın 
mahiyetini ve sebeplerini arz ve izah etmekle 
yetineceğim. 

İktidar partisine ikiden fazla başkanve-
killiği verilmesinin Tüzüğe aykırı olduğu 
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hakkında bir kanat beslememekteyiz. Çünkü üye 
'tamsayısına göre Adalet Partisinin yüzde 
oranı 51,65 puandır. Dağıtım cetvellerinde 
Adalet Partisine bir Başkan, iki Başkanve-
kili, bir İdareci Üye ve bir kâtiplik verilmek
tedir. Tüzüğümüzün 8 nci maddesine göre 
Başkanın puanı 19, iki Başkan vekilinin puan
ları onardan yirmi, bir İdareci Üyenin puanı 
7, bir kâtip üyenin puanı da beş olduğuna 
göre bu parti 51, 65 puanına mukabil 51 puan 
kullanmakta. 0,65 puvan mm dan da feragat et
mektedir. İşte işe bu açıdan baktığımızda 
dağıtım cetveli, Tüzük hükümlerine ve hak
kaniyete uygun görülmektedir. Ancak işin 
•bir de başka yönü vardır. Senatomuzun hu
zurlu ve verimli çalışması, Başkanlık Diva
nının tam bir tarafsızlık içinde bulunmasına, 
Senato Umumi Heyetinin 'bu kanaati her 
türlü endişeden uzak olarak taşımasına bağ
lıdır. Divanın ağırlık ve 'sorumluluğu, ise 
tamamen Başkan ve Başkanvekil'l erinde top
lanmaktadır. Tüzüğümüzün 7 ve 9 ucu mad
delerini incelediğimizde, Senatonun temsili, 
toplantılara çağırılması, birleşimlerin açıl
ması, görüşmelerin idaresi, -oylama sonuç
larının ilânı, tutanak özetlerinin düzenlen
mesi ve ilânı, Başkanlık kararlanın uygu
lama, kanun ve İçtüzük hükümlerini tatbik, 
Senato memurlarını .tâyin ve kanunlara göre 
cezalandırma, Divan kâtipliklerinin ve İdare 
âmirlerinin görevlerini denetleme, komis
yonların ve büroların çalışmalarına nezaret 
ve Senatonun kolluk işlerini tanzim gibi yet
kiler Başkana ve Başkaııvekillerinc aittir. İda
reci üyelerle 'kâtiplerin yetkileri ise yine 
Başkanın nezaretinde çok mahdut bir kısım 
faaliyetlerden ibarettir. Bu kadar ağırlığı 
olan bir Başkan ve üç Başkanvekilinden iba
ret olan dört koltuktan üç tanesini bir par
tiye verip sadece bir tanesini yarı üyeye 
sahip muhalefet guruplariyle bağımsızlara 
bırakmak Divanın tarafsızlığına gölge düşü -
reeeği endişesisini yalatmaktır. Biz C. H. P. 
Grupu olarak dağıtım cetvellerinde bize tahsis 
edilen üyeliklere razıyız. Partimiz için bun
dan başka bir şey istemiyoruz. Maksadımız 
sadece Yüce Senatonun daha huzurlu ve ve
rimli çalışmasını sağlamak ve buna gölge dü-
şürmeemktir. Bu maksatla Danışma Kurulu 
görüşmelerinde İktidar Partisinin lıakkı olan 
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51 puandan bir Başkan, bir Başkanvekili, 
bir İdareci Üye ve üç kâtiplik almak sure
tiyle kullanmasını teklif etlik. Teklifimiz 
kabul edilse idi, hem iktidar partisi hakkı 
olan 51 puanı yine kullanmış olacak, hem 
de Başkanvekiiicrindeıı birisine hiçbir parti
ye mensubolmıyan, diğer gruplardan veya ba
ğımsızlardan birisi gelmek suretiyle Divan, 
daha tarafsız bir hüviyet kazanacak idi. Bu 
hal herkese güven ve huzur sağlıyacak idi. 
Danışma Kurulunda ileri sürdüğümüz tekli
fimizi bir kere de yüksek huzurlarınızda ifa
de eder. Yüce Senatoyu grupum adına en de
rin saygılarımla, selâmlarım. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar, Anayasanın Baş
kanlık Divanının tarafsız hareketi için ön
gördüğü düzenin ne kadar haklı olduğunu 
son 5 yıl. içinde gördük.Bu haklılığın bir 
kat daha arttığı kanısındayım. Çünkü, Sayın 
Nusret Tuna, çoğunluğu aldık, dedikten sonra 
nerede ise küçük, küçük rakamların dahi üze
rinde durarak başka gruplar arasındaki görüş
leri dahi etkilemekle kendisinde hak buldu. Bu 
yukarda da tartışıldı aynı şekilde ve 84 ncü 
maddeye yine döndük. Parti dedik, tüzüğe ay
kırıdır değildir dedik, puvan dedik bir ölçü ara
dık. Bunun üzerinde duramayacağım ama, görülü
yor ki, her hali ile geçmiş bile olsa bu hükümler 
tartışılarak özel kararlara gerekçe çıkarılıyor. 
Bütün bunları bir tarafa bıraktıktan sonra biz 
esas temel üzerinde duracağız. Başkanlığın ta
rafsızlığının esas kısmı burada Genel Kurulun gö
rüşmelerini yönetimdir. Sayın Tuna deseydi ki, 
yönetimin esas unsuru Sayın Başkan ve Sayın 
Başkanvekilleridir, bunun 4 tanesinin 3 tasesi-
ni almak biraz fazla geldi bize. Çünkü yarısın
dan biraz faklayız ama 3/4 ü alıyoruz. Böyle 
dese idi çok daha doğru olurdu. Puvanlarımızı 
da alacağız deselerdi hakları idi. Puvanlarmı al
maları hakkında bir söyliyeleğimiz yoktur. Yu-
kardaki tartışmada esasen iki şeyi anlaştırama-
dık. Biz teslim ettik ve zaten hepimizin etmemiz 
lâzım, grupların puvanları ne ise alsınlar. Ama 
hem puvan alalım, hem Başkanlıkları alalım 
hem çoğunluğu alalım. Bu adedidir; Başkanla 
kâtibi eşit sayan bir mantık elbette tartışmada 
haklı bir gerekçe bulamıyor. Bir Başkan ile bir 
kâtip, ikisinin de birer oyu vardır, o halde iki-
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si de eşittir. Zannediyorum ki, bunu kabul et
mek mümkün değldir. Her ne ise cetvel puvan 
itibariyle hakları temsil ediyor. Ama Sayın Ada
let Partisi iktidar grupunun çok daha hoş görü 
davranarak Başkanlık Divanı yönetiminde bu de
recede ağırlığı kendi tarafına çekmek istememe
sini temenni ederdik. Bunun daha ileri giderek 
çok daha küçük, bir hesapla, çok daha küçük bir 
rakamla iki grup arasında 5 yıldır yapılan an
laşmayı da Anayasya İçtüzüğe nerede ise aykırı 
görür gibi bir itiraz ileri sürdüler. Ben bunun 
üzerinde görüşmek istemezdim ama Sayın Ar-
tus, kamu düzenini düzenliyen, daha doğrusu 
kamu yararına işliyen, kamu düzeni için bir 
hüküm değil gruplara verilmiş bir haktır, diye 
açıkça izah ettiği halde yine 0,48 puvan üzerinde 
duracağım. 0,48 puvan farkı ile Millî Birlik 
Grupunun bir üyeliği üzerinde tartışma yap
mayı çok yararlı buldu, Sayın Tuna. Halbuki 
söylemek zorundayım, yukardaki teklifte 5 pu
van fazla istemişti. Bir teklifte beş puvan fazla 
istiyebiliyor ama iki grup arasındaki bir anlaş
maya gelince 0,48 lik bir değişikliği Anayasaya 
aykırı sayacak kadar ifadede bulunuyorlar. Bu 
mutlaka olacak, 0,48 puvan Halk Partisine, 
0,92 Adalet Partisinden 0,65 az, j^ukarda beş 
puvan fazla istemiş gibi küçük rakamlar üze
rinde durulmasından duyduğumuz üzüntüyü 
belirtmek ve belirmiş hükümler üzerinde, Ada
let Partisinden, İktidar partisinden çok daha 
hoş görüşlü anlayışlı bir tutum beklediğimizi 
ifade etmek için söz aldım, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun, 
çoğunlukla karar altına almış ve tanzim etmiş 
olduğu cetvel üzerinde gerek Danışma Kurulu 
sözcüsünün, gerek grup başkanlarının veya söz
cülerinin bu mevzu üzerindeki mütalâalarını 
dinlemiş bulunuyorsunuz. Bu konu üzerinde baş
kaca da müzakere açılamaz, İçtüzüğün 8 nci 
maddesinin alâkalı fıkrası katı bir hüküm taşı
maktadır. Bu takdirde şimdi... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan beyanmızdaki bir sözünüzü açıklamanı
zı istiyeceğim. 

Bu sözünüzle bağımsızlar bu mevzuda konu-
şamıyacaklardır mı demek istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Danışma Ku
ruluna kimler davet edilir? Bunlar İçtüzüğümü
zün 8 nci maddesinin hükmü gereğince Senato
da grup sağlamış olanlardır. Yani siyasi parti 

gi'uplariyle Cumhuriyet Senatosunda grupu bu
lunan Kontenjan Grupu ve Millî Birlik Grupu -
dur ki, bunların temsilcileri Danışma Kuruluna 
katılırlar. Bunun dışında her hangi bir kimse bu 
Danışma Kurulu üyesi olamaz; bunu demek isti
yorum. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Yani, 
bağımsızların sayısı ne olursa olsun, çıkıp hak
larını savunamazlar mı? 

BAŞKAN —• Bu mevzu üzerinde yine Danış
ma Kurulu bir not bırakmıştır. Evvelâ Danışma 
Kurulu 8 nci maddede puvan ta j esasım hedef 
tutmuş ve grupların kendi kuvvetleri oranında 
da yukardan aşağı bu listede yer alması gereken 
üyeleri tanzim etmiş. Yani başkanvekillerini, 
başkan dâhil ama başkan seçimi olmıyacağı için; 
onun 19 puvannıı koymuş, eklemiş. Başkanvc-
külerini, kâtip üyeleri ve idareci üyeleri bu lis
teye göre tanzim etmiştir. Şimdi kalıyor ortada 
iki kâtip üyesi. Bunları hiçbir grupa maletme-
miştir. Bunlar aşağıdaki dağıtım cetvelinde not 
halinde bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu yukar
da düşünülmüştür. Bu ancak Heyeti Umumiye-
nin vereceği hükümle, kararla mümkündür. Da
nışma Kurulunun da yetkisi dışındadır. Bu se
beple yani sizi sorunuz karşısında ben bu izaha
tımla tenvir etmiş oldum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu Danışma Ku
rulunun tanzim etmiş olduğu cetveli oylarınıza 
arz edeceğim. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18. — Başkanlık Divanı seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi bu cetvel esasına müste-
nidolmak üzere gruplardan aday isimleri gelmiştir. 
Eğer izin verirseniz hemen bu aday isimlerini okut
turacağım ve derhal seçime geçelim. Evvelâ baş-
kanvekillerinin seçimine, ondan sonra idareci 
üye ve daha sonra da kâtip üyeler seçimine ge
çelim. Bidayette hemen başkanvekillerinin seçi
mine geçeceğiz. Evvelâ gruplardan gelmiş olan 
aday listelerini okutacağım. 

C. II. P. Grupu Başkanlığı tezkeresini oku
tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 Kasını 1966 Salı günü Cumhuriyet Sena

tosu C. H. P. Grupunda bir Cumhuriyet Sena
tosu Başkanvekili, iki Cumhuriyet Senatosu Di-
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van Kât ib i ve bir Cumhuriyet Senatosu İdareci 
Üyeliğine yapı lan secim soıuıcuıula, aşağıda 
adlar ı yazılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri g rup 
a d ayı' seçil misle rdi r. 

Saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

C. II. P. Grup C. H. P. ( İn ip 
Başkanvekil i Başkan vekili 

Van Artvin 
Feri d Melen Fehmi Alpaslan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili : (!) 
Sırrı Ata lay (Kars) 
Cumhuriyet Senatosu Divan Kât ip ler i : (2) 
Eıı'ver Bahadı r l ı (Ha tay) 
Nizam ettin ö z g ü l (Gaziantep) 
Cumhuriyet Senatosu İdaeci Üyeliğine : (1) 
Neci'p Se'yhan (ITakkâ ri) 

BAŞKAN — Adalet Par t is inin göndermiş ol
duğu aday listelerini okutuyorum : 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dağı t ım cetvelinde yer alan iki Cumhuriyet 

Senatosu Başkanvekil l iği için aşağıda isimleri 
gösterilen sayın üyeler aday gösteri lmişlerdir 

Saygılar ımla arz ederim. 
A. P. Senato Orup Başkanı 

İzmir 
Cahit Oku re r 

Mehmet Ünaldı Adana 
F ik re t Turhangil Aydın 

Cumhuriyet Senatosu "Başkanlığına 
Dağıt ım cetvelinde yor alan bir Cumhuriyet 

Senatosu İdareci Üyeliği için Anta lya Senatörü 
Sayın Akif Tekin aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. P. Senato Orup Başkanı 

İzmir 
Cahit O küre r 

Cumhur iye t Senatosu Başkanlığına 
Dağıtım, cetvelinde yer alan bir Divan Kâ

tipliği için Çanakkale Senatörü Sayın Nahit Al
lan aday gösterilmiştir . 

Saygılarımla arz ederim. 
A. P. Senato Orup Başkanı 

İzmir 
Cahit Oku re r 

BAŞKAN — Konten jan Grupundan her han
gi bir aday ismi veri ldi mi efendim? 

AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Kontenjan Grupu adayı Sayın Âdil Ünlü ar
kadaşımızı kâ t ip aday olarak gösteriyoruz. Bi
raz önce arz et t iğim gibi, Yüksek Senatonun da 
tasvibet t iği veçhile idareci üyeliği Millî Bir l ik 
Grupuna veriyoruz, onların da kât ipl iğini alı
yoruz... 

BAŞKAN — Şimdi benim bir noktayı tav
zih etmeme müsaade b u y u r u n ; cetvele d ikka t 
ederseniz Kontenjan Grupunıın puvan ta j usulü 
ile edindiği üye idareci üyedir. Millî Birlik Gru
pin raıı da yine puvan ta j usulü ile edindiği üye 
kâ t ip üyedir. Burada Sayın Artus şunu buyur
dular : Bizim hakkımız olan idareci üyeliği biz 
Millî Birlik Grupuna , onlar da kâ t ip üyeliği bi
zini. gi 'upumuza vererek ve karşılıklı anlaşmak 
suretiyle birbirimize bu haklar ı devrediyoruz, 
dediler. Şimdi, o halde cetvelde; cetvel aslında 
8 nci maddeye uygun olarak yapılmış ve tanzim 
edilmiştir, şimdi de kabulünüze arz ettim, ka
bul ettiniz. O halde bu değişiklik yapılabil i r mi 
yapılamaz mı?... Faka t ben Tüzük hükmünün 
dışına pek çıkamryaeağım gibi geliyor. Dağıtım 
cetvelini Yüce Senatonun tasvibine arz ettim, 
kabul edenler, dedim, ve büyük çoğunlukla ka
bul edildi. Bu takd i rde , şimdi benim ricam, 
Cumhurbaşkanı Kontenjanı Grupundan bir ida
reci üye arkadaşımızın namzet gösterilmesi ve 
M. B. G-rupundan da bir kâ t ip üye arkadaşın 
n a m zet göste ri 11 ÎI esidi r. 

AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) —-'Knjnıı Baş
kan, bir sun! soracağım : Şimdi biz her hangi 
bir arkadaş ı aday gösteremez miyiz? Şar t mı, 
kendi grı ıpumuzdan aday göstermek? Nereden 
çıkîı bu? Her zaman başka bir kimseyi kend i 
adayımız olarak gösterebil irdik. 

1'AŞKAN — O halde 8 nci maddenin '2 nci 
i'ıkrası hükümsüz kalır. Böyle bir şey olamaz. 
8 ırci maddenin 2 nci. fıkrası üzerinde geniş öl
çüde bir ta r t ı şma olmuş ve bu prensibiyle, her 
tü r lü şeyiyle kabul edilmiştir. İzin verirseniz 
elbetteki Millî Birl ik Orupu İçendi bünyesinden 
bir kati]) üye için namzet gösterecek, biz de o 
namzetler üzerinde duracağız, oylamaya o su-
r"tle gideceğiz. Kontenjan Grupundan da rica 
ediyorum, bir idareci üyeyi isim olarak versin. 
böylece seçime geçmiş olalım. 

ÂMİL AUTUM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bizim adayımız Say m Âdil Ünlü 'dür . Bu ar-

14 — 



C. Senatosu B : 1 1 . 11 . 1966 O : 1 

kudasımızı hem kâtip üye ve hem de idareci üye 
olarak seçiyoruz. Takdiri Yüksek Heyete bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Bize yazılı olarak Sayın Adil 
Ünlü hakkında bir önerge verin de Sayın Âdil 
ünlü'yü idareci üye mi, yoksa kâtip üye mi se
çeceğiz bilelim. Millî Birlik Grupundan da bir 
aday rica ediyorum. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Efendim, reisvekilleri seçimine 
gecilsc... 

BAŞKAN — Efendim, eğer-Yüksek Heyeti
niz tensibederse, nasıl olsa kâtip üye ve idareci 
üye arkadaşların seçimlerini bir tur sonra yap
tıracağım için, yani bir sonra yapacağımız için 
şimdi başkanvekillerinin seçimine geçiyorum. 
Bunun için tasnif heyeti seçeceğiz. 

Sadi Koçaş... Yok. 
Alâeddin Çetin... Burada 
Reşat Zaloğlu... Burada. 
Turgut Cebe... Burada. 
Efendim, oylamaya geçmeden evvel hangi 

isimden başlamıeağmı tesbit için isim çekeceğiz, 
ondan sonra isimleri okuyacağız. 

izzet Biran'd. 
Efe'ndim, başkanvekillerinin oylamasına baş

lıyoruz, 
(Arslan Bora'dan başlamak üzere oylar top

landı ) 

BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmıyan 
sayın üye var mi l . Yok. Oylama muamelesi bit
miştir. 

Lütfen tasnif heyeti yerini alsın. 

BAŞKAN — Savın senatörler, başkanvckil-
leri seçimi sona ermiştir. Seçim sonucunu oku
tuyorum, efendim. 

Y üksek Başka n!ığa 
Cumhuriyet Senatosu başkanvekillikleri için. 

yapılan seçime (148) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Turgut Cebe Alâeddin Çetin 
• Üye Üye 

Reşat Zaloğlu İzzet Birantl 

1. — 

4. -
5. — 

'6. -
7. -
8, -

Fikret Turhangil 
Mehmet Ünaldı 
Sırrı Atalay 
Muhittin Kılıç 
Eşref Ayhan 
Rifat Öztürkçine 
Cahit Okurer 
Ahmet Yıldız 

132 
115 
134 

9 
-> 
1 
1 

BAŞKAN — Bu sonuca göre Saym Fikret 
Turhangil 132 oyla başkaııvekilliğine seçilmiş
tir. (Alkışlar) 

Sayın Mehmet Ünaldı 115 oyla başkaııvekil
liğine seçilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Sırrı Atalay 134 oyla başkaııvekilliği
ne seçilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın başkaııvekillerimizi Yüksek Heyetiniz 
ve şahsım adına tebrik eder ve muvaffakiyetler 
temenni ederim. (Alkışlar) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Müsaa
de buyurur musunuz efendim?... 

BAŞKAN — Buyuran. 
BAŞKANVEKİLİ FİKRET TURHANGİL 

(Aydın) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Heyeti Umunıiyenizin bize göstermiş olduğu 

teveccühe lâyık olmanın gayreti içinde olacağız. 
Asgari kusurlarımızın müsamahanız içinde ka
bulünü istirham eder, Heyeti Umumiyenizc ar
kadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi idareci üye ar
kadaşlarla, kâtip üye arkadaşlarımızın seçimine 
geçiyoruz. 

Gruplar tarafından verilmiş olan aday liste
lerine göre, idareci üye arkadaşlarımızın isimle
rini okuyorum : 

Saym Necip Seyhan, 
Saym Akif Tekin, 
Sayın Âdil Ünlü. 

Kâtip üyeler için de Saym Nahif Altan, Sa
yın. Enver Bahadırlı, Sayın Nizamettin Özgül. 
Yalnız bir isim daha okuyaeağı'm, Millî Birlik 
Grııpıı Başkanı, Saym Muzaffer Yurdakul e r'i 
idareci üye olarak göstermişler, ama Kontenjan 
Grupu sarih bir şekilde idareci olan üye ıtamze-
tiııi gösterdiğine göre, Saym Muzaffer Yurda-
kııler'i kâtip üye olarak seçeceğiz, efendim. Bu 
halde 4 kâtip üye ve 3 tane de idareci üye se
çimine geçiyoruz. 

— 15 — 



C. Senatosu B : 1 1 . 11 . 1966 O : 1 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim iki tane de grupu olmıyan arkadaşlar
dan kâtipliğe seçilmesi gerekmektedir. Bunlar
dan bir tanesi için ben şahsım adına Azmi Er
doğan'ı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir üye daha kaldı. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ali Rıza Ulusman'ı teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Kâtip üyeler için ayrı, idareci 

üyeler için ayrı sepet koyacağız ve oylamayı 
birlikte icra edeceğiz. İdareci üyeler için ayrı' 
sepete oy atılacak, kâtip üyeler için ayrı sepete 
oy atılacaktır. Şimdi efendim biliyorsunuz ki 
dört kâtip üyelik gruplara taksim edilmiştir. 
Ancak iki kâtip üye kalmış idi. Sayın Tuna, kâ
tip üye için namzet olarak Sayın Azmi Erdoğan.ı1' 
göstermektedir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bendeniz de 
Saym Kudret Bayhan'ı teklif ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bendeniz de Ali Rıza Ulusman'ı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin .Kalpaklı oğlu 
Saym Ali Rıza Ulusman'ı ve Sayın Yetkin de 
Sayın Kudret Bayhatı arkadaşlarımızı kâtip 
üyeliğe teklif ediyorlar. Yani iki münhal bulu
nan kâtip üyeliklere. Bu üç taneden ikisi seçi
lecektir. Yanlışlık olmasın. (İsimler tekrar okun
sun, sesleri) Adayları tekrar edeyim efendim. 
Cetvelde bulunan kâtip üyelikler için adaylar 
Saym Nahit Alt an, Sayın Enver Bahadırlı, Sa
yın Nizamettin Özgül, ve Saym Muzaffer Yur
dakul er. İki tane münhal için de üç namzet ar
kadaş gösterilmiş, birisi Azmi Erdoğan, birisi 
Ali Rıza Ulusman, diğeri de Kudret Bayhan'-
dır. O halde yedi taneden altı tane seçeceğiz. 

İdareci üyeler de Necip Seyhan, Akif Tekin 
ve bir de Âdil Ünlü. Üç arkadaş. 

Şimdi efendim, deminki tasnif heyeti başkan -
vekillerinin tasnifinde belki yorulmuş olabilir. 
Binaenaleyh, kâtip üyeler ve idareci üyeler için 
tasnif heyeti, seçeceğiz. İsimlerini okutuyorum : 

Saym Abdurrahman Kavak?.. (Burada, ses
leri) 

Saym Âmil Art ı ıs i . (Burada, sesleri) 
Sayın Akif Eyidoğan?.. (Burada, sesleri) 

BAŞKAN — Bu arkadaşlar idareci üyelerin 
seçimi ile ilgili tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Şimdi kâtip üyeler için de ayrıca bir tasnif 
heyeti seçeceğiz. İsimleri okutuyorum : 

Sayın Hayri Mumcuoğlu"?.. (Burada, sesleri) 
Sayın Kadri Kaplan?.. (Burada, sesleri) 
Saym Halil Ağar?.. (Burada, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, oylama işlemine ge

çiyoruz. 
(İzzet Birand'dan başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz tasnif he
yeti için konuşacağım efendim. İki tasnif he
yeti var. Biri idareci üyeler için tasnif heyeti, 
biri de kati]) üyeler için tasnif heyeti. Şimdi 
idareci üyeler için tasnif heyetini okuyacağım. 
Abdurrahman Kavak, Akif Eyidoğan, Âmil. Ar-
tüs (Yanlış, seselri) Evet, bunlar idareci üye
ler için. 

Bir de kâtip üyeler için tasnif heyeti var. 
Sayın Halil Ağar, Sayın Kadri Kaplan, Sayın 
Hayri Mumcuoğlu. Yani iki tasnif heyeti yapı
şımızın sebebi işin çabuk bitmesini temin et
mektir. 

Elendim, oyunu kullanmiyan sayın üye var 
mı?.. (Var, sesleri) Lütfen. 

Oylama muamelesi bitmiştir. Sepetler kâtip 
üyeler ve idareci üyeler için ayrı, ayrı tasnif 
heyetlerine verilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; idareci üyelerin seçi
mi ile kâtip üyeclrin seçimi sonuçlanmıştır. 
Şimdi evvelâ idareci üyelerin seçimine ait maz
batayı okutuyorum : 

Yüksele Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İdare amirlikleri için 

yapılan seçime 139 üye katilmiş ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye * Üye 
Amil Art us Abdurrahman Kavak 

Üye 
Akif Eyidoğan 

1. — Necip Seyhan l'!8 
2. — Âdil Ünlü :l.']0 
:l. — Akif Tekin 128 
4. — Muzaffer Yurdakuler 7 
5. — Hidayet Aydmer 1 

BAŞKAN — Tasnif neticesine göre Sayın 
Necip Seyhan, Saym Âdil Ünlü ve Sayın Akif 
Tekin idareci üyeliğe seçilmişlerdir, tebrik ve 
muvaffakiyet fer temenni ederim. (Alkışlar) 
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Kâtip üyelikler iein tasnif neticesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu kâtiplikleri için 1 Ka

sım 1966 gününde yapılan seçime 139 üye ka
tılmış. ve neticede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
1 Kasım 1966 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Hayri Mumcuoğul Halil Ağar 
Üye 

Kadri Kaplan 

1. — Enver Bahadırlı 133 
2. — Nahit Altan 132 
3. — Nizamettin Özgül 131 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri Merkez Elâgöz köyünün 
Batısındaki akarsu üzerinde bir bağlama tesisi 
yapılmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sabit Os
man Avcı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
İbrahim Deriner'in yazılı cevapları (7/271) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Geniş bir araziye sahip olan Elâgöz köjaı 
(Kayseri, Merkez) halkı, susuzluk yüzünden ve
rimli bir ekim yapamamaktadır. Bu sebeple çok 
yoksul bir duruma düşmüşlerdir. 

Köyün 500 m. kadar Batısındaki akarsu üze
rinde bir bağlama tesisi yaparak arazinin su
lanması, köyün imkânları dışındadır. 

Köy İşleri Bakanlığı problemle ilgilenmiş ve 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

— Muzaffer Yurdakuler 
— Azmi Erdoğan 
— A. Rıza Ulusman 
— Kudret Bayhan 
— Âdil Ünlü 

115 
115 
93 
61 
7 

BAŞKAN — Altı üye kâfi oy almışlardır. 
Buna göre, Sayın Enver Bahadırlı, Sayın Nahit 
Al'tan, Sayın Nizamettin Özgül, Sayın Muzaffer 
Kurdakuler, Sayın Azmi Erdoğan ve Saym Ali-
Rıza Ulusman kâtip üyeliğe seçilmişlerdir. Ken
dilerini tebrik eder, muvaffakiyetler dilerim. 
(Alkışlar) 

Efendim, gündemimizde müzakere mevzuu 
başka bir madde yoktur. 3 Kasım 1966 Perşem
be günü saat 15.00 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

Topraksu VIII nci Bölge Müdürlüğünün teklifi 
üzerine gerekli istikşafi etütleri yaptırmış
tır. Bakanlığın, bir kopyası ilişikte sunulan, 
7 Haziran 1966 tarih ve özel 20 - 07/676/08684 
sayılı yazılarında adı geçen suyun verdisinin 
500 Lt/Sn den fazla olduğu ve 7457 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin «e», bendine göre bu su 
üzerinde tesis yapma işinin yetkileri dışına çık
tığı, konunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı DSİ Genel Müdürlüğünce ele alınmasının 
icabettiği belirtilmektedir. 

Soru : 1. 
Bakanlığınız, Köy İşleri Bakanlığınca etüt

leri yapılmış olan bu konu ile ilgilenmeği düşün
mekte midir? 

Soru : 2. 
Küçük bir masraf karşılığında geniş bir ara

zinin sulanmasına ve bir köy halkının yoksulluk
tan kurtulmasına imkân verecek olan bağlama 
tesisi Bakanlığınızca yaptırılacak mıdır? Yp.ptı-
rılacalksa, ne zaman yaptırılacaktır? 

»•-« 

SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Köy İşleri Bakanlığı 
Özel 7 . 6 . 1966 

20-07/676 08684 
Sayın Mehmet Özgüneş 

Tabiî Senatör 

Kayseri - Merkez - Elâgöz köyüne sulama su
yu temini konusu, Topraksu VIII nci Bölge Mü
dürlüğü (Kayseri) nün teklifine binaen Bakan
lığımızın 1966 - 1967 yılı istikşaf i etüt progra
mına alınmış olup, etüt edilmiştir. 

Etüt neticesinde, Elâgöz köyünün isteğinin 
köyün Çayır mevkiinden geçen ve verdisi 
500 Lt/Sn den fazla olan suyun üzerinde sabi: 
bir bağlama tesisi yapılmak suretiyle sulama suyu 
temin edilmesine aidolduğu tesbit edilmiştir. 

7457 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin «e» 
bendine göre ancak 500 Lt/Sn/- ye kadar oian 
sular üzerinde tesis kurmak yetkimiz olduğundan 
konunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
DSİ Genel Müdürlüğünce ele alınmasının icaibct-
tiği. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 
Köy işleri Bakanı 

T. C. 
Enerji ve Taibiî Kaynaıklar Bakanı 5 . 8 . 1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/3519 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik 21 . 6 . 1966 gün ve 

Kanunlar Müdürlüğünüz 6492-7/271 sayılı ya
zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş *in; Kayseri - Elâgöz köyü araız'isinin su
lanmasına dair sorulan hususların cevabı ilişik
tir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İbrahim Deriner 

Tabiî Senatör Mehmet özgüneş'in Kayseri - Elâ
göz köyü arazisinin sulanmasına dair soruların 

cevabı aşağıdadır 

Kayseri'ye bağlı Elâgöz köyü arazisi, DSİ ce 
uzun yıllardan beri üzerinde çalışılmakta olan 
«Sarımsaklı projesi» sahasında bulunmaktadır. 

Köy yakınından geçtiği bildirilen ve rögiilâ-
tör yapılması istenen Sarımsaklı deresinde, bu 

çayın sularının ınenbadaki Sarımsaklı Barajında 
toplanması, toplanan su ile baraj mansabında 
(6 250) Hektar arazinin sulanması, suyun vet-
mediği daha mansaptaki (11 000) Hektar sahanın 
da yeraltı sularından sulanması öngörülmekte
dir. 

Elâgöz köyü arazisi de, yeraltı suyu ile sula
nacak saha içinde bulunmaktadır. Bu sebeple 
Sarımsaklı Cavına bir regülâtör yapılarak Elâ
göz köyü arazisinin, bu sudan sulanması düşünül
memektedir. Zira proje ikmâl edildiğinde suyun 
tamamı yukarıda istihlâk edilmiş bulunacağından 
bu kısımda su bıüımmıyaçtıktır. 

Sulamadan dönen sularla ise, sulama gelişip 
dönen suların kalitesi kontrol edilmeden, bir su
lama yapılması düşünülemez. 

Baraj ve sulama şebekesi inşaatı devam etmek
tedir. Yeraltı suyu sulaması için de kuyular 
açılmaktadır. Elâgöz köyü civarında da kuyu
lar açılmıştır. 

Açılan bu kuyulardan en rasyonel bir şekilde 
faydalanılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Refik Saydam Ilıfzıssıhha 
Enstitüsünde tahlil edilen zeytinyağı nihnune-
lerine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Edip Somunoğlu'nun yazılı cenabı 
(7/284) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Nejat Sarlıcalı 
Balıkesir Scnatöıü 

1964 - 1965 yılları ile 1966 yılının 6 nci ayı
nın sonuna kadar ayrı ayrı olmak üzere : 

1. Yurdumuzun muhtelif yerlerinde yapılan 
resmî kontrollerde tahlil edilmek üzere Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsüne kaç aded zeytinyağı 
nümunasi gönderil iniştir? 

2. Tahlil sonunda bunlardan kaç tanesi tnda 
maddeleri nizamnamesine uygan çıkmıştır? 

3. Uygun çıkımyanlardan kaç tanesinde acı
lık teamülü tesbit edilmiştir? 

4. Kaç tanesi başka yağlarla karışık çıkmış
tır? 

5. Kaç tanesi hem mağşuş çıkmış hem de 
kreis teamülüne müspet vermiştir? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 8 . 8 1966 

Bakan 
1913 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 22 . 7 . 1966 gün 

ve 663/2058/7/284 sayılı yazıya. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 

Sarlıealı'nın Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Enstitüsünde tahlil edilen zeytinyağı numunele
rine dair yazılı önergelerinin cevapları ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dr. Edip Somunoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıealı'nın zeytinyağı analizleri hakkında Be-
fik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdür
lüğünden istemiş olduğu bilgi aşağıya çıkarılmış 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Kim 

Tahlile alman zeytinyağı : 
Gıda Maddeleri Nizamnamesine uygun çıkan 
Tortulu ve bulanı'k 
Yabancı bir yağla 'karışık 
Acılık sağlığa zararlı 
Adlıik taklit veya tağşiş 
Asidite sağlığa zararlı 
Asidite taklit veya tağyiş 
Boyalı olanlar 
Evsafı etiketine uygun olmıyan birkaç bozukluğu 
birden ihtiva edenler 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüncş'in, Ilyas Şoris'e ait idam cezası 
dosyasının Millet Meclisi Başkanlığına hangi ta
rihte gönderildiğine dair sorusu ve Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/289) 

1 . 8 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafın-
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ve ayrıca tahlile alman yağların umumi durum
ları ekli listede gösterilmiştir. 

1. 1964 yılında 212 aded 
1965 yılında 513 aded 
1966 nın 6 ayında 41 aded zeytinyağı, 
Cem'an 766 aded tahlile alınmıştır. 

2. Tahlil sonunda 1964 yılında 78, 1965 yı
lında 177 ve 1966 da 15 aded toplam olarak 
270 adedi gıda maddeleri nizamnamesine uygun 
çıkmıştır. Vasati % 35,5 dir % 64,5 gıda mad
deleri nizamnamesine türlü sebeplerden uygun 
değildir. 

3. 766 aded zeytinyağından acılık teamülü 
uygun çukmıyan 77 tanesıidir. Vasati % 4,1 dir. 

4. 766 aded zeytinyağından 193 adedi diğer 
nebati 3rağla karışıktır. Vasati % 24,7 dir. 

5. 137 aded yağ numunesi de (acılık, asi
dite, bulanıklık ve karışık) muhtelif bozukluk
ları ihtiva etmektedir. 

ı lâboratuvarlannda tahlile alınan zeytinyağları 

1964 1965 1966/6 Ay 
Aded % Aded % Aded % 

212 531 41 
78 % 36,78 
39 % 17, 9 
52 % 24,52 
8 % 3,77 
7 % 3, 3 
17 % 8, 4 
2 % 0,94 
3 % 1, 4 

35 

177 % 33,3 
132 % 24,8 
120 % 22,6 
31 % 6 
24 % 4,5 
18 % 3,4 
17 % 3,3 

81 

15 % 36,5 
5 % 12,2 
11 % 27 
6 % 14,6 
1 % 2,4 
2 % 4,8 

1 

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Mehmet özıgüneş 
Cumhuriyet Senatosu 

Taıbiî Üyesi 
Soru 1. — 
Petrooğlu 1940 doğumlu llyas Noel Şoris'e 

ait idam cezası dosyası Millet Meclisi Başkanlı
ğına hangi tarihte gönderilmiştir? 

19 — 
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Soru 2 . — 
5 Haziran 1964 - 1965 Haziran 1966 tarihleri 

arasında Bakanlığınızdan Millet Meclisi Baş
kanlığına kaç idam cezaisi dosyası gönderilmiş
tir. bıı dosyaların gönderiliş tarihleri nelerdir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9 Ağustos 1966 

Ceza İş. Cf. Müdürlüğü 
Sayı : 28302 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet Özgüneş'in soru öner
gesinin cevaplandırıldığı hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadesiyle alınan 2 . 8 . 1966 gün ve 
6701/2233, 7/289 sayılı yazılarına : 

Cumhuriyet (Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in Petrosoğlu 1940 doğumlu (Elyas) 
îlyas Noel Fransuva'nm idam cezasına ait dos
yasının Millet Meclisi Başkanlığına 'hangi ta
rihte gönderildiğine ve 5 . 6 . 1964 tarihi ile 
5 . 6 . 1966 tarihleri arasında Millet Meclisi 
Başkanlığına kaç aded idam dosyasının hangi 
tarihlerde gönderilmiş olduğuna dair yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

A) '(Elyas) îlyas Noel Fransuva Sor i s (Sov-
ris) in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
dosya Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
64 ncü maddesi hükmü dairesinde gereğinin ya
pılmasına delâlet buyurulmak üzere 21.3.1964 
gün ve 6S38 sayılı yazımızla Başbakanlığa su
nulmuş ve vökili avukat Sahir Erman tarafın
dan tashihi karar talebedilmesi sebebiyle 
4 . 12 . 1964 gün ve 30766 sayılı yazımızla dos
ya geri istenilmiş ve tashihi karar talebinin 
reddedilmesi üzerine de 29 . 12 . 1964 gön ve 
339.18 sayılı yazımızla dosya tekrar Başbakan
lığa takdim kılınmıştır. 

B) 5 . 6 . 1964 tarihinden 5 . 6 . 1966 ta
rihine kadar Türkiye Cumburiyeti Anayasası
nın 64 ncü maddesi hükmü dairesinde gereğinin 
yapılmasına delâlet buyurulmak üzere Başba
kanlığa 26 aded ölüm cezasına çarptırılma dos
yası tevdi edilmiş olup, /bunlardan, 

1. Mustafa Kömür' ün ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair dosya 29 . 6 . 1964 gün ve 
16665, 

2. Alim (Halim) Baydarin ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair dosyasının 21 . 7 . 1964 
ıgün, ve 18637, 

3. Cevat Baş'a ait hüküm evrakının 
21 . 7 . 1964 gün ve 18641 sayıları ile, 

4. Kaçak (Kaçar) Çelik, Abdülmecit (Me-
cit) Taışdemir, Abdülıgani (Cfani) Karasu (Meh
met) (Nurettin) Deımir'in ölüm cezasına çarptı
rılmalarına dair dosya 1 . 8 . 1964 gün ve 19377 
sayılı yazımızla Başbakanlığa sunulduktan son
ra tashihi karar talebedilmesi sebebiyle 
24 . 8 . 1964 gün ve 21037 sayılı yazımızla ge
ri istenilmiş tashihi karar talebinin reddedilme
si üzerine de tekrar 25 . 9 . 1964 gün ve 23416 
sayılı yazımızla dosya Başbakanlığa gönderil
miş ve yeniden tashihi karar talebedilmesi se
bebiyle 20 . 1 . 1965 gün ve 2006 sayılı yazı
mızla dosya geri istenilmiş tashihi karar talebi
nin reddedilmesini mütaakıp 25 . 2 . 1965 gün 
ve 6651 sayılı yazımızla hüküm evrakı Başba
kanlığa gönderilmiş tekrar tashihi karar, iadei 
muhakeme, yazılı emir taleplerinde bulunulması 
üzerine 9 . 4 . 1966 gün ve 11778 sayılı yazı
mızla dosya geri istenmiş olup, halen tetkik 
edilmekte bulunduğu, 

5. — Müdür Kaemazhan'm ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair dosyanın 7 . 1 1 . 1964 gün 
ve 27435 sayı ile, 

6. Recep Oruç'un ölüm cezasına çarptırıl
masına dair dosya 29 . 5 . 1963 gün ve 12991 
sayı ile Başbakanlığa gönderi İldikten sonra 
tashihi karar talebinde bulunulması üzerine 
3 . 1 . 1964 gün ve 125 sayılı yazı ile ıgeri iste
nilmiş tashihi karar talebinin reddedilmesi se
bebiyle 28 . 1 . 1964 gün ve 2131 sayı ile dos
yanın Başbakanlığa gönderildiği ve yeniden tas
hihi karar talebinde bulunulması üzerine 
13 . 10 . 1964 gün ve 24936 sayılı yazı ile dos
yanın geri istenildiği, tashihi karar talebinin 
reddedilmesi sebebiyle de 2 . 12 . 1964 gün ve 
30535 sayı ile hüküm evrakının tekrar Başba
kanlığa gönderildiği, 

7. A'şir Öztürk'ün ölüm cezasına çarptırıl-
nıasma dair dosya 29 . 4 . 1964 gün ve 10908 
sayı ile Başbakanlığa gönderildikten sonra iadei 
muhakeme talebinde bulunulması sebebiyle 
19 . 9 . 1964 gün ve 22976 sayılı yazı ile geri 
istenilmiş iadei muhakeme talebinin reddedilme
si sebebiyle 29 . 12 . 1964 gün ve 33919 sayı ile 
dosyanın tekrar Başbakanlığa gönderildiği, 

— 20 — 
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8. (Elyas) Ilyas Noel Fransuva Soris (Sov-
ris) in ölüm cezasına earptınlmasma dair dos
ya hakkında yukarıda (A) fıkrasında izahat ve
rildiği, 

9. Mehmet Börçek'in ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair dosyanın 25 . 1 . 1965 gün ve 
2391, 

10. Ali Özen'in ölüm cezasına çarptırılma
sına dair dosyanın 22 . 3 . 1965 gün ve 9472, 

11. Mehmet Dikbıyık (Ayıboğan) m ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair dosyanın 7.4.1965 
gün ve 11358, 

12. Salih özel'in ölüm cezasına çarp t ini
ni asına dair dosyanın 24 . 6 . 1965 gün ve 19461, 

13. Durmuş Avcı'nm ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair dosyanın 15 . 7 . 1965 gün ve 
22095, 

14. İsmail Kalkan'm ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair dosyanın 22 . 11 . 4965 gün ve 
38833 sayıları ile, 

15. Osman Salar'm ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair dosya 26 . 6 . 1965 gün ve 19871 
sayı ile Başbakanlığa gönderildikten sonra tas
hihi karar talebinde bulunulduğundan 23.7.1965 
gün ve 23420 sayılı yaızı ile geri istenilmiş ve 
tashihi karar talebinin reddedilmesi sebebiyle 
5 . 1 . 1966 gün ve 289 sayılı yazı ile dosya
nın tekrar Başbakanlığa takdim kılındığı, 

16. — Hüseyin Derin'in ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair -dosyanın 5 . 1 . 1966 gün ve 
290 sayı ile, 

17. Hüseyin Bilgin'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair dosya 18 . 3 . 1965 gün ve 9103 
sayı ile Başbakanlığa gönderildikten sonra 
tashihi karar talebinde bulunduğundan 
26 . 10 . 1965 gün ve 34904 sayılı yazı ile geri 
istenilmiş, ve tashihi karar talebinin reddedil
mesi sebebiyle hüküm evrakının 5 . 1 . 1966 gün 
ve 291 sayılı yazı ile tekrar Başbakanlığa gön
derildiği, 

18. 'Sait Şen ile Muharrem Karahatıl'm 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair dosya 
2 . 7 . 1965 giııı ve 20551 sayı ile Başbakanlığa 
gönderildikten sonra tashihi karar talebinde 
bulunulması üzerine 18 . 11 . 1965 gün ve 38170 
sayılı yazı ile geri istenilmiş ve tashihi karar 
talebinin reddedilmesi sebebiyle dosyanın 
8 . 1 . 1966 gün ve 560 sayı ile tekrar Başba
kanlığa ^gönderildiği, 
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19. Ahmet Atilâ Yeten ile Enver Arslan'-
ırı ölüm cezasına çarptırılmasına dair dosyanın 
1 . 2 . 1966 gün ve 2860 sayı ile, 

20. Mehmet Şen'in ölüm cezasına çarptırıl
dığına dair dosya 25 . 1 . 1965 gün ve 2389 
sayı ile Başbakanlığa gönderildikten sonra tas
hihi karar talebinde (bulunulması üzerine 
26 . 4 . 19*65 gün ve 12538 sayılı yazı ile geri 
istenilmiş tashihi karar ve sair taleplerin red
dedilmesi sebebiyle dosyanın 17 . 2 . 1966 gün 
ve 4932 sayı ile tekrar Başbakanlığa gönderil
diği, 

21. Mehmet Yama ile Zehra Yama'nm ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair dosyanın 2.3.1966 
gün ve 6509, 

22. Molla Yiğitel'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair dosya 18 . 3 . 1966 gün ve 9425 
sayılan ile, 

23. Şerife B'alsüızen ile Kâmil Söylemez'in 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair dosya 
28 . 12 . 1964 gün ve 33795 sayı ile Başbakan
lığa gönderildikten sonra iadei muhakeme ta
lebinde bulunulması üzerine 27 . 2 . 1965 gün 
ve 6852 sayılı yazı ile geri istenilmiş ve iadei 
muhakeme talebinin reddedilmesi sebebiyle de 
dosyanın 11 . 11 . 1065 gün ve 37076 sayı ile 
tekrar Başbakanlığa gönderildiği ve tashihi 
karar talebinde bulunulması üzerine de dosya
nın 5 . 2 . 1966 gün ve 3456 sayılı yazı ile geri 
istendiği ve tashihi karar taık'binin de redde
dilmesi sebebiyle hüküm evrakının 1 8 . 3 . 1966 
gün ve 9424 sayılı yazı ile Başbakanlığa sunul
duğu, 

24. Osman Yurdusever'in Ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair dosya 18 . 3 , 1966 gün ve 
9487, 

25. Mehmet Aygün'ün ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair dosyanın 7 . 5 . 1966 gün ve 
15935, 

26. Nurettin Sevimsiz'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair dosyanın 30 . 5 . 1966 
gün ve 18888 sayıları ile, 

Başbakanlığa takdim kılındığı tetkik edilen 
dosyalar mündereeatından ani aş ılımış tır. 

önerge sahibine bildirilmesine delâlet buyu-
rulmasını arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koça.f-
ın Millî Birlik Grupu sözcüsü tarafından Senato'-
da açıklanan raporda adı geçen Amerikan Kara 
Ateşesine dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri ÇağlayangiVin yazılı cevabı (7/278) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile riica ederim. 

ıSadi Koç aş 

1. Millî Birlik Grupu sözcüsü tarafından 
Senato'da açıklanan raporda adı geçen ve rapor 
üzerinde imzası bulunan Amerikan Kara Ateşe-
si Albay Dıckson dost ve müttefik bir devletin 
dç politika işlerine müdahale suretiyle diplomatik 
görevini kötüye kullanmıştır. Bu gibi hallerdeki 
meri usule dayanarak kendisi hakkında Persona 
Non Graataa ilân edilecek midir? 

2. Mumaileyhin halen Türkiye'de bulunmayışı 
bu formalitenin ikmali ile bir daha hiçbir surette 
Türkiye'ye girmesine imkân verilmemesine mâni 
değildir. Bu durum karşısında Bakanlık ne dü
şünmektedir? Persona Non Grataa ilân edilecek 
midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 5 . 8 . 1966 

Sayı :122 1 6 0 D I / l - 2 2 
Birinci Dairesi Gn. Md. 

Konu : S. Senatör Koçaş'm önergesi 

Cumhuriyet Seenıatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 Temmuz 1966 tarihli ve 6604/1984 -

7/278 sayılı yazıları. 
1. Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara 

Büyükelçiliği Ataşemiliteri Albay Donald M. 
Dickson, 8 Temmuz 1963 tarihinde Ankara'da-
;ki görevine başlamış ve Haziran 1966 tarihin
de, görev süresinin sona ermesi üzerine mem
leketimizden ayrılmıştır. 

2. Soru önergesinde bahsi geçen raporun 
mahiyet ve sıhhati hakkında Hükümetçe ve 
adlî makamlarca yapılmakta olan tetkikat ve 
tahkikatın vereceği neticelere göre gereği ya
pılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Balkanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 

5. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Helen'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı Bütçesinin bâzı bölümlerinin uygulanmama
sına dair Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı llefet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/281) 

15 . 7 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
i'ulmasını saygılarımla arz ve rica elerim. 

Forld Melen 
(Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 ydı 
Bütçesinin 35 720 nci sosyal transferler bölü
münün «Dernekler ve köyler tarafından inşa 
veya tamir eıdilecck hayrata yardım» madde
sindeki ödenek hangi esas ve ölçülere göre ter
zi olunmuştur? 

Bu tertipten önerge tarihine kadar Van ilin
de hangi dernek ve ıköylcre ne miktarda yar
dım yapılmıştır? 

Talepte bulunup da yardım alamıyan der
nek ve köyler hangileridir? 

T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Âbide ve Yapı İs. D. 
Âbideler Şıb. : 3927 11 . 8 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Sayın Fe

rid Melen'in, 1966 yılı Bütçesindeki 35 720 nci 
Sosyal transferler bölümünün «Dernekler ve 
köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım maddesindeki ödeneğin han
gi esas ve ölçülere göre tevzi olunduğu, bu ter
tipten önerge tarihine kadar Van İline hangi 
Dernek ve köylere ne miktarda yardım yapıl
dığı ve talepte bulunup da yardım alamıyan 
Dernek ve köyler varsa bildirilmesi hakkında
ki 15 . 7 . 1966 tarihli yazılı soru önergesine 
cevaptır. 

1. 1966 yılı Bütçesinin 35 720 nci 'dernek
ler ve köyler tarafından inşa veya tamir etti
rilecek hayrata yardım maddesindeki 6 000 000 
liralık ödeneğin 2 000 000 lirası, vâki taleplere 
karşılık, merkez kontenjanı olarak ayrılmış 
olup Dernek veya Köy İhtiyar heyetlerinin ih-
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tiyaç durumları gözöııüne alınarak Bakanlıkça 
takdiren tevzi edilmiştir. 

2. Bakiye 4 000 000 lira ise, 07 ilin mev
cut köy adedine bölünmek suretiyle beher köy 
basma 107 lira hesaplanmış ve İm rakam, ayrı 
ayrı her Vilâyetin köy sayısına çarpılarak elde 
edilen miktarlar da o Vilâyete kontenjan ola
rak tahsis olunmuş, bunların tevzi şekli de 
yine Valiliklere bırakılmıştır. 

3. Bu tertipten önerge tarihine kadar 
Van iline Vilâyet kontenjanından 59 1G7 ve 

Merkez kontenjanından 'da 15 000 lira yardım 
yapılmıştır. (Tevzi listesi eklidir.) 

4. Van ilinde yardım talebinde bulunan 
^erek Dernek ve gerekse Köy İhtiyar heyet
lerinin müracaatları tamamen karşılanmış olup 
yalnız Erciş İlçesi Doluca Köyü Muhtarlığı, 
ıkontenjanının tevziinden sonra 16 . 7 . 1966 
tarihinde müracaat etmiş olduğundan yardım 
yapılamamıştır. 

Refot Sezgin 
Devlet 'Bakanı 

Van İlinin Merkez, ilçe ve köy camilerine Vilâyet Kontenjanından yapılan yardıma ait 1966 yılı 
listesidir. 

MERKEZ 

1 — Büyük 
2 — Nurani 
3 — Tebriz kapu 
4 — Hacı Mehmet 
5 — Eminpaşa 
6 — Akköprü 
7 — Aşağı Norşun 
8 — Boyalar 
9 — Taşkonak 

10 — Gölyazı 
11 — Bardakçı 
12 — Değirmen 
13 — Alabayır 
14 — Beyüzümü 
15 — Timar - Gülsünler 
16 _ » - Halkalı 
17 — » - Arısu 
18 — » -Dilimli 
19 — » - Pirgarip 
20 — » - Kumluca 
21 — » - Bucağı Merkez 
22 — Bağdaşan 
23 — Mollakasım 
24 — Ercek - Kozluca 

GÜRPINAR İLÇESİ : 
25 — Çavuştepe 
26 — Değirmendüzü 
27 — Otbiçer 
28 — Gölardı 
29 —• Öngün 
30 — Hoşap - Bozyiyit 

Köyü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyü 
» 
» 
» 
» 
» 

C. 
C. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

LİRA 

1 500 
1 500 
1 500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Cami 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yaptırma Dernek Bşk. na 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köy Muhtarlığına 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 

Köy Muhtarlığına 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
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MERKEZ LİRA 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 

56 
57 
58 
59 

ERCİŞ İLÇESİ : 
Merkez Hıfsı 
Aşağı Çökek 
Yukarı Çökek 
Uncular 
Ray 
Tekler 
Akbaş 
Kırkdeğirmenler 
ıGEVAŞ İLÇESİ : 
Ülya 
Dağdere 
Akçasarıay 
Yıldöndü 
Barış 
(Menkez 
Pultanıs 
Atalan 
Mülk 
Yemişli 
Güzel konak 
Domuklu 
ÖZALP İLÇESİ : 
Merkez Yeni 
Örnek D. Dere 
Enıak Örnek 
Kırcalı 
MURADİYE İLÇESİ 
Merkez 
BAŞKALE İLÇESİ : 
Merkez Eski 

» Yeni 
Altılar 
Azıklı 

Köyü 
» 
» 
» 

Köyü 
» 
» 

Köyü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

C. 
C. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
000 
000 
500 
000 
500 
000 
000 

667 
500 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 
500 

Cami Yaptırma Dernek Bşk. na 
Köy Muhtarlığına 

» » 
» » 
» » 

Köy Muhtarlığına 
» » 
» » 

Cami Yaptırma Dernek Bşk. na 
Köy Muhtarlığına 

» » 
» » 
» » 

Camii Yaptırma Dernek Bşk. na 
Köy Muhtarlığına 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

C. 2 500 Cami Yaptırma Dernek Bşk. na 
Köyü C. 1 000 Köy Muhtarlığına 

» C. 1 000 » » 
» C. 1 000 » » 

C. 1 000 Cami Yaptırana Dernek Bşk. na 

C. 1 000 Cami Yaptırma Dernek Bşk. na 
C. 1 000 » » » » 

Köyü C. 1 000 Köy Muhtarlığına 
» C. 1000 » » 

YEKÛN 59 167 
MERKEZ KONTENJANINDAN : C. 45 000 
Van Merkez — 

Umum Yekûn 74 167 
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6". — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen'in, imam ve vaiz kadrolarına dair Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Refet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/282) 

16 . 7 . 1966 

Cuımlhurdyet Senaosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını ara ve rica ederim. 

Ferid Melen 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 633 sayılı Kanun ile alınmış 
olan İmam ve Vaiz kadrolarının illere ve illerden 
köylere hangi esas ve kıstaslara göre tevzi olun
muştur. 

2. Van iline, önerge tarihine kadar, kaç kad
ro verilmiştir? Bu kadrolar hangi köylere veril
miştir ve bu köyler hangi makam tarafından se
çilmiştir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 18 . 8 . 1966 

Sayı: 4060 

Cumhuriyet ıSenatıosu Başkanlığına 
İmam ve vaiz kadrolarına dair Cumhuriyet 

Senatosu Van Üyesi Ferid Melen tarafından ve
rilen 19 . 7 . 1966 tarih ve 6610/02020 - 7/282 
sayılı yazılarınızla vürudeden yazılı soru öner
gesi cevabı aşağıda sunulmuştur. 

CTcreğinin ifasına ımıüsaadelerini arz ederim. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 633 sayılı Kanun ile alınmış 
olan imam - hatip kadrolarının illere tevzii iein 
müttehaz kararname esasları: 

A) Uygun görülecek sınır bölgesindeki bu
cak ve köylere. 

B) Pilot bölge olarak seçilen bucak ve köy
lere, 

C) Halen imanı kadrosu verilmemiş bucak
lara, 

D) Belediye teşkilâtı bulunan yerlere, 
E ) Nüfusu çok olandan başlıyarak diğer 

köylere, 
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F) Dağıtım önceliği bakımından ilgili Dev
let Bakanına takdir yetkisi tanınması, kıstasla
rından ibarettir. 

(Kararname : 6/5502-19 . 11 . 1965 
» : 6/6155-18 . 3 . 1966) 

2. Van iline önerge tarihine kadıar verilen 
imam - hatip ve vaiz kadroları listesi eklidir. 

İmam - hatip kadroları Devlet Bakanlığı, vaiz 
kadrolıarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
tahsis edilmiştir. 

Halen Van ilinde ve Erciş ilçesi ile Muradiye 
kazasında birer aded vaiz kadrosu bulunmakta
dır. Van ili ile Muradiye ilçesine 633 sayılı Ka
nun yürürlüğe ginmeden, Erciş ilçesine ise ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra vaiz kadro-
ısu verilmiştir. 

Erciş kazasına, mahallin ınoiftuluğunun tale
bine binaen vaiz kadrosu tahsis edilmiştir. 
Van iline 1965 de tahsis edilen imam - hatip 

(kadroları 

Tıımar iBu. ı(Yaylasalk) 
Ercek (Altıyol) 
Kısrık (Kemerköpıni) 
Koşalp (Uluşar) 
Edremit 
Dijbekdiüzü 
Averek ı(Noravanıs) 
M ir ek (Adıgüzel) 
Çitören 
Mollakasım (Kerls) 
Bostancı (Mars)' 
Hacı/asman C. 
Alayköy C. 
Hacıdavut C. 

OToni) 
(Apraşin) 

Karşıyaka 

'(Boğazkesen) 
Alkanat (Çamurlu) 
Doluca 
Gfölağzı 
Haydarbey 
Y. Çınarlı 
Söğütlü 
Ağdaş 
Köyoük 
Kekliıkova 
Bayram 



C. Senatosu B : 1 1 . 11 . 1966 O : 1 

Taşlıçay 
Dinlence 
Pay 
Çökek 

Van ili ve 1966 yılında tahsis edilen 
imam - hatip kadroları 

Bardakçı (Yolaşan) 
Köçeni (Şahmanıs) 
Şahbağı 
Honkum 
Kiratu (Soğuksu) 
Zapbaşı (Çubuklu) 
Arak (Yumaklı) 
Hanık (Direkli) 
Çaldıran (Hangediği) 

(Osmanlı) 
Narlı Bu (Pirmeyrem) 
Görentaş (Şerefhane) 

(Emek) 
(önerdere) 

Tekler (Karalı işar) 
Gökoğlan (Velicani) 
Kırkdeğirmen 
Ergücü 
Şohirpazar 
Hasanabdal 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi İbra
him Etem Karakapıcı'nın, Türk vatandaşlarının 
Suriye'deki menkul ve gayrimenkul mallarına 
dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
layangiVin yazılı cevabı (7/288) 

29 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygıyla rica ederim. 

Urfa Senatörü 
İbrahim Etem Kara'kapıcı 

Suriye'deki Türk vatandaşlarının arazilerine 
Suriye Hükümetince el konulduğu öğrenilmiş
tir. 

Şimdi de aynı işlemin diğer gayrimenkuller-
le menkullere teşmil edileceği haberi alınmakta
dır. Bu konuda vatandaşlarımızın haklarını ko
rumak için Hükümetçe ne gibi tedbirler alınmış

tır veya no gibi tedbirler alınacağı düşünülmek
tedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 29 . 8 . 1966 

440.946/DV. 2/24 Dairesi Gn. Md. 

Konu: Urfıa Senatörü İbrahim 
Etem Karakapıcı'nın soru öner
gesine cevap. 

İlgi: 2 . 8 .1966 tarih ve Cumhuriyet Senato
su Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli, 6705/2232 7/288 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Urfa Senatörü Sayın İbrahim Etem Karaka

pıcı'nın soru önergesinin ilişikte cevaplandırıldı-
ğını arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Suriye Hükümeti 1958 tarih ve 161 sayılı Zi
rai reform Kanunu ile 300 hektar kıraç ve 80 
hektar sulu araziden fazla toprağı istimlâke tabi 
tutmuş, daha sonra çıkartılan 88/19G3 sayılı Ka

rarnameler ile bu nisıbet 15 ilâ 300 hektar arasın
da tesbit edilmiştir. İstimlâk bedellerinin 40 yıl 
vadeli ve % 1,5 faizli bonolarla ödenmesi öngö-
rülımüş ise de, tazminatın ne zaman ve ne şekil
de ödenebileceği bilinmemektedir. 

Suriye Hükümetince aynı işlemin arazi dışın
da kalan gayrimenkul ve menkullere de teşmil 
edileceğine dair Bakanlığımda bir malûmat mev
cut değildir. 

Hükümetimiz, Suriye Hükümeti ile olan em
lâk ihtilâfının müzakere yolu ile halli için teşeb
büslerine önemle devam edegelmiş, ancak bunlar
dan bugüne kadar müspet bir netice alınama
mıştır. 

Suriye Hükümeti ahiren, zarar gören vatan
daşlarımızın haklarını korumak için tarafımız
dan zecri tedbirler alınacağını öğrenmesi üzeri
ne, emlâk ihtilâfı konusunda kısa zamanda iki 
memleket arasında müzakerelere başlanacağını 
bize bildirmiş ise de aradan uzun zaman geçtiği 
hakle bu vait de tahakkuk etmemiştir. 

Bu durum muvacehesinde, vatandaşlarımızın 
hukukunu korumak gayesiyle mukabele bilmisil 
yoluna gidilmek zarureti hâsıl olmuş ve Türki
ye'de bulunan Suriye emval ve emlâkinin tasfi
yesine mütedair olarak 1062 sayılı Kanuna isti-
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naden hazırlanan bir yönetmelik Bakanlar Ku
ruluna sunulmuştur. Hükümetimiz, halen Danış-
tayea tetkik edilmekte olan, yönetmeliği hukukî 
formalitelerinin tekemmülünü mütaakıp tatbikte 
kararlıdır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'ın, Güney - Doğunun kalkınma
sına dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demir-
eVin yazılı cevabı (7/286) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygiyle rica ederim 

26 . 7 . 1966 

Cemal Yıldırım 
C. Senatosu İstanbul Üyesi 

1. İkinci 5 Yıllık Plânın hazırlandığı şu sı
ralarda, Devlet yatırımlarında, yurdumuzun ge
ri kalmış bölgelerinin ve bilhassa Güney - Doğu
nun kalkınmasında bu bölgelere öncelik ve ge
nişlik verilmesi Hükümetçe düşünülmekte mi
dir? 

Devlet Plânlama Teşkilâtında bu konuda şim
diye kadar yapılmış hazırlıklar var mıdır? Var
sa nelerdir? 

2. Aynı görüş, 1967 yatırım programlarının 
tatbikatında Güney - Doğu illerimiz için düşü
nülecek midir? 

3. Özel sektörün bu bölgelerde yatırım yap
malarını teşvik için, belli bir müddet içinde bir 
kısım vergi indirim ve muafiyetlerle sair kolay
lıklar lüzumlu görülmekte midir? 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 9 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77/67-5231 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 28 . 7 . 1966 tarihli ve 6666-7/286/2185 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 

Yıldırım'ın, Güney - Doğunun kalkınmasına dair 
olup yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
önergesine cevaplarımızın bağlı olarak sunuldu
ğunu arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Konu: Sayın Cemal Yıldırım'ın 
soru Önergesine hazırlanan c*~ 
vap Hk. 

Soru 1. İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlan
dığı şu sıralarda, Devlet yatırımlarında, yurdu
muzun geri kalmış bölgelerinin ve bilhassa Gü
ney - Doğunun kalkınmasında bu bölgelere önce
lik ve genişlik verilmesi Hükümetçe düşünül
mekte midir? 

Devlet Plânlama Teşkilâtında bu konuda 
şimdiye kadar yapılmış hazırlıklar varını dır? 
varsa nelerdir? 

Cevap 1. — Devlet Puanlama Teşkilâtınca 
yürütülmekte olan çalışmalar, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı için iktisadi ve sosyal hedefler 
ile bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde kul
lanılacak anapolitikaları tesbite imkân verecek 
bir duruma ulaşmış ve bu çalışmalar Yüksek 
Plânlama Kurulunun tetkikine sunulmuştur. 

Bu konudaki, görüş ve çalışmaları anahatları 
ile a.şağıda.ki şekilde özetlemek mümkündür : 

1. İkinci Bes. Yıllık Kalkınma Plânı, Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında olduğu gibi bir 
yandan adaım başına geliri hızla ve istikrarlı 
artırmayı hedef alırken öte yandan çeşitli grup
lar ve bölgeler arasında dengeli bir gelişme sağ-
lıyarak, kalkınmanın nimet ve külfetlerinin fır
sat eşitliği ve sosyal adalet ilkelerine göre pay
laşılması ve iktisadi ve sosyal düzenimizde istik
rarın korunması amaçlarına göre hazırlanmakta
dır. 

2. Devlet Plânlama Teşkilâtı, iktisadi faali
yet hacmi, gelir seviyesi, kamu hizmetleri ve te
sisler bakımından yurt ortalamasının altında 
kalan bölgeleri geri kalmış bölge olarak kabul et
mektedir. Bu bakımdan geri kalmış bölge anla-
ımı coğrafi bir ayrımı ifade etmemektedir. 

Bu konuda, illerin ekonomik faaliyet hacmi 
ve sosyal bünyeleri ile ilgili olarak yapılan çalış
malar sonuçlandırılmış ve gerekli il tasnifi yapıl
mıştır. Bu genel anlayış içinde Doğu ve Güney -
Doğu'da bulunan illeri kapsıyan bölge, esas iti
bariyle, geri kalmış bölge sayılmaktadır. 

3. Geri kalmış bölgelerin kalkındırılması ve 
bölgeler arasında mevcut dengesizliğin gideril
mesi amaciyle, Devlet Plânlama Teşkilâtınca ka
bul edilmiş ve Yıllık Programların hazırlanması 
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(sırasında uygulanmakta olan kıstaslar şunlar
dır : 

a) Proje yerlerinin tesbitinde, bir yandan 
bölgelerin ihtiyaçları öte yandan iktisadilik ve 
bölgeleraralsı denge gibi faktörler rol oynamakta
dır. Bu balkımdan kaımu hizmetlerinin dağılımın
dan yararlanmada eşitliğe yaklaşmak üzere geri 
kalmış bölgelere hizmet ve yatırım götürülmesi
ne öncelik verilmektedir. 

b) (Kamu hizmetleri ve hizmetlerle ilgili eği
tim, sağlık, bayındırlık ve tarım yatırımlarında 
geri kalmış bölgeler önceliği haiz bulunmakta
dır. 

c)1 Ekonomik yatırımlarda kârlılık ve verim
lilik osa's olup kuruluş yerleri alternatifleriyle 
birlikte dikkate alınmakta ve gerü kalmış bölge
lerde kurulması aynı ekonomik sonuçları veren 
iktisadi tesislerin kuruluş yeri, geri kalmış bölge 
olarak seçilmektedir. 

d) İktisadi yatırım yapabilme imkânına sa-
hilbolmıyan geri kalmış bölgelerin kalkmdırılma-
ları için ise, «toplum kalkınması» yolu öngörül
müş bulunmaktadır. 

4. Geri kalmış bölgelerin ihtiyaçlarının ele 
alınması ve kaynaklarının geliştirilmesi için ko
nunun projeler halinde ortaya konulması lâzım
dır. Esasen projesiz yatınım yapılması teknik ve 
ekonomik olarak mümkün değildir. Genel olarak 
yıllık programların hazırlanışı sırasında icracı 
dairelerden, geri kalmış bölgelere ait istenilenden 
az proje Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal et
mekte, bu durum ise geri kalmış bölgelerin kal
kındırılmasının tam olarak ele alınmasını güç
leştirmektedir. 

Geçmiş yıllar programları, mevcut projelerin 
imkân verdiği ölçüde geri kalmış bölgelere ağır
lık vererek hazırlanmış ve kamu yatırımlarının 
dağılımda özellikle hizmet yatırımlarında Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'nun ihtiyaçları önce
likle ele alınmıştır. 

5. Geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında 
en önemli ve müessir diğer bir tedbir de bu böl
gelerdeki tabiî servet envanterinin tesıbiti çalış
malarının öncelikle ele alınması ve tabiî imkân
ları teslbit ederek bunlardan faydalanmayı sağ-
lıyacak yatırımlara geçilmesidir. 

.Kelban Barajı çalışmalarının uygulama safha
sına girmiş olması, asfatit ve fosforit aramaları; 
Elâzığ - Diyarbakır bölgesindeki mineralizasyon 
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havzası istikşafının projeye bağlanmak üzere bu
lunması ve Güney - Doğu illerindeki petrol arama
ları ve istihsalleri gibi konular bu yolda yapıl
makta olan çalışmalara bir örnek olarak gösteri
lebilir. 

6. Doğu ve Güney - Doğu bölgesinin kal
kınmasında başlıca rolü oynıyacak temel endüst
rinin seçimi ve kurulması yukarda da belertildi-
ği gibi uzun zaman kapsıyan önçalışmaları ge
rektirmektedir. Bu çalışmalar Plânlı Kalkınma 
devresinde başlamış ise de sonuçların alınması 
ve bunlardan tam faydalanma, ancak ikinci Beş 
Yıllık Plân döneminde mümkün olabilecektir. 

Soru: Aynı görüş, 1967 yatırım programları
nın tatbikatında Güney - Doğu illerimiz için dü
şünülecek midir? 

Cevap 2: 1967 yılı Programı, Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızın son uygulama dili
mini teşkil edecektir. Bu programın hazırlanışın
da ve 1967 yılı yatırımların dağılımında yukar
da belirtilen kıstasların aynen uygulanacağı ve 
Güney - Doğu illerine ağırlık verilmeye çalışıla
cağı tabiîdir. 

Soru 3: Özel sektörün bu bölgelerde yatırım 
yapmalarını teşvik için, belli bir müddet içinde 
bir kısım vergi indirim ve muafiyetlerle sair ko
laylıklar lüzumlu görülmekte midir? 

Cevap 3: Kamu yatırımları yanında, özel te
şebbüs yatırımlarının da geri kalmış bölgelere yö
netilmesi, bu bölgelerin kalkındırılması bakımın
dan önemlidir. 

Konu bu yömi ile de ele alınmış olup özel te
şebbüsün bu bölgeye akımını sağlamak için ge
rekli özel teşvik tedbirleri üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Halen yatırım indirimi nisbeti 
bütün yurtta yüzde 30 olduğu halde geri kalmış 
bölgeler için % 50 nisbeti uygulanmaktadır. An
cak sadece bu tedbir yeterli olmadığından diğer 
teşvik tedbirlerinin tesbiti ve yürürlüğe konul-
ımaisı imkânları araştırılmaktadır. 

.9. — Cumhuriyet Senatonu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, kredi açılan kooperatiflere dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakam Haldun Mente-
şeoğuVnun yazılı cevabı (7/276) 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki arz edilen sorularımın İmar ve İs

kân ve Çalışma Bakanları tarafından yazılı ola-
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rafc cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı İÎ9 
rica ederim. 7 . 7 . 1966 

Cumhuriyet (Senatosu 
Ankara Üyesi 
Yiğit Kölker 

1. M. K. E. Kurumu Fişek Fabrikası işçile
ri yapı kooperatifi inşaatı ihtilâf selbeibiyle 1957 
yılımdan 1963 yılına kadar durmuş buulnmasma 
rağmen 1957 yılında T. Emlâk Kredi Bankasın
ca açılan krediye mahsuben verilen avansı teşkil 
eden 2,5 milyon Tl. lık tahvile Bankaca 1,5 mil
yon Tl. lık faiz ve masraf tahakkuk ettirilmiştir. 
Kooperatif ortaklarına çok ağır bir maddi kül
fet tahmil eden bu faizin mâkul bir seviyeye in
dirilmesi mümkün müdür?. 

2. İşçi kooperatiflerine açılan krediler % 4 
faiz ve 20 yıl süre ile verildiği halde harf) sana
yii dalında çalışan ve diğer ^müesseselere nisbeten 
daha az ücret alan Fişek Falbrikası işçileri yapı 
kooperatifi üyelerine % 7 faiz ve 10 yıl süreli 
kredi açılması usule uygun mudur? 

3. Mevcut haksızlığı gidermek maksadiyle 
Fişek Falbrikası İşçileri Yapı Kooperatifine açı
lan kredinin faiz haddinin % 4 e indirilmesi ve 
kredi müddetinin 20 yıla çıkarılması mümkün mü
dür? 

NOT: Çalışma Bakanlığının cevabı 26.7.1966 
tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına kondu. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 9 . 1966 

Özel Kalem Md. 
Sayı: 18/1831 

Konu: Sayın Yiğit Köker'in ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 
İlgi: 8. 7 . 1966 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 6565/1934 - 7/275 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Yiğit Köker'in işçi kooperatiflerine açılan kredi
lerle ilgili olarak Çalışma Bakanı ile tarafıma yö
neltilen yazılı soru önergesinin Bakanlığımla il
gili kısmına ait cevap üç nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menıteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

1. Maikina Kimya Endüstrisi Kuruımu Gaz 
Maske ve Fişek Fabrikaları Yapı kooperatifleri
ne, inşaatlarının sitüasyon almaya müsait hale 
gelmemesine ve her iki kooperatifin de mütaah-
hitlerine ihzarat için 3 milyon liralık tediye ta
lebinin is'af ma T. Emlâk Kredi Bankasının kasa 
durumunun müsaidolmamasına rağmen, adı ge
çen kooperatiflerin bankadan 3 milyon liralık 
tahvil satmalanak suretiyle tediye imkânını sağ
lamaları ve sitüasyon durumu garantisi olarak 
da 2,5 milyon liralık teminat mektufbu ibraz et
meleri üzerine, 1957 yılı sonunda, bu kooperatif
lerden : 

Gaz Maske Fabrikası İşyeri Kooperatifine 
500 000 lira, 

Fişek Fabrikası İşyeri Kooperatifine 2 500 000 
lira, 

Olmak üzere, ceman 3 milyon lira kendileri
ne ipotekli hesaplarından tediyede bulunulduğu 
dosyaların tetkikinden anlaşılmaktadır. 

2. T. Emlâk Kredi Bankasınca, Sosyal Si
gortalar Kurumıu ile varılan anlaşma esasları 
dairesinde karşılığı kurumca temin edilmek şar-
tiyle ve riski de kuruma aidolmak üzere ihtiyar
lık sigortasına taibi işçilerin kurmuş oldukları 
Mesken Yapı Kooperatiflerine % 4 faizle 20 yıl 
vadeli kredi açılmakta, bunun dışında sadece ya
pı tasarrufu hesaibı açtırmış bulunan yapı koo
peratiflerine münhasır olmak üzere % 5 faizli 
kredi usulü uygulanmaktadır. Bu sebeple, yapı 
tasarrufu hesabı bulunımyan ve ihtiyarlık sigor
tasına tabi mesken yapı kooperatifi de olmıyan 
ıbu kooperatıiflere, anoalk bankamın kendi kaynak 
ve imkânları dâhilinde % 7 faizli kredi açılabil
miştir. Kaynakların maliyeti itibariyle faiz nis-
betinde bir indirim yapılmasına imkân görülme-
ımektedir. 

Kooperatif borçlarına, yapılan ödemeler esas 
alınarak ve borçlanma sözleşmesine dayanılarak, 
•nıer'i kanunlar ve banka usulleri dairesinde faiz 
tahakkuk ettirilmektedir. 

3. Adı geçen kooperatif ortaklarından az 
ücret alan işçilere, bankanın kendi imkânları mis
ketinde gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'ın, Maltepe sigara fabrikasına 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in yazılı cevabı (7/287) ' 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygı ile rica ederim. 

26 . 7 . 1966 
Cemal Yıldırım 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 

1. Uzun senelerden beri inşaasma devam edi
len İstanbul Maltepe Sigara Fabrikası neden hâlâ 
işletmeye açılamamaktadır? Bu gecikmede bir 
gevşeklik var mıdır? 

2. Yurdumuzda istihlâk edilmekte olan 
(kahvelerin % 75 i kaçak yollardan memlekete so
kulmakta bu surette Devlet Hazinesi zarar gör
mekte, aynı zamanda halk da yüksek fiyatla kah
ve tedariki zorunda kalmaktadır. Buna mâni ol-
maık için kahvenin Devlet eliyle ithal edilerek 
ucuz fiyatla halka intikali düşünülmekte midir? 

3. Çeşitli kaçak yollardan yurdumuza soku
lan ve bir kısım halk tarafından kullanılan Ame
rikan sigara ve viskilerinin, tekel idaresince it
hal edilerek mâkul fiyatlarla halka satması müm
kün değil midir? 

4. Almanya ve Avrupa memleketlerindeki 
yüz binlerce Türk işçisinin kullanma alışkanlık 
ve ihtiyacında oldukları Türk sigara ve içkileri
nin Almanyavda imal veya oraya ihraç usretiy-
le bu mmeleketlerde satılması düşünülmekte mi
dir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 14 . 9 . 1966 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Eeisliği 
4402 

Konu: Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

28 . 7 . 1966 tarih ve 6665-7/287/2184 sayılı 
yazıları. 

Uzun senelerden beri inşasına devam olunan 
Maltepe Sigara Fabrikasının neden hâlâ işletme
ye açılamadığı, yurdumuzda istihlâk edilmekte 
olan kahvelerin % 75 nin kaçak yollardan mem
lekete sokulmasını önlemek için kahvenin Devlet 
eliyle ithal edilerek ucuz fiyatla halka intikali, 
kaçak yollarla memleketimize sokulan ve bir kı
sım halk tarafından kullanılan Amerikan sigara 
ve viskilerinin Tekel İdaresince ithal olunarak 

mâkul fiyatlarla satılması ve Almanya ile diğer 
Avrupa memleketlerinde bulunan Türk işçileri
nin kullanma alışkanlığında oldukları Türk siga
ra ve içkilerinin Almanya'da imal veya bahis ko
nusu Avrupa memleketlerine ihraç suretiyle sa
tılması hakkında Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Cemal Yıldırım'm yazılı soru önergesine 
cevabımızın ilişik olarak sunulduğunu arz ede
rim. 

İbrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım'm : 

Yazılı soru önergesindeki sıraya göre ce
vaplar aşağıda arzedilmiştir. 

1. — Maltepe Sigara Fabrikasının neden 
hâlâ işletmeye açılmadığı ve gecikmede bir 
gevşeklik olup olmadığı sorulmaktadır. 

Senelik 20 milyon kilo mamul sigara elde 
edecek bir kapasiteye sahip olan bu fabrika, 
yaprak tütün bakımevi, ambalaj dairesi, fümi-
gasyon tesisleri, yedek parça dairesi ve sigara 
fabrikası ile sosyal tesislerden ibaret büyük ve 
mütaaddit parçalardan müteşekkil bir binalar 
grubudur. Bu tesislerden bir kısmı inşa edilmiş 
bit' kısmı da halen inşa halindedir. Fabrika 
bir kül olarak mütalâa edilmek lâzım geleceği 
cihetle, bütün tesislerin ikmalinden sonra tam 
kapasite ile faaliyete geçebilecektir. Bitmiş 
olan tesislerden bugün için istifade edilebile
ceklerden faydalanılmaktadır. Yaprak tütün ve 
bakımevi bu sebeple faaliyete geçirilmiştir. Si
gara fabrikası kısmının inşaatı da ikmal edile
rek muvakkat kabulü yapılmış ve bu binada 
modern bir klişe atelyesi çalışmaya başlamış
tır. Fabrika için gelmiş bulunan makinalarm 
montajı da süratle devanı etmektedir. İhalele
ri tamamen yapılmış olan makinalar yurda 
gelmekte olup derhal montajına geçilerek yer
lerine yerleştmlrnektedir. 

Ür/ıtelcr tamamlandıkça faaliyete geçirilerek 
intikal devresi tecrübelerinin do yapılması ve za
man kazanılması suretiyle fabrikanın en çabuk 
şekilde tam kapasite ile faaliyete geçirilmesine, 
âzami gayret sarf edilmektedir. Bu itibarda 
şa.'tlar bakımından, gecikmede bir gevşeklik 
mevzuııbahis değildir. 

2. — Kahvenin kaçakçılığından bahsedile
rek Devlet eliyle yurda sokulmasının ve ucuz. 
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satılmasının düşünülüp düşünülmediğini sorul
maktadır. 

Fiihakika kahve yurdumuza 15 . 6 . 1960 
tarih ve 5/34 sayılı Bakanlar Kurulu Karariy-
le Tekel idaresi tarafından ithal edilmekte sa
tış fiatı da Bakanlığımızca tesbit edilerek ba
yilere intikal ettirilmektedir. Bu itibarla soru 
önergesinde işaret edildiği şekilde bugün halen 
kahvenin ithali tamamen Devletin elide bu
lunmaktadır. 

Ancak, kahvenin Tekel İdaresi tarafından 
ithal edilip satılmasına; her sene kahve satı
şından hâsıl olacak kârın Devlet bütçesine te
min edilmesi gayesiyle karar verilmiş bulun
maktadır. Buna rağmen Bakanlığımız kahve
nin ithalinin ve satışının serbest bırakılması 
konusunda gerekli çalışmalar yapmış ve Mali
ye Bakanlığı ile konuyu görüşme safhasına ge 
tirmiş bulunmaktadır. Müzakereler sonunda va
rılacak karara göre hareket edilecek ve ser 
best bırakılması uygun görüldüğü takdirde so
ru önergesinde işaret edilen kaçakçılık da orta
dan kalkmasa bile büyük nisbette azalmış ola
caktır. Zira perakende ve toptan satış fiatları 
serbest rekabet içinde tekevvün edecektir. 

3. —• Tekel İdarosıi tarafından Amerikan 
sigara ve viskilerinin yurda ithal edilip satıl
masına temas olunmaktadır. 

Tekel İdarcsd-nin kanuni vazifesi, memle
kette çok miktarda ve hele son sen elerde re 
kor seviyelerde üretilen Türk - Şark tipi tü 
tünleri işlemek ve bu mamulleri satmaktır. Br 
itibarla Virjinya tütünlerinden mamul Ame
lî an sigaraları ithal ederek satışım yap
mak memleket mahsulü aleyhine Devlet sek
törünün faaliyet göstermesi gibi bir vazi
yet ihdas edeceğinden mümkün ve bahis ko
nusu olamamak lâzım gel ir. 

Anılan sigaranın kaçak yollardan yur
dumuza sokulması hususuna gelince, bu mev
zuda alâkalı teşekküllerimizin hassasiyetle 
çalışmakta oklukları şüphesizdir. 

Diğer taraftan; halen memleketimizin vis
ki ihtiyacı, İdaremiz tarafından ithal edil 
mek suretiyle temin olunmaktadır. Bilindiği 
üzere, bu şekilde getirilen viskiler, yurdun her 
yerinde beher şişesi (7500) kuruş üzerinden 
satışa verilmekte ve kaçakçılığın önlenmesi 
üzerinde de hassasiyetle durulmaktadır. 

Bu arada, yerli viski üretiminin artırıl
ması hususunda da gerekli tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. 

4. İşçilerimizin kesif olarak bulundukları Al
manya'da sigaralarımızın mahallen imali gayesiyle 
bugüne kadar birçok teşebbüsler yapılmıştır. 

Bu arada 1965 yılında Kö-ln şehrinde bir 
fabrika ile bu mevzuda varılan iptidai mu
tabakat üzerine mezkûr firma mevzuu ma
hallen etüdetmiş ve Türk işçilerinin kısa 
bir zamanda mahalli sigaralara alıştıklar^ 
ve Almanya'da esasen Türk tipi sigara istih
lâkinin yıldan yıla düştüğü mucip sebeple
rine binaen bu işten vazgeçmiş bulunmakta
dır. 

Yine bu arada, yapılan tetkikler sıra
sında, İtalya rejisinin, miktarları Türk işçi
lerinden çok daha fazla olan İtalyan işçi
leri için, İtalya'da bu sınıf halk tarafından 
İçilen «Nazi'onal'i» isimli sigarayı mahallen 
imal ettirdiği fakat mezkûr işçilerin Alman 
sigaralarına rağbet ederek Nazionali'yi al
mamaları dolayısiyle bu teşebbüsün muvaf
fak -olamadığı anlaşılmıştır. 

Mâmûl sigara ihracedilmesi konusuna ge
lince, halen ithal malı sigaralar üzerinden 
alnımakta olan Gümrük '•} İnhisar resimle
rinin yüksekliği sebebiyle ithal malı sigara
ların satış fiyatları Alman sigaralarına nis-
betle çok fazla olmakta ve binnetice satış 
şansı bulunmamaktadır. 

İçki konusuna gelince; Almanya'da mevclıt 
şarap acantamız delaletiyle bu memlekete 
muntazaman şarap ihracedilmektedir. 

Şişeli ve dökme rakı ihracatımız, Güm
rük resimlerinin yüksekliği ve Almanya'da 
mahallen imaline başlanmış olan çok düşük 
kaliteli fakat ucuz fiyatlı rakılar sebe
biyle cüzi olmaktadır. Kötü ve gayrisılıhi olan 
ve bu rakıların rekabetini önliyerek vatan
daşlarımız ve Alman müstehlikine hakiki 
Türk rakısını temin etmek gayesiyle mahal
len bir rakı fabrikası kurulması mevzuu etüd-
cdilmcktedir. 

Arz ederim. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
İbrahim Tokin 
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11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko
çanın, ikili anlaşmalara dair sorusu ve Başba
kan Süleyman D emir el'in yazık cevabı. (7/26:1) 

28 Mart J 966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın a 
Ankara, 

Aşağıdaki hususların Başbakanlık tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Kocaş 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 

9 Nisan 1965 tarihinde bir önerge vererek 
(Yabancı devletlerle yaptığımız ikili anlaş
maların mahiyetleri) hakkında bilgi istemiş
tim. Bu önerge ile yakmen ilgilenen Başba
kan Sayın S. H. Ürgüplü ve tensipleri üze
rine Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı 
ile yaptığım uzun görüşmeler sonunda, as
kerî alanda mevcut ikili anlaşmaların tek
nik seviyede etüdü ve sonunda bir karara 
varılması uygun görülmüş ve •keyfiyet Baş
bakanlığın (Kanunlar ve kararlar tetkik I). 
13 . 7 . 1965 gün ve 142/15/3199 sayılı) yazı
ları ile Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlık
larına emredilmişti. 

Aradan sekiz ay geçmiştir. Bu müddet zar
fında ilgili makamlarca çok ciddî bir çalışma 
yapılarak durumun t esi) i t edildiğini de mem
nuniyetle takip ve müşahede etmiş 'bulunu
yorum. 

Bu etüdlerin ışığı altında aşağıdaki hu-
sularrn yazılı olarak bildirilmesine müsaa
delerini rica ederim. 

1. Muhtelif makamlar tarafından bugüne 
kadar hangi devletlerle askerî mahiyette 
kaç aded ikili anlaşma yapılmıştır? 

2. Bu anlaşmalar nelerdir? 
o. Halen tatbik edilmekte olduğu halde 

yazılı metne istinadetmiyen ikili anlaşma var 
mıdır? 

4. Bu anlaşmalar hangi makamlar tara
fından imza edilmiştir? 

5. Hangi makamlar tarafından onaylan
mıştır? 

6. Bunlar içinde, bu günün şartları al
tında değiştirilmesi veya yürürlükten kaldı
rılması gerekenler var mıdır? 
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7. Varsa, bunlar hakkında bugüne kadar 
ue yaplnııştır? Veya ne yapılacaktır? 

8. Şimdiden sonra ikili anlaşma yapmak 
zarureti hâsıl olur ise. bu anlaşmalarda 
göz önünde bulundurulacak ve tatbik edilecek 
millî politika ne olacaktır? 

9. Şimdiden sonra yapılacak ikili anlaş
malar için, hangi makamlara, hangi kade
melere kadar müzakere ve imza yetkisi ve
rilmiştir ? (veya verilecektir ?) 

10. Bu anlaşmaları hangi makamlar onay
layacaktır? 

11. Askerî mahiyette olan ikili anlaşmalar 
dışında : 

a) Hangi devletlerle, hangi makamlar 
tarafından, hangi konularda kaç aded ikili 
anlaşma yapılmıştır? 

b) Bunları hangi makamlar onaylamıştır? 
c) Bu anlaşmalar hakkında yukarıda As

ken anlaşmalar .için bahis konusu edilen 
6:19 nen maddeler hükümleri ne şekilde uygula
nacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 9 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-10/5414 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Sadi Koçaş'ın 
yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik : 29 . 3 . 1966 ta

rihli ve 7/261 - 6246/1193 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Savun Sadi Koçaş'

ın İkili Anlaşmalar konusundaki yazılı soru 
önergesimin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin, yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

Sayın Senatör Sadi Koçaş'ın yazılı soru öner
gesi cevabıdır 

1. Sorular doğrudan 'doğruya Türkiye 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
İkili Anlaşmamanın tevhid, tadil ve ıslâhı ko
nusunda girişilen müza'kerat ile ilgili bulun
maktadır. Malûmları olduğu üzere İkili An
laşmalar Hükümetimizin üzerine dikkatle 
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eğildiği bir mesele 'olmuştur. Bu cümleden 
olarak ikili Anlaşmaların heyeti umumiyesi 
Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkan
lığınca ele alınmış ve incelenmiştir. Bu in
celemelerde, .1.0 yılı aşan tatbikatın muhase
besi yapılmıştır. 

2. Anlaşmaların hukukî çerçevesinin be
lirli hale getirilmesi ve Anlaşma1]arın müş
terek savunma sisteminin müessiriyctine ha
lel vermeden günün ihtiyaçlarına nasıl ya
rarlı olabileceğinin temel prensipleri yapılan 
çalışmalarda tesbit edilmiştir. 

Aynı zamanda muhtelif hallerin tahaddüsü 
nazarı itibara alınarak hak ve vecibelere 
vuzuh getirilmiş ve bütün temel prensipleri 
ihtiva edecek bir anaanlaşma tasarısı orta
ya çıkarılmıştır. Bu tasarı Amerikan Hükü
meti temsilcileri ile müzakere edilecektir. 

3, Söz konusu Almanlaşmaya bağlı ola
rak ve tatbikata sarahat ve basitlik getire
cek şekilde uygulama anlaşmaları Alman
laşmanın müzakereleri bittikten sonra tamam
lanacaktır. 

Bilûmum işlem Anayasamız ahkâmına ve 
Anayasamızın bu konuda öngördüğü usullere 
uyularak yapılacaktır. 

Süleyman Dem ire 1 
Başbakan. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagU'in, Narman kazasında açıl
ması düşünülen Ziraat Okuluna, dair sorusu 
ve, Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı 
(7/285) 

20 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı oarak cevaplandırılmasına - müsaade
lerini rica ederim. 

E rzurum Senatörü 
Osman Alihoeagll 

Narman kazasında bir Ziraat Okulu açıl
ması için tahminen bir yıl evvel Erzurum 
Valiliğinden bir teklif gönderilmişti. Bu va-
zıda Erzurum Teknik Ziraat Müdürlüğünce 
yapılan incelemeye işaret olunmuştu. Daha 
sonra Sayın Tarım Bakanına şifahi olarak 
bahsedilmiş ve Bakan tarafından buüdansa bir 
bahçıvanlık okulunun düşünüleceği söylenmişti. 

Bu hususlarda şimdiye kadar ne yapılmış
tır? Bir hazırlık var mıdır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 24 . 9 . 1966 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : Müşavirlik 
Konu : Önerge İlk. 

855/82765 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 7 . 1966 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 7/285 - 6633 - 2132 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sa

yın Osman Ali Hoeagil'in Narımın kazasında 
açılması düşünülen Ziraat Okuluna dair Bakan
lığımıza yönettiği yazılı soru önergesi tetkik 
edildi. Konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

Narman ilçesinde bir- Ziraat Okulunun açıl
masına karar verilmiştir. Okul yeri için lüzum
lu arazi ve diğer ilgili hususların etütleri, ikmal 
edildikten sonra 1967 yılı Bütçemize Narman 
Ziraat Okulunun inşaatında kullanılacak tahsi
sat konulacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederini. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

13. — Cumhuriyet Senaotsu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, Adana'nm Kadirli 
kazasının Mecidiye köyüne dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim 
Deriner'in yazılı cevabı. (7/293) 

20 Temmuz 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

Adana'nm Kadirli kazasının Mecidiye kö
yünün her kış taşan Ceyhan Nehri sularının 
istilâsına mâruz kaldığı ve köylünün günlerce 
evlerin damlarında perişanlık içinde yaşa
dıkları malûmunuzdur. Evvelce yapılan ve 
bu köyü sel sularından koruma amacını taşı
yan set maalesef irtif anıdan kaybetmiştir. 
Bu sebepten bu seneki sel suları şeddeyi ko-
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layca aşmış ve köylümüzün hayatını gün
lerce tehd'idetmiştir. İşte bu mahzuru mıı-
vakatte olsa ortadan kaldırmak için Kesik
ken köyünden bağlıyarak mezkûr Mecidiye 
köyünün birkaç yüz metre aşağısına kadar 
şeddeyi bir metre kadar yükseltmek ieabet-
mektedir. Bu hususun şimdiden keşfi yapıla
rak şeddeyi yükseltmeyi ve böylece Meei-
diyelilerin hayatlarını tehditten kurtarmayı 
düşünüp düşünmediğinizi lütfen bildirmenizi 
müsaadelerinize arz ederim. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 6 . .10 . 1966 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 02/8012/4443 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Gene] Sekre

terliği : 22 . 7 . 1966 güm ve Kanunlar Müdür
lüğü 6628 - 7/283/2059 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun Kadirli kazasının Mecidiye kö
yünün sular altında kalmasına dair sorulan 
hususlarım cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakam 
İbrahim Derin er 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Ââem-
oğlu'nun, Adana'nm Kadirli kazasının Me
cidiye köyünün sular altında kalmasına daıir 

sorularının cevabı aşağıdadır 
Adana'nm Kadirli ilcesine bağlı Meci

diye ve Kesikkelli köyleri arasındaki yırtı
lan ve yüksekliğini kaybeden şedde, ti.rn.ir ve 
ıslah edilmiş bulunmaktadır. 

Şeddenin yırtılan kısımları kapatılmış ve 
adı geçen köyler arasındaki sedde kısım bir 
metre kadar yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla sedde tam olarak fonksiyo
nunu icra etmekte olup bundan sonra Ceyhan 
feyezanlarına karşı Mecidiye köyünü koruya
caktır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, «Fink - Karatohum» adlı bir 
nebatın etkilerine dair Başbakandan sorusu ve 

Devlet Bakanı Cihat BiUjehan'tn yazılı cevabı 
(7/266) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını arz ve istirham ederim. 

10 . 5 . 1966 
'Suphi Batur 

Cumhuriyet Senatosu 
'Sinop Üyeci 

1. Cumhuriyet (fazetesinde 8 . 5 . 1966 ta
rihinden beri neşredilmekte olan bir röportajda 
'belirtildiği gibi Anamur kazasının orman böl
gesi köylerinde «Fink - karatohum» denilen bir 
nev'i otun köylüler tarafından ekmeklik yerine 
kullanıldığı bir hakikat mıdır? 

2. «Fink - Karatohum» denilen bu ndbatin 
insan uzvunda, bir sakatlık' bıraktığı ve bilhas
sa topallığa sebebiyet verdiği doğru mudur? 
Ve bu husus halka duyurulmuş ve bir uyarma 
yapılmış mıdır? Ye bunun için ne gibi tedbirler 
alınmıştır?. 

3. Fink - Karatohum ile yaşıyan bu bölge 
'sâkinlerinin miktar! nedir? Nül'us başına düşen 
arazi geçimleri için kâ l'i midir? Kâfi değilse Hükü
met ne gibi bir tedbir ittihaz etmiş veya edecek
tir? 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 1008 

13 . 10 . 1966 

•Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sayın 

Suphi Batur'un Başbakana, yönelttiği Fink - ka-
rahotum adlı nebatın etkilerine dair yazılı so
ru önergesinin cevaplandırılması Sayın Başba
kanımızca tarafıma verilmiştir. 

Hazırlanan cevap iki misli a olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Saygılarımla ara ederim. 
Devlet Bakanı 

'Cihat Bilıgehan 

1. İçel İlinin Anamur İlçesine bağlı Kara-
•çukur Muhtarlığının Dvvc, Yinil, Ağıcı ve Ka
zıklar köylerinde yapılan tetkikat neticesinde 
1934 yılından daha evvelki zamanlardan beri 
zayıf' topraklarda iyi verimli olan Fink - Ka
ratohum ekilmekte ve istihsal edilen mahsu
lün pek az bir kısmı hububatla karıştırılarak 
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insan yiyeceği olarak, ekseriyeti de hayvan 
yemi olarak kullanılmakta olduğu tesbit edil
miştir. 

2. Finle - Karatolıum arpa, buğdayla ka
rıştırılarak üğütülüp ekmek yapılarak sıcak 
sıcak yendiğinde erkeklerin ayaklarında felç 
meydana getirdiği, kadınlarda ise bunun tesiri-
niııe pek az raslaııdığı müşahede edilmiştir. 

Mezkûr neibatm insan sağlığı bakımından 
meydana getirdiği zararın mahiyeti araştırıl
makta ve bu tohumun insanlar- tarafından yen
memesi hususunda köylüler ikaz edilmektedir. 

3. Yukarıda isimleri arz edilen köylerden 
ibaret Karaçukur muhtarlığına bağlı nüfus sa
yısı 657 ve ziraat arazisi 4 000.dekar olup bu
nun 200 Dk. Bağ - Bahçe, 500 dekarı tarla, 
3 000 dekarı Fink (Karatohum) ekilen arazi
dir. 

Arazi varlığı mevcut nüfusu geçindirmek 
durumda olmayıp bu köy halkı Sarı Dana Or
man Bölge Şefliği istihsallerinde çalıştırılmak
tadır. 1965 yılında bu köyler halkına Bölge 
Şefliği tarafından 70 322 lira yevmiye ödenmiş
tir. 

Bu köyler halikı için Hükümetçe alınacak 
tedbir diğer orman içi köylerin problemleri 
meyanında mütalâa edilmektedir. 

Bitkinin adı : Familyası -i" Leguminosae -
Baklagill er familyası 

Alt familyası : Papilionaseae - kelebek çi
çekliler alt familyası 

Cinsi : Lathyrus - Mürdümük cinsi 
Türü : ? 
Gıda değeri : Lathyruslarm, 
% 24 - 25 Protein 
% 2 - 2,5 yağ 
c/o 51 - 52 Az otsuz ekstrakt madde 
<°/o 6,5 - 7 ham selüloz 
% 2,5 - 3 kül 
% 12 - 13 su 
ihtiva ettiği tesbit edilmiştir. 
İnsan ve hayvan sağlığına müsbet ve men

fi tesiri ; Milâttan önceki yıllardan «Hipokrat 
zamanından beri» itibaren bir çok memleket
lerde insanlar ve bilhassa İngiltere'de atlarda 
ölümlere sebebiyet vermiştir. Bu bitkiyi mer'-
alarda otlıyan hayvanlarda bile alman miktara 
göre gelişen felçler müşahede edilmiştir. Bolca 
alınan Latyhrus Sativa, 4- - 8 hafta sonra ev-
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ve.lâ -ayaklarda haşlayıp kollara sirayet eden 
felç meydana getirmektedir. Atların ve kadın
lara nazaran erkeklerin daha hassas okluğu tes
bit edilmişltir. Gıda rejiminin düzeltilmesi ile 
had safhada bulurımıyan felçler zail olmakta
dır. Müessir maddesi son zamanlara kadar lâ-
yıki veçhile tesbit edİlcmiyen bu bitkinin yen
mesiyle meydana gelen araza Lathyrusmus 
denmiştir. 

Bitki ve dane tenkibi sağlığa tesir eden 
maddesi : Bitki ekmesinin terkibi genel olarak 
ikinci maddedeki gibidir. Lathyrus Odoratus 
ve Lathyrus Puslllusiun beyin merkezlerinin 
fonksiyonunu sekteye uğratan ve ayaklar ile 
kollarda felç yapan Beta (Gamma Lglutamyl) 
(Aminopropio Niıtrile) ihtiva ettiği tesbit edil
miş bulunduğundan Talhyrus çeşitlerinin de, 
Nitril ve Amin grubu bünyeli toksit tesirli 
alkoloitleri ihtiva ettikleri ve bahis 'konusu 
arazı meydana, getirdikleri tahmin olunmak
tadır. 

15. — Cumhuriyet Senatom Üyesi Sıtkı 
Ulay'tn, K'ihns ve E no sis hakkında sorusu ve 
Başbakan Süleyman Demirel'iıı yazılı cevabı 
(7/290) 

15.8 .1966 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Katına 

Kıbrıs ve Emosis ile ilgili aşağıdaki sorula
rımın Sayın Başbakan veya Hükümet tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Sıtkı Ulay 

15 . 8 . 1966 

Başbakanlık Yüksek Katına 
1. Kıbrıs konusunda Yunanistan'la ikili 

görüşmelerimizin devam Maskesi Altında M&-
karyosun bir Enosis baskını hazırlığının de
lil ve alâmetlerini sezmiş olmanız tabiîdir. 

2. Böyle bir oyun ve emrivaki karşısında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de Millet 
adına girişeceği kesin ve fiilî mukabelenin bü
tün teferruatı şüphesiz ki gerek Hükümet ve 
gerekse Millî Güvenlik Kurulunda kararlaştı
rılmış ve hazırlıklarına başlanmıştır. 

3. Bu- mukabelenin yeri ve zamanı ile te
ferruatı elbetteki gizli olup, Hükümetçe şimdi
den açıklanmasına lüzum olmıyabilir. 
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Ancak; bu mukabelemizin .ana-hatl arının 
Türk Mil]eltinden, müttefiklerimizden ve Jıat
ta bütün dünyadan gizli olmaması ve şimdiden 
ilân edilmiş bulunmasında büyük faydalar ola
cağı ve millî efkârı hazırlayacağı şüphesizdir. 

Bu sebeple : 
a) -Bir enosis lıaraketi karşısında Yuna

nistan'la siyasi, iktisadi ve" askerî m ünascbetle-
rimiz derhaıl kesilecek midir? 

b) Yeri ve teferruatının gizli tutulmasına 
inandığımız mukabil taarruz hareketimizin cep
heleri, zamanı ve hazırlıkları tamamlanmış mı
dır? 

c) Evvelce anlaşmaları hiçe sayan M;a,kar-
yos'a karşı o zaman açıkça taraf tutan ve mü-
dahelemize fiilen -mâni olacağını ihsas eden 
Müttefikimiz Amerika Hükümeti ve onun Cum-
hurlbaşkanı Mister Consıon'a bir Enosis karşı
sın bu def'a serbest olduğumuz, ve Amerika ile 
halen müzakere halinde bulunduğumuz İkili 
Anlaşmaların Tümünün birden tarafımızdan 
feshedilmiş sayılacağı düşünülmüş, kararlaş
tırılmış ve kendilerine şimdiden ihsas olunmuş 
•mudur? 

Yazılı öğrenmeık ricasiyle, hürmetlerimi 
takdim ederim. 

Sıtkı Ulay 

T. C. 
(Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 68/56.19 28 . 9 . 1966 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sıtkı ülay'm önergeısi. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 3 . 9 . 1966 tarihli ve 7/290-6753/2423 

sayılı yazınız. 
Kıbrıs ve Enosis hakkında Cumhuriyet Se

natosu Üyesi Sıtkı Ulay tarafından Başba
kanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi ceva-
ıbı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmadı m rica ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 
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Kıbrıs ve Enosis hakkında Cumhuriyet Senato
su Üyesi Sıtkı Ulay tarafından Başbakanlığa 

yöneltilen yazılı soru önergesine ait cevaptır 

Hükümetiımiz, iktidar sorumluluğunu demli -
te ettikten bu yana, Kıbrıs sorununa, ilişkin gö
rüşünü müteaddit defalar çeşitli vesilelerle açık
lamış ve özellikle Ada'da emrivakilere asla mü
saade etmiyeceğini hiçbir tereddüde mahal bı-
rakmıyaıcak şekilde ilân etmiş bulunmaktadır. 
Tutumu bu olan Hükümetin, Kıbrıs konusunda 
temel ittihaz eylediği andlaşmalarm tek taraflı 
olarak tadil edileni iyeeeği ve bunların ancak 
tara f lan n rı z asiyi e d eğiştiril ehil eceği, Kıbrıs'
taki iki millî cemaatten birinin diğerine tahak
küm etmemesi, tek taraflı ilhakın, reddi ve Lo
zan Andlaşnuısiyle tesis edilmiş dengenin bo
zulmaması prensiplerinden inhiraf etmesinin 
ve Ada'daki haıtihazır durumu cemaatimiz aley
hine değiştirecek mahiyette hareketlere müsa
maha etmesinin bahis mevzuu olmıyaeağı tabi
idir. 

Kıbrıs meselesinin her şeyden evvel bit* 
Türk - Yunan münasebetleri in es el esi olduğu ve 
bu itibarla, Kıbrıs sorununa çözüm yolunun 
ancak Türk - Yunan müzakereleri ile bulunabi
leceği görüşünde olan Hükümet, Yunanistan'
ın yaptığı görüşme teklifini kabul etmiştir. Ma
lûm olduğu üzere, halen gizli olarak cereyan et
mekte olan ikili müzakereler hakkında taraflar 
arasında bu konuda her hangi bir açıklama ya
pılmaması hususunda mutabık kalınmıştır. Kıb
rıs sorununa barışçı ve müşterek bir çözüm şek
li bulunması ve Türk - Yunan münasebetleri
nin normalleştirilmesi için müsait bir zeminin 
hazırlanması maksadını güden bu müzderele
rin selâmeti bakımından gizliliğe âzami surette 
karşılıklı olarak riayet etmenin zarureti izah
tan varestedir. Bu itibarla, görüşmelerin 'de
vam etmekte olduğu bir sırada, bunların seyri 
'hakkında izahatta bulunmak, yüksek, menfaat
lerimiz yönünden uygun olmıyacaktır. 

Kıbrıs'ta bir Enosis ilânı veya soydaşlarımı
zın imhası teşebbüsüne girişilmesi ihtimalleri
ne karşı gerekli bütün tedbirler Hükümetçe 
alnım iş bulun m ak t ad ir. 

. . . .>.. , >&< ....... 
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