
D Ö N E M : 1 C T L T : 37 TOPLANTI : 6 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

M • • • — I I 

16 ncı Birleşim 

20 . 12 . 1966 Salı 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 508 
2. — Gelen kâğıtlar 508 
3. — Yoklama 509 
4. — Seçimler 509 
1. —• Anayasa Mahkemesine bir asıl 

üye seçimi. 509 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki 

asıl üye seçimi. 510 
5. — Genel görüşme 510 
1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi 

Ferid Melen ve 15 arkadaşının, Asayiş ko-

Sayfa 
nusunda Hükümetin siyaset ve icraatını 
ilgilendiren bir genel görüşme açılması 
hususunda önergesi (8/15) 510:522 

C. — Sorular ve cevaplar 522 
B) Yazıh sorular ve cevapları 522 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Rahmi Arıkan'ın, Özel Öğretim Kurumları 
Kanununun uygulanmasma dair yazılı 
soru önergesi, ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Den^lz'm yazılı cevabı gönderilmiştir. 
(7/303 mükerrer) 522:525 



C. Senatosu B : 16 20 . 12 . 1966 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Üyesi Fethi Tevctoğlu; Kıbrıs'a yapı
lan silâh scvklyatı ve bundan doğacak tehlike
ler üzerinde konuştu. 

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanvekili Faruk 
Sakan; anlaşmalara aykırı olarak yapılmakta bu
lunan Kıbrıs silahlanmasının durdurulması ve 
Kıbrıs'a intikal eden silâhların da Birleşmiş Mil
letlerin emanetine terk edilmesi hususlarında vâki 
teşebbüsleri beyan ve Çekoslovakya'nın silâh sev-
kiyatım durdurduğunu bildirdi. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi için 

yapılan üç seçim turunda, adaylardan hiçbirisi 
yeter çoğunluk oylarını alamadılar. 

Salt çoğunluk kalmadığından, 20 Aralık 196G 
Salı £Ünü saat 15 tc toplanılmak üzere Birleşime 
saat 16.35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Gaziantep 

Fikret Turlıangil Nizametîin Özgül 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Ukısman 

SÖZLÜ SORU 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukınaç'm, İstanbul'da yapılan yeraltı ve 
yerüstü geçitlerinin inşaatındaki yolsuzluk iddi

alarına dair sözlü soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (G/41G) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» ben
dinin «III» neti fıkrasında değişiklik yapılması
na dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190, 2/194) (S. Sayısı : 753 e ek) 

2. — Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
Sözleşmesine katıl mamızın uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Malî ve İktisadi İşler, Sosyal İşler ev 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/84; Cumhuriyet Sena 
tosu!/G75) (S. Sayısı : 868) 

»>©-<« 
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B Î R Î N C Î O T U E U M 
Açılma saati : 15,03 

BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Solâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Yeter savı vardır. 

4. — SECİMLER 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
cimi. 

BAŞKAN — 43 ncü tura başlıyoruz. Tasnif 
Heyetini seçiyorum. 

Sayın Akif Tekin, burada. Sayın Yiğ't Kö-
ker, burada. Sayın Ömer Ucuzal, burada. Tasnif 
Heyeti seçilmiştir. Srç'me geçiyoruz. 

Savın Nadir Nadi'dcn oy toplamaya başlıyo
ruz efendim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nadir Nadi'dcn 
başlanarak ovlar verildi.) 

BAŞKAN — Oyunu kulanmıyan sayın üye? 
Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Oylama sonucunu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anavasa Mahkemesine asıl üvelik için 

20.12.1966 günü yapılan seçime (108) üye ka
tılmış ve net'cede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üve Üye 
Akif Tekin Yiğit Köker 

Üve 
Ömer Ucuzal 

J7V-.M MuV-p ,Alporcn 5 
1. Sef'k <>mnoğlu 1 
Sn't Oolnkoğlu 0 
Halil Ertem 6 
Sn adet Kncar Evren 1 
Ziva Göknlp 1 
Scnai Olgaç 1 

İhsan Ögat 1 
Kamber Rişvanoğlu 2 
Halit Zarbım 82 
Boş 7 
İptal 1 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlanamamış
tır. 44 ncü tura geçiyoruz. Aynı Tasnif Heyeti. 

O "/lama geçiyoruz. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nadir Nadi'den 

başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan savm 
üvolcr?.. Ovlnrmı kulanmıyan sayın üye?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

44 ncü tur neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ananasa Mahkemesine asıl üvrlik için 

20 12.1936 rn'rui ya mi an sereme H02) üTTc ka-
t/!İm,r! ve net'cede ilişik listede adları vazıh ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üve Üve 

Akif Tekin Yiğit Köker 
Üve 

Ömer Ucuzal 
F — i l».Tr!İv"p Alpcrcn 2 
TTnlU E-tem 3 
ÎTırjnn (Vat 3 
Fal it Zarbım 88 
Boş 5 
İptal 1 
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2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi seçiminin 
bugünkü 3 ncü, genel olarak 45 nci turuna geç
meden önce iki önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Zamandan tasarruf için, Anayasa Mahkeme

si üvosine oy verilirken, ayrı bir sepete, Yüksek 
Hâkimler Kurulu için oy kullandırılmasını ve tas
nif sırasında da genel görüşmeye devam olunma
sını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu. 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Aşağı - yukarı aynı mahiyette 
ikinci bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 3 ncü numarasında bulunan «Yük

sek Hâkimler Kuruluna üye seçimi» maddesin'n 
2 nci sıraya alınmasına ve iki ayrı sepet konula
rak iki seçimin birlikte oylamaya gidilerek ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Savın Erdoğan'ın önergesinin 
Tuua'nın önergesinden farkı şurada. Üçüncü sı
radaki Yüksek Hâkimler Kuruluna üve seç'mi-
nin ikinci maddeve alınması, böylelikle genel ' 
görüşmenin üçüncü maddede... içtüzüğümüze : 
göre genel görüşme gündeme alındığı nrün ıro^iı- j 
şüUi1*, âmir hükmünü taşımaktadır. Bu sebeple 
yer değiştirme mümkün değildir. Ancak Sayın 

5. — GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fcrii 
Melen ve 15 arkadaşının, Asayiş konusunda Hü
kümetin siyaset ve icraatını ilgilendiren bir fla
nel görüşme açılması hususunda önergesi (8/15) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'mizde, Cumhuriyet devrinin başla

masından itibaren yurdun her tarafında mutlak 
bir ş3İdlde kanunların hâkim olma.Ti ve. halkımı
zın emniyet içinde yaşıyabilmesi için büyük gay
retler sarf edildiği; bu yolda çeşitli kanunlar 
çıkarıldığı malûmdur. 

Tuna'nm önergesindeki husus zaman tasarrufu 
bakımından iki seçimin bir arada yapılması ve 
tasnif sırasında genel görüşmeye geçilmesini tek
lif etmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu için 18, Anayasa 
Mahkemesi için 45 nci tura geçeceğiz. Ancak 
Yüksek Hâkimler Kurulu için seçimini bu ara
da geçen zaman ve tüzüğün 114 ncü maddesin
deki değişiklikten sonra ilk defa tatbik edeceğiz. 
Bu sebeple hazırlanmış bulunan aday listesini 
okutuyorum. 

(Aday listesi okundu.) (1) 

BAŞKAN — 17 nci turu yapılacak Yüksek 
Hâk'mlcr Kurulu seçiminde savın üvcler iki asıl 
üvel'k için oylarını kullanacaklardır. Anayasa 
Mahkemesine bir a^l üvelik için oylar kullanıla
caktır. Yüksek Hâkimler Kurulu s^ç'mi için 
'Tasnif Heyetini seçivoruz. Saym Koksal? Bura
da. Savın Mum en o "d u? Yok. Saym Özd'lek? 
Burada. Saym Kök? Yok, Savın Acuner?-Yok. 
Savın İsmen? Yok. Saym Melen? Burada. Oy-
lamava geçiyoruz. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nadir Nadi'den 
başlanarak oylamaya geçildi.) 

BAŞKAN — Ovunu kullarmıvan saym üT'e? 
Yok. Ov]ama işlemi lutmiş'ir. Savın Falın öz-
d'lek. Savın Osman Koksal, Saym Fcrid Melen 
tasnif hevctine. 

Biraz önce Yüksek Heyetin aldığı karar ge
reğince H'cncl rörihmevo tasnif sırasında başlı
yoruz... Sayın üyeler lütfen yerlerini alsınlar. 

GÖRÜŞME 

Aslında bir memleketin iç nizam ve asayişi
nin son derecede önemli bir konu olduğu da izah
tan varestedir. 

TOnun. tcnrrmfı içinde yaşamava hak kazan-
nr0. olan bir mületm mil ve can emnive-'ini mu
hafaza ve her türlü taarruzdan mamn kılmak ve 
bunu kanunlarla devamlı bir hale cretivmek hü
kümetlerin en basta ^olcn vazifeleridir, hükü
metler ic^a e+mn hakkını ihtimal ederken memle
ket içinde asayişi kesin olarak temin etmek ve 

(1) Aday listesi tutanağın sonuna eklenmiştir. 
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kanunlar kâfi değilse bunların sebeplerini izah 
ederek parlâmentoya yeni kanun teklifleri getir
mek ve asayişi iyi olmıyan bölgelerde ciddî ve 
müessir tedbirler almak zaruretindedir. 

Kanunların, ağır şekilde toplu ve silâhlı ola
rak ihlâli karşısında bir Hükümetin meseleler 
üzerine gitmemesi; halkın emniyetini sağlaması 
karşısında susmaya ve mesulleri göstermemeye 
imkân yoktur. İçte ve dışta Devletin itibar ve 
emniyetini muhafaza ve idame etmekle mükellef 
olanların; bu gibi ağır suçları zaman kaybet
meksizin tenkili cihetine gitmekte tekâsül göster
melerini siyasi ve cezai yönden affetmek müm
kün değildir. 

Bugün gerek basınımızda çıkan yazılar ve 
resimler ve gerekse Parlâmento kürsülerinden 
sayın üyelerin bu konuya mütaallik çok önemli 
sözleri, son zamanlarda Türkiye asayişinin pek 
feci bir durumda olduğunu açıkça göstermekte
dir. Bunlardan anlaşıldığına göre bilha^a Gü
ney Doğu bölgesinde oturan geniş halk kütlele
rini adeta vergiye bağlayıp Hükümet içinde hü
kümet icra eden eşkıyanın gasp; katil; yağma; 
yol kesme; toplu baskın ve kaçakçılık gibi ağır 
suçları pervasızca işlemekte devam ettikleri bi
rer hakikattir. 

Hükümetin bu durum karşısında ne düşün
düğünü, ne gibi tedbirler aldığım ve şimdiye 
kadar neden dolayı asayiş meselesine önem ver
mediğini anlamak zorunda kalmış bulunuyoruz. 

Bu önergemizle; Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 127 nci maddesine göre asayiş konu
sunda Hükümetin siyaset ve icraatını ilgilendi
ren bir (Genel görüşme) talebinde bulunduğu
muzu vo genel görüşme açıldığı zaman, Hüküme
tin bu husustaki siyaset ve davranışlarının hata
larını ve konuya mütaallik vakıaların izahına 
dair zaman zaman Hükümet adına yapılan be
yanların kötü tepkilerini arz etmekle iktifa et
meyip bu hususta ne gibi tedbirlerin alınması 
icabettiğini açıklamak arzusunda bulunduğumu
zu da arz eder bu vesile ile saygılarımızı suna
rız. 

Van Artvin 
Ferid Melen Fehmi Alpaslan 

İstanbul İstanbul 
Ekrem özden Cemal Yıldırım 

Konya Adana 
Muammer Obuz Mukadder öztekin 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Sinop 
Suphi Batur 

İstanbul 
vFikret Gündoğan 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Zonguldak 
Akif 'Eyidoğan 

Urfa 
Etem Karakapıcı 

Bursa 
Saffet Ural 

Konya 
Ahmet Onar 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 128 nci mad
desi gereğince önergedeki imza sahiplerinden 
birine, önergenin lehinde ve aleyhinde de birer 
sayın üyeye söz vereceğim. Lehte Sayın Mu
kadder Öztekin daha önce söz istemiş bulun
maktadır. Biraz önce imzalarını okuduğumuz 
sayın üyelerden imza sahibi olarak kim söz is
tiyor? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 
ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden, peki. 
Aleyhte söz istiyen? Yok. İmza sahibi olarak 
Sayın Özden 'buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (îstar/oul) — Sayın Baş
kan, Senatomuzun kıymetli üyeleri; Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 127 nui maddesine 
göre «Asayiş konusunda Hükümetin siyaset ve 
icraatını ilgilendiren bir genel görüşme» tale
binde bulunmuştuk. Onaltı saym senatörün 
imzaladıkları bu önerge, tüzüğümüzün 28 nci 
maddesine göre muameleye tâbi olacaktır. Ge
nel görüşme önergesini İmzalıyanlardan birisi 
olarak Yüksek Huzurunuzda neden dolayı bir 
genel görüşme açılmasına lüzum ve zaruret 
olduğunu yüksek müsaadelerinizle izah etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, millî hâkimiyetin 
tecelli ettiği T. B. M. M. içinden seçilen bir 
Başbakanın teşkil ettiği Hükümet her şeyden 
evvel memleket dâhilinde halkın emniyet ve 
huzurunu temin etmek vazifesi ile mükelleftir. 
Bu vazifenin eiddî olarak ifası ancak Türk 
topraklarının her karışında kanunların mut
lak surette hâkim olması ile mümkündür. Ka
nunlar şu veya bu şekilde hâkim olmadığı mem
leket içinde anarşi hüküm sürdüğü bir takım 
silâhlı kimseler mütegallibeler, kanun ve ni
zam tanımıyan sergederler, halkın hürriyetle
rini çiğnedikleri, mallarını yağma ettikleri, ırz 
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ve namusuna tasallutta jçtisar ettikleri bir ko
lime ile mal ve can emniyeti kalmadığı tak
dirde, Hükümetin gereği gibi vazifelerini ya
pamadığı ve zaruri tedbirleri almadığı tahak
kuk eder. Hâdiseler karcısında eli kolu bağlı 
acz içinde kalıp, asayiş berkcınâldir demenin 
ne kadar gülünç olduğunu izaha lüzum gömü
yoruz. Bir Hükümet, ben asayişi temin edece
ğim, diye azim ve sebatla iye haşlar, kanunları 
çiğniyenler sıkı takibeder, onlara aman ver
mezse mesele daima bertaraf olabilir. Maalesef 
Adalet Partisi iktidara geldikten ve Sayın De-
mirel Başbakan olduktan sonra, Türkiye'nin 
asayişi gün geçtikçe bozulmuş ve bıçak kemiğe 
dayanmıştır. Partllerarası bahar havasının es
tirilmek istenildiği bu sırada ağır bir lisanla 
Hükümeti tenkit belki bâzı mahifiice hoş gö-
rülmıyebilir. Fakat bir bu mukaddes topraklar 
üzerinde yaşıyan insanların can ve mal emni
yetini her fikrin üstünde telâkki etmekteyiz. 
Bu sebeple memleket içinde kanunların hima
yesinde hür' yaşamanın zevki yerine her gün 
öldürülmek, talan edilmek korkusu ile çırpınan 
Türk vatandaşlarının ısdırap ve elemine göz 
yumamayız. Bunları bu kürsüden misalleri ile 
dile getirmeye mecburuz. 

Saygı değer senatörler, Devletin zabıta 
kuvvetleri, halkın haklarını derekeye düştüğü 
an-da, halk kendi hakkını 'bizzat istihsal etmeye 
kalkar ki, o zaman anarşi vücut bulur. Asayiş 
ihlâl edilmiş olur. İşte bunun içindir ki biz
zat hakkını almak fikrini zihninden silebilmek, 
herkesin hakkını Devletin kanunları ile alacağı 
ve behamehal haksızlıkların kanunla ezileceği 
düşüncesini vicdanlarda tesis edebilmek için 
Hükümetlin iç bünyeye polisi ile jandarması ile 
kuvvetli ve kudretli olması şarttır. 

İhtilâlden sonra zabıta kuvvetleri, moral 
bakımından bir çöküntüye uğramışlardır, bunun 
sebepleri malûmdur. Fakat bu çöküntüyü te-
devi etmek, onu dürüst ve cesur kanun koruyu
cusu haline getirmek elbette ki elzemdir. Za
bıtanın çekingenliği, ürkekliği, nemelâzımeılığt 
izale edilmedikçe, vakaların üzerlerine gitmek 
kudreti kendilerinde doğamaz. Zabıtanın bu ha
lini gösteren misaller ele çoktur. Cumhuriyeti
mizin ilk devrinde, bir turşucu Cemal,Şahzade
hası karakolunu basıp, polisleri dövdüğü vakit, 
bu hâdise büyük bir mesele halini almış ve uzun 

yıllar unutulamamış fakat benzerine de tesa
düf edilmemiştir. Üzülerek ifade edelim ki bu
gün karakol basmak umurıu'uhyeden olmuştur. 
Hükümetin asayişi temin hususunda ilk ele ala
cağı iş, zabıta kuvvetleri meselesi olduğunda 
asla şüphe yoktur. Zabıtanın kuvvet 'takviyesi 
ne kadar lazımsa moral bakımından takviyem 
de o kadar lüzumlu ve ehemmiyetlidir. Şimdi 
sizlere bu genel görüşmenin ne gibi sebeplerle 
açılması zaruri olduğunu anlatmak bakımından 
bâzı olmuş hâdiseleri dile getirmek istiyorum. 
Fakat bir noktayı açıklamadan geçemiyectğim. 
Bu kürsüyü- gelmeden evvel Emniyet Genel 
Müdürlüğünden ihzari bâzı malûmat lûtfedil
mesini ricasında bulunmuştum. Maalesef menfi 
cevap aldık. Halbuki Hükümet makamları her 
türlü 'bilgileri bizlere vermekle mükelleftirler. 
Bu bakımdan sizlere arz edeceğim tipik vaka
lar gazetelerin yayınlarına ve özel haberlerimi
ze inhisar edecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Doğu bölgemizde 
cereyan eden şekavet hâdiseleri günün en önemli 
konusu halini almıştır. Eruh dağlarında 
bulunan iki azılı çete birbirinin iş sahasına 
gird klor İnden dolayı abalarında çatışma olmuş 
üç kişi ölmüş. Sade dağları değil, vilâyetleri ve 
kazaları da aralarında parselleyen, birbirinin iş 
sahasına girmekten çekinen eli silâhlı şakiler, 
bilhassa son altı ay içinde iyice Hükümetten 
korkmaz, kanun dinlemez, insafsız hunhar hale 
gelmişlerdir. Silâhlı ve maskeli haydutlar, Kars -
döle yolunda iki kamyonu durdurarak soy muş
lardır'. Düzce yolunda malûm işlenen cinayetin 
faili hâlâ bulunamamıştır. Yılın en büyük soy
gunu-olarrJk tavsif edilen hâdise Midyat'ta cere
yan etmiştir. Tomsonlu ve hafif maildnalı silâh
larla mücehhez, üzerlerinde asker cldiscsi ve 
yüzlerinde maske bulunan yedi şaki otuz yolcu
su olan otomobili ve dört kamyonu soyduktan 
sonra güzden kaybolmuşlardır. Şirvan ilçesi ile 
Siirt arasında sefer yapan pikap silâhlı oniki 
kişi tarafından kurulan pusuya düşmüş, atılan 
mermilerden dolayı yolculardan Ahmet Aküö-
rek derhal ölmüş, Ilâmit ve Kenan Clörek koma
ya girmiştir. Bunlardan Kenan bil âhara ameli
yattan sonra ölmüştür. 

Batmandan Erzurum'a gelen vasıtalara si
lâhlı üç. meçhul şahıs tarafından ateş açılmıştır. 
İzmir şehri - Ege mıntakası banka soyguncula-
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rmın adetâ bir karargâhı haline gelmiştir. Gü
pegündüz Türk Ticaret Bankası soyul muştur. 
Bundan baş'ka bu şehirde üç banka daha özel 
usullerle soyulmuştur. Manisa yolunda Salbuncu 
Beli civarında kanlı bir soygun olmuş o civar 
halkını hakikaten dehşet içine salmıştır. Şük
ranla ifade edelim ki, bu soygunun failleri kısa 
zamanda tutul db il m iş tir. Bugün Diyarbakır, Sa
son, Lice ve diğer o havalideki dağlar eşkiya-
laıla doludur. Eskiden böyle eşkıyaların dağlar
da dolaştıkları görülmüştür. Fakat bunlar baş
ka maksatlarla Tü:Cuye?ye terti'bedilip yollanan 
çetelerdi. Delili Aıbdurrahman çetesinin Oa.fça-
lıkan baskınından sonra kısa bir müddet içinde 
tenkil olunmuştu. Şeh Sait isyanına iştirak edip, 
idama mahkûm edilen ve bilâhara affedilerek 
yurda dönen şehvari bu Sason, Silvan hudutlar] 
üzerinde Malazglrt'e taharrim ederek, yeniden j 
eşkıyalığa başlaması üzerine, Allah gani gani 
rahmet eylesin Diyarbakır Valisi merhum Faiz 
Bey tarafından bütün avanesi ile tahminen 35 
kişi ile beralber tenkil edilmişti. Devletin kuvvet 
ve kudretini gösteren bunlara benzer 'birçok mi
saller vardır. Bir zamanlar kimsenin giremediği, 
kabilelerin birbirini imha edip bir muharebe sa
hası olan ve hasımlarını yıllarca pencerelerde 
elinde silâh bakliyen Dersim •mıntakası Devletin 
aldığı çok esaslı tedbirlerle ıslah olunmuş, asa
yiş kemali ile tesis edilmiş. Bugün o mm t aka, 
sükûn içinde, işi ve gücü ile meşgul, kendisini 
emniyette hisseden vatandaşlarımızın bir şirin 
yuvası haline gelmiştir. Türk Devletinin kuvveti, 
kudreti bugün dahi sükûn ve huzuru mutlak 
olarak tesise kadirdir. Hükümetin bu yolda me
sai sarf etmemesi sebeplerini anlamak güçtür. 
Bununla beraber, Hükümetin gelip bu genel gö
rüşme karşısında geniş izahat vermesi tedbir
lerini anlatması, korkulu rüyalar geçiren vatan
daşlara hiç olmazsa hemen şimdi vakit geçirme
den gereken tedbirlerin alınacağını vadetmesi 
'bir teminat olur kanaatindeyiz. Şayet bunları 
yapamıyacak veya yapmaya mülktedir olamıya-
caksa, onun için yapılacak tek bir şey vardır, 
söylemeye lüzum yoktur. Bu memleketin asayişi 
ıbu kadar bozuk olur ve onun Hükümeti buna 
lâkayıt kalır ve alâkalılar çekilmezse, zamanın
da tedbir alınmazsa o Hükümetin acz içinde ol
duğu anlaşılır ve düşürülür. Medeni milletlerde 
esas budur, iktidar kanadının konuyu çc(k esas-
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lı, çok ciddî ele alacağını kuvvetle tahmin edi
yoruz. 

Aziz senatörler, îlhami Soysal meselesi de 
ayrı bir dâvadır. Ne sakilde olursa okum, her 
hangi bir yazarın sırf yazılarından dolayı bir 
komploya mâruz bırakılması ve hâdise failleri
nin hâlâ meydana çıkarılamamış olması hakika
ten çok üzücü çok düşündürücü bir vakıadır. 
Türkiye çapında mütalâa olunması icaibeder. 
Hele Adana hâdiseleri, Türkiye'de eşine ender 
rarianır olaylardan birisidir. Bu olay biraz da 
G - 7 Eylül hâdiselerine bcnzemaıtcdir. G - 7 
Eylül hâdiselerinin içinde yaşamış ve mesul 
bir şahıs olarak, bu noktada biraz izahat ver
mek lüzumu hâsı'l olduğu için, bunları mü
saadenizle ifade edeyim. 

Bir vilâyete münhasır olan bu olayın asıl 
sebebi hâlâ anlaşılamamıştır. Sebepleri iyice 
anlaşıl'amıyan ve bir isyan mahiyetini iktisa-
beden ayaklanmanın, iç yüzünü Hükümetin 
burada açıklanması zaruridir. G - 7 Eyiül hâdi
selerinin Türkiye'nin itibarına ne kadar ?a-
rar verdiğini o sıralarda bir İsviçre otelin
de oturan bir mcslckdaşmıın beyanı il anla
mış bulunuyoruz. Radyolardan kiliselerin, 
dükkânların tahribcdildiği, insanlara tecavüz 
olunduğu haberi yayıldığı vakit, çeşitli mil
let1 ere mensup, otel sakinleri Türk pasa
portunu hâmil olanlarla arkadaşlıklarını, in
sani münasebetlerini kesmişlerdir... 

Sayın Bakan gazeteler yakında asayiş 
ve kaçakçılık olayları bakımından, konu kıt
lığı çekeceklerdir demiştir. Hükümetin koca 
bir yaz bu hususta ne yaptığını anlamak İsti
yoruz. Sayın Slika'nm cihetteki bu mesele 
üzerinde eğildiği muhakkaktır, ancak ben 
tahmin ederim ki, kongrelerin gezisi kendi
sini bu gibi işlerle fazlaca meşgul etmekten 
çekiyor, öldürülen insanlar, çalman para
lar, mallar, dökülen kanlar, tahribedilen araç
lar, bunlar ne olacaktır, Sayın S Okan? Sa
yın İçişleri Bakanı geleceğe muzaf sözlerini, 
geçmişi düşünerek, bir teminat şeklinde 
ele almaya imkân yoktur. Çünkü, Perşembe
nin gelişi, Çarşambadan bekli olmuştur. Mem
leketin asayişinden sorumlu olan bir Bakan 
Ego soygunundan sonra otobüs soyanlar 
'kadar yolcular cesur davransa idiler bu 
olay olmazdı diyor. Adana Emniyet Âmiri de 
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asayişi temin için bekçilere bol bol düdük çal
malarını söylemesi karşısında, bu meselelerin 
ilgililerce ne kadar ciddiye alındığını göster
mek bakımından çok* önemli olsa gerektir. 
Sayın istanbul valisi de, eski kabadayılara 
raslanmıyor derken, İrfan Vural .isminde bir 
katil sokaklarda bir polisi öldürüyor. 

Söz buraya gelmişken bir fikir verdir
mek bakımından İstanbul'un son durumunu 
da yüksek nazarınıza sunmak isterim. Bil
hassa en kalabalık bir şehir o'lan İstanbul'da 
her yarım saatte bir hâdise olmaktadır. Son 
on bir ay içinde İstanbul'da 78 cinayet öden
miştir ve geçen senelere nazaran bir rekor
dur. Yüksek huzurunuzu, rakamlara boğa
rak, ihlâl etmek istemiyorum. Ancak şura
daki istatistd.dere göre, - ki, bu Yeni Gaze
tede neşredilmiştir, Beyoğlu'nda 23, Fatih'te 
22, öbürlerinde 7, 8, 10, 15 ceman 78 cina
yetin rakamları burada kazalar itibariyle gös
terilmiştir. 

Ancak burada bir noktayı izah etmek lâ-
zımgeliyor. Orta ve Yakın - Doğu'nun dillere 
destan olan cinayet masası, İstanbul'un ci
nayet masası hâlâ, 1920- deki vaziyetine göre iş 
görmektedir. Üç milyona yakın bir şehrin 
içinde bulunan bu 'kıymetli elemanlar, Düzce 
cinayetini sağdan soldan edindikleri araç
larla gidip tahkik etmişlerdir. Bu şekilci: 
meselelerin halledileceğini ummak biraz gü
lünç olur. 

Kuvvesinde 2 800 polis görülen İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü ancak bin polisle iş gör 
muktedir. Halubki Paris'te 9 milyon insan ya
şamaktadır, 45 bin polis vardır. 

Araçları yoktur, vazifeli arkadaşdar daima 
devamlı, uzun nöbet tutarlar, kıymetli ele
manların modern imkânlarla bezenmesi lâ-
zrmgo!irken, hâlâ 1920 de olduğu gibi devam 
etmektedir. 

Sayın Başbakanın 8 . 12 . 196G tarihli- ga 
zetelerdo çıkan beyanlarında vatanın her karış 
toprağına bir hizmetimiz olsun istiyoruz bu
yurmuşlardır. Bunu takdirle, şükranla ve yüler 
yüzle karşılarız. Ancak bu hizmetin asayiş ko
nusuna da gösterilmesini şart görürüz. Sükûn 
ve huzur milletçe ol ele vermenin tek şartı mal 
ve can emniyetidir arkadaşlar. Mal, can ve ırz 
emniyeti içinde yaşamıyan bir vatandaşa, hu

zur ve sükûndan ve elbirliğinden bahsetmek 
doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, son günlerde başta Sa
yın Başkan olmak üzere Hükümet üyelerinin be
yanları halkı birbirine düşürücü ve telâşa verici 
lüzumsuz yersiz sözler halini almaktan ileri 
geçememiş... 

BAŞKAN — Sayın Özden, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın üyeler, İçtüzük gereğince bütün yazı
lı konuşmalar 20 dakika ile kayıtlı bulunmak
tadır. Sayın Özden yazılı konuşuyor. Ko
nuşması her halde uzun devam edecek. Konuş
masına devamı hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. Devam edin efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Çok teşek
kür ederim iltifatınıza, çok memnun oluyo-
î-unı. Lüzumsuz pervasız bâzı sözler ileri atıl
mış, davranışları yapıcı, ferahlatıcı olamamış
tır. 

Bu demeçlerde halkın, rahat ve 'korkusuz 
yaşamasına tesir eden faktörler mahiyetini al
mıştır. Meselâ bâzı bakanlarla özel sektörün 
temsilcilerinin yaptıkları toplantıda Sayın Sa
nayi Bakanı özel sektöre, sermaye düşmanları 
ile mücadele edin, buyurdular. Aslında halkı 
sınıflara ayırarak, bir biri ile mücadeleye sevk 
etmelc bir suçtur ve bunu bir Balkanın teşvik 
etmesi kadar da garip bir şey olamaz. Böyle 
bir mücadelenin ne sonuçlar vücuda getireceği
ni tahmin etmek pek safdillik olur. Bakanla
rın en ufak, bir işareti, hattâ en ufak imaları 
memlekette geniş akisler yaptığını bilmek ge
rekin ekt e d ir. Sayın Başbakan Süleyman Demi
rci, partisinin İzmir il kongresinde çeşitli ko
nulara değinirken, iktisaden kuvvetli zümrele
rin varlığı demokrasiye ve hürriyetleri koruyan 
çok büyük bir teminattır, dediği sırada hiç lü
zumu olmadan şu şekilde beyanda bulunmuştur; 
Cezayir'in istiklâle kavuşması sırasında anava
tana silâhlı bir baskın yapmak hevesi ile yakla-
nan generalin emrindeki paraşütçüler, rejimi 
ve hürriyetleri korumak için Paris'te bir günde 
silâhlanan ikiyüz bin sivil gönüllünün, Hükü
metle işbirliği yapması sebebiyle, plânlarını ta
hakkuk ettirememişlerdir. Sosyal ve ekonomik 
sarsıntılara sebebolmuş, ehemmiyeti nazarı dik
kate alınmış bir dâvanın karşısında Sayın Baş-
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bakanın bu sözleri biraz düşündürücüdür. İki-
yüz bin, sivilin silâhlanmasını, bazen hürriyet 
uğruna olabileceği gibi bazan haklarını alamı-
yanlarm da buna başvurması daima ihtimal da
hilindedir ve maalesef bu ikinci düşünce bu
gün bir hakikat haline gelmiştir, işte misali
ni, Hürriyet gazetesinde Adalet Partisi Siirt 
il Başkanı ağzından vermektedir. Hürriyet 
gazetesinin 9 . 12 . 1960 tarihli nüshasında Siirt 
Adalet Partisi îl Başkanı Ankara'da muhtelif 
partilerden müteşekkil bir heyet kurarak geli
yor hâdiseleri teyidediyor, bir beyanat veriyor. 
Adalet Partisi il Başkanı Lütfü Güldoğan, ar
tık canımızdan bezdik, can ve mal emniyetimiz 
kalmadı, Hükümetten ümidini kesen Siirtliler 
bile kendilerini eşkiya şerrinden korumak için 
silahlanmaya başladılar, demiş ve içişleri Baka
nının davranışından şikâyetçi olmuştur. Bizim 
il başkanımız değil Adalet Partim il Başkanı. 
Başkan, Siirt'in bir kilometre mesafesindeki bah
çelerine, halkın korkudan gidemez hale geldiği
ni de açıklamıştır. Heyet ayrıca eşkiyanm şehi-
re inerek karakol önünde ve polis ve jandarma-. 
larla, çay içtiklerini, kahve içtiklerini ve cesa
retle eşkiyanm üstüne gitmenin mümkün olma
dığını sözlerine ilâve etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, demokraside iktidar
ların, ihtilâle sebebiyet vermemeleri kendi elle
rindedir. Anayasayı milletin hak ve hürriyet
lerini çiğniyen, iktidarlara karşı, milletlerin ih
tilâl yapmaları bir haktır. Ama, hürriyetlere, 
kanunlara, Anayasa hükümlerine riayetkar olan 
iktidarlara karşı yapılan ihtilâller çabuk bastı
rılır, bunun misalleri bizim yakın tarihimizde 
görülmüştür. Meselâ, ihtilâli bastırmak değil, 
dürüst hareket eden bir iktidar vasfını daima 
muhafaza etmektir. Bu genel görüşmede, Hü
kümetin ve laubali hareketler karşısında, za
bıta memur ve âmirlerine Adalet Partisi Siirt 
il Başkanının anlattığı variyete göre, ne türlü 
muamele tatbik ettiğini ve cesaretle eşkiyalarm 
üzerine gitmemesi sebeplerini ve bunda hangi 
siyasi idari mahzurlar olduğunu anlamak isti
yoruz. 

Ayrıca bir önemli konu da şudur, Sayın De
mirci'm sosyalistlere, Tabiî senatörlere ve bâzı 
muhtar müesseselere çatan demeçlerini de, iyi 
karşılamak asla mümkün değildir. Memleketin 
asayiş'.yle, dolayısiyle, ilgili olduğu şüpheden 
azadedir. Müesses nizamı Anayasanın teminatı 

altında bulunan kuruluşları, hiçbir sebep yok
ken, yersiz olarak ve pervazsızca, Hükümetin 
karşısına alması ve mütemadiyen bunlara taar
ruz etmesi tervicedilemez. Bu fikirlerin salahi
yetli ağızlardan çıkması memleketin huzur ve 
sükununu ihlâl edici bir mahiyet aldığını söyle
mekte de hata tasavvur olunamaz. 

Muhterem arkadaşlar eşkiyayı sadece tenkil 
kâfi değildir, kaçan kurtulan ve sonradan türe
yen eşkiyalarm şerrinden masum halkı kurtar
mak ve kurtarmanın devamlı olmasını temin 
etmek en mühim ve başarılması zaruri bir mese
ledir. Halk Hükümet kuvvetlerini köyde ve 
kentte yanında hissetmedikçe hürriyetlerini ka
nunun himayesinde görmedikçe, kendisini emni
yette sayamaz. Hükümetin asayişi bozulan 
mıntıkalarda devamlı bir otorite ve kanun hâki
miyeti kurması elzemdir. Halk böyle bir otori
tenin mevcudiyetini hissettiği takdirde, Hükü
met kuvvetlerine zahir olacaktır. Aksi halde 
eşkıyaya hizmette kendisi için halas yolu bula
caktır. Suçluların ve mahkûmların muhafaza 
ve nakillerinde alınacak tedbirler, asayişle ilgili 
dâvalar için Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
haricinde özel usuller getiren kanunların çıka
rılması doğru olup olamıyacağı, hizmetleri görü
len er, astsubay, subayların, idare âmir ve me
murlarına bu hususta bol ikramiye verilmesi, 
çarpışmada ölenlerin ailelerine, geniş nlsbettc 
maaş ve ikramiye bağlanması, maaş verilmesi, 
ikramiye verilmesi, tedbirleri hakkındaki görüş
lerimizi de ayrıca genel görüşme açıldığı zaman 
izah ve beyan edeceğiz. 

Arkadaşlar biz muhalefet partisi olarak sa
dece bu konuyu ele almadık. Bu konu bakınız 
Son Havadis gazetesinde, asayiş neden berkcmal 
değildir serlevhası altında, Mümtaz Faik Fenik 
8 . 12 . 196G tarihinde şu satırları yazıyor: «Tür
kiye'de asayiş berkomal denemez, her gün gaze
telerde yeni bir soygun haberi okuyoruz. Doğu 
dağlarında eşkıyalar kol geziyor...» izah ediyor. 
Emniyete mensup bâzı kimselerin, bu meslekin 
kutsiyetini tadamamış oldukları, hâdiselerin üze
rine gitmemeleri ile anlaşılıyor, istanbul'da 
keyfî olarak otomobilden ateş edip bir gencin 
ölümüne sebebiyet veren polis memuru, Adana'-
da 14 yaşındaki bir kıza, dokuz kişi ile birlikte 
tecavüz eden janiarma gibi. iki acemi eri 'kur 
suna dizen inzibat memuru ve buna benzer hadi-
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sel er zabıta kuvvetlerinin sıkı bir disipline tabi 
tutulmalarının zamanının geldiğini ve hattâ 
geçtiğini gösteren misallerdir. 

Saygı değer senatörler yukarda asayiş fikri
nin evvelâ, zihinlerde uyanması icabettiğini sa-
vunduik. Filhakika Türkiye'nin medeni millet
ler seviyesine çıkması uğrunda yapdan çabala
rın önemi meydandadır. Aşırı sağdan veya 
soldan gelece'k her türlü tazyike mukavemet 
edecek sağlam bünyeli, Atatürkçü bir neslin ye
tişmesi hep beraber arzuladığımız bir sonuç ol
malıdır. G 600 küsur derneğin, faaliyette bulun
duğu bir ül'kede bunların murakabeden uzak 
tutulması, gaycler'ni aşan işlerle meşgul olmala
rına yol açmıştır. Fikrî asayiş bakımından, mem
leketin ilerisi için demokrasln'n yerleşmesi hak 
ve hürriyetlerin asalete ulaşması bakımından, 
bu derneklere yakından ilgi göstermek, gayeleri 
içinde kalmalarını temin etmek için çok esaslı 
bir Hükümet meselesi olduğuna inanıyoruz. 

Öbür taraftan Arap memleketlerinde okuyan, 
Atatürk inkılâplarına karşı teokratik bir devlet 
kurma fikri ile geri dönen veya döneceklerin du
rumları ile ilgilenmek çok önemli meselelerden 
birisidir. 

Ayrıca Rusya'ya kaçırılan öğrenciler mesele
si de ele alınmaya değer çapta bir yurt davası
dır. 7 . 11 . 1966 tarihli gazetelerde, bu bapta 
çok enteresan açıklamalara tesadüf edilmiştir. 

Atatürk kültürünü, onun fikrî anlayışı için
de, sosyal nizamın kurulması esaslarını bu mem
lekete mal ederek, Türkiye "yi Garbçı, medeni, 
ilerici, hurafeler ve safsatalardan kurtulmuş ilim 
ve fen esaslarına candan bağlanmış bir ülke ol
masını istiyorsak, böyle bir asayiş'n ortamını te
min ve temellerini perçinleştirmek arzusunda isek, 
şimdiden fikrî asayiş anarşisini meydana geçtire
cek çalışmalara, davranışlara ve memleket dışın
dan gelen fuzuli müdahalelere karşı çok dikkatli 
olmalıyız, yurdumuzun selâmeti bu dikkattedir. 

Şimdi muhterem senatörler bakınız... Büyük 
puntolarla sekiz sütun üzerine kasılmış «Kafa 
kesip deri yüzenler kol geziyor», «Yolda eşkiya-
lar arasında diye koca bir sayla yalnız eşkıya
ların resimleri ve yazıları ile dolu. Türk matbu
atında ilk defa görülmüş bu birinci sayfa, ibret 
nazarlarınıza arz ederim. 

Bakınız şuna; Hamidolar, dağa kaçan imam
lar, Hakimolar, paşalar ve saireler. Şimdi bun

ların içinde ne yazıyor. Iîak'mo, ilam'donun si
lâhlı, dürbünlü, boy boy resimleri, arka sayfada 
yine bu resimler. 

MEHMET IIAZER (Kara) — Ilamldo Mec
liste. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Fotoğ
rafı çckild'ğlne göre asayiş var. 

FETHİ TKVET03LU (Samsun) — Bırak 
şimdi, polcmikslz konuş. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Asayiş bor-
kemal d'.yorsunuz da onu arz ediyorum, yüksek 
müsaadenizle. 

«Güney - Doğuda dehşet saçan eşkiya. Adıgii-
zcl. Sonra Ilakimo'nun muluuızı Mü]ir Ali, asıl 
iaıni Ali Dcm'rtaş. Sonra Ermeni Musto, dağlar
da birleşen Ilamldo ile Musto, ş'mdi tilki Selim 
ile, Ömer Bezek çetelerini arıyorlar. Ilamldo ki 
zıııı Ermeni Musto'ya vermiş. Sonra arkaclaşkır, 
fâc'alan anlatıyor muharrir. Okuyalım. Mağa
ranın dibinde, bellerinden iple biriblrlne bağlı 
yedi kişi yatıyor. Bunlar kurbanlık koyunlar gi
bi teker teker cellâtların önüne getiriliyor. Son
ra da yere yatırılıyor, kan birikintileri içinde 
diz çöken bu vatandaşlar, aman diliyor, bundan 
böyle vergimizi, sana vereceğiz, artık en büyüğü
mü:: olarak seni tanıyacağız, canımızı bağışla 
ağanı, kulun, kölen olalım, diyorlar yalvarıyor
lar. Ama,, cnlarm kitabında af diye bir şey yok
tur. Cellât kan pılı. ti lan iç'rıde yatan adamın ba
şını bıçakla kes'p koparıyor. Sonra deriş.ni yü
züyor, ceketlerini kayalıklardan aşağı yuvarlıyor. 
Ömer Bezek bu koyun gibi kesilen, derileri yüzü
len bedhah, masum vatandaşlar bu yedi kişi Eruh 
ilçes'ne bağlı Minarva köyü sakinlerinden günah
sız, hiçbir suçu olmayan, ancak suçları Ömer Be
zekle çatışma halinde olan bir başka dağ kanunu 
yapıcısı, Ilamldo nıın hemşcrlsi olmalarından iba
ret.» Soruyoruz Hükümete Sayın Sükan'a bu 
masum yedi vatandaşı boğazlayıp derisini yüzen, 
cesedini kayalardan aşağıya fırlatanlar hakkın
da ne muamele yapılmıştır. İçişleri Bakanı bu 
satırları okuduğu zaman titremiş midir? Adalet 
yerini bulmuş mudur? Yoksa bu hunhar adam-
lar hâlâ ellerin', kollarını sallayarak şehirlere ka
dar inip karakolların önünde yetkililerle, vazife
lilerle, polislerle, jandarmalarla ça-y kahve iç
mekte berdevam mıdırlar? Öc:ıcl Sekreter Sa
yın Bülent Eovlt , S lvan'a uğradığı sırada köy
lülere toprak reformu iütiyor musunuz diye sor-
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nır.. Oradaki köylülerden birisi ayağa kakmış, 
topraktan vazgeçtik, Bey cşklyadan canımızı kur
taralım diyorlar. En son haber daha şimdi geli
yor: Hakimo oğlunu eklendirmek için bir okulu 
boşaltmış Siirt:tcn iki polis memuru düğüne 
gelmiş; bllâhara köye jandarma müfrezesi gelin
ce Hakimo kadın kıyafetine girerek halâsı kaç
makta bulmuş. Verilen malûmata göre Hakimo'-
nun düğününe katılan bu polisler omuzlarda ta
şılının. 

Muhterem arkadaşlarım, size buraya kadar 
meseleleri açık açık anlatmış bulunuyorum. Şim
di bizim istediğimiz mc:;elc etraflıca bir Senato 
görüşmesi yapalım, lehte ve aleyhte arkadaşları
mız siiyicsinler. Siz oy çokluğuna malik bulunan 
A. P. iktidar kanadı eğer hiçbir şeyde.. (A. P. 
sıralarından, bırakın artık bu lâfları sesi.) Bı
rakmak mümkün değil, hakikat söylensin. Biz 
diyelim, böyle iddiada bulunuyoruz; siz deyiniz 
ki, bu iddiaları Hükümet, tekzibedecek, haksız
sınız deyiniz. Ve elbirliği ile burada meseleyi 
bu kürsüde münakaşa edelim, efkârı umumiye 
de duysun bunu. Kim haklıdır, kim haksızdır. 
Hükümet ne gibi tedbirler almıştır? Ve ne gibi 
tedbirler alması lâzım gelirken almamıştır. Bu
nun mesulü kimdir meydana çıkmalıdır, arka
daşlar. Esasen Senatonun hikmeti vücudu, Par
lâmentonun hikmeti vücudu'da budur. Körü kö
rüne illâki bu Hükümet iyi bir Hükümettir de
menin zararları görülmüştür. Elbirliği ile mese
leleri aydınlığa çıkarmak lâzımdır. Ve bunu 
yaparsak, bu müesseseyi korumuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ferid Melen ve di
ğer arkadaşlarımızın imzaladıkları önergenin 
bu izahat dairesinde lütfen kabul Duyurulması
nı rica eder, hepinizi en derin saygılarımla, sev
gilerimle selâmlarım efendim. (Sol sıralardan, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Tüzük gereğince lehte ve aleyh
te birer sayın üyeye söz vereceğim. Ancak bu 
arada Say n özden konuştuğu sırada, Saynı Te
kin ve Sayın ucrmal arkadaşlarımız zaman1 a il
gili bir önerge vermişlerdir. Çalışma saatleri
nin saat 16,00 dan... (A. P. sıralarından «Hiçbir 
şey anlaşılmıyor, yeniden okuyunuz.» sesleri.) 

Saym Ucuzal ile Sayın Tekin zamanla ilgi
li bir önerge vermiş bulunmaktadırlar. Müza
kereler saat 13,20 den 16,45 e kadar ara veril
mesini istemektedirler. Ancak Sayın Özden ko

nuştuğu için Başkanlık bu önergeleri her han
gi bir işleme koymamış idi. Saat 13,45 olduğu 
için kendiliğinden hükümsüz kalmış bulunmak
tadır. 

Gör üşmelere devam edeceğiz. Sayın Özt°-
kin, önerge lehinde, buyurunuz. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri emniyet ve asayiş konusunda verilen öner
genin lehinde konuşacağım. 

Esasa girmeden önec bilgi mahiyetinde, 
mevzu ile ilgisi yönünden, 1966 Şubat tarihli ve 
20 sayılı Obscrvateuer Mecmuasuıda iktisadi 
gelişme ve işbirliği teşkilâtına ait bâzı rakam
ları vereceğiz. Bu mecmua iki ayda bir adı ge
cen. teşkilât tarafından neşredilir; üye devlet
lerin iktisadi, sosyal ve kültürel durumları 
hakkında resmî kaynaklara atfen bilgi verir. 

Teşkilâtın üye adedi (21) dir. Verilen bil
gilere göre Türkiye'mizin yeri ve durumu şu
dur : 

Toprak büyüklüğünde, zirai istihsal saha
sında, ziraat yapılan sahada üçüncüyüz. 

Sıraslyle diğer bilgileri arz ediyorum: Nü
fus sayısında 8 nci nüfus kesafetinde 
16 nci, tabiî nüfus artışındı yılda % 2,8 
ile birinci. (Yani yılda 871 304 tür.) 
Arz edilen iş 13 milyon 144, dereecmiz 7 nci. 
Bu iş gücünün % 76,9 u ziraattir, derecemiz 
1 nci c/o 11,5 sanayide dereecmiz sonuncu, 
% 11,6 diğer iş kollarında dereecmiz sonuncu. 

Rakamları arza devam, ediyorum: Millî ge
lirden fert basma, isabet eden gayrisâfi yıllık 
hasılat 243 dolar, yaklaşık olarak 2 400 Tl., de
recemiz sonuncu. 

Birkaç gün evvel Saym Maliye Bakanı 1937 
bütçesini takdim ederken, bu rakam 2 037 lira 
olarak verdi. Bu biraz da fazla gösterilmiştir. 
Sonuncudan bir evvelki sırayı işgal eden kom
şumuz Yunanistan'da bu miktar yılda 520 do
lar olup 5 200 Tl. civarındadır. Birinci sıra
yı senede 3 300 dolar yani 33 330 lira ile A. B. 
D. işgal etmektedir. 

Yıllık iç istihsalimizin gayrisâfi olarak 
% 39 u ziraatten derecemiz 1 nci, % 23,5 ma
denden, sanayi, imalât, inşaat, su, gaz ve elek
trik dereecmiz sonuncu, c/o 37,5 u diğer faali
yetlerden derecemiz 20 nci. 
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Üye devletlerden Luxenburk hariç hepsin
de gayrisâfi sabit sermaye teşekkülü olduğu 
halde bize ait hane boş. Sermaye piyasası ol
madığı için. Cari giderler ve cari gelirler ha
nemiz de boş, rakam verilmemiş. 

Altın ve yabancı döviz ihtiyaçlarımızı 141 
milyon dolar, derecemiz 21 nci. Bizden önceki 
sırayı işgal eden Yunanistan'ın 240 milyon do-
lâr. 

İthalâtta derecemiz 21 nci, ihracatta ise 
20 nci. 

Sayın arkadaşlarım bu bilgileri huzurunu
za getirmekten maksadımız hür memleketlerin 
teşkil ettiği bir kalkınma ve gelişme organi
zasyonunda üyeyiz. Bu teşkilâtın verdiği malû
matın verdiği malûmata göre, ekonomik duru
mumuz acıklı, malî vaziyetimiz üzülürıccck bir 
manzara arz etmektedir. 

Her sene nüfusumuz % 2,8 bir artışla her 
türlü gayretleri semeresiz bırakmaktadır. De
mokratik tazyiklerin sadece ekonomik konu
larda değil, sosyal, kültürel alanlarda da etki
leri gittikçe ağırlaşmaktadır, zihinlerde bir me
sele olmanın ötesinde çok müşahhas misalle
riyle sokaklarda çeşitli şekillerde tezahürlerini 
göstermektedir. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'nin dertleri şu kürsüde namus ve 

şeref yemini yapan bizlerin omuzlarında hal 
şekli beklemektedir. Görüş, yoUişiş, duyuş, tec 
rübe, inanç ve kavrayış elbette her şahıs için 
ayrı, ayrı yönlerde olacaktır. Ama kanaati
mize göre, vatan ve millet hizmetleri kornişim
de, hepimiz aynı düşüneceğiz. Hizmeti iyi ba
şaranı bu kürsüde takdir edip alkışlıyacak, ya-
pamıyanı da usulü dairesinde ikaz edeceğiz. 
Her halde ve şekilde iyi, doğru ve güzeli elbirliği 
ile bulmaya çalışacağız. 

Saygı değer aıkadaşlarım, 
Şimdi konumuza geçiyorum. Sayın Ekrem 

Özden emniyet ve asayiş olayları üzerinde et
raflıca. durduğu cihetle, bendeniz konunun ida
re hukuku yönünden tahlili ile iktifa edece
ğim. 

Hepimizce malûmdur Devletin faaliyetleri 
üçtür, bunlardan biri de idari faaliyetlerdir. 
İdari faaliyetlerin münakaşası ciddî olarak il
mî bir disiplin çerçevesinde, idare hukukunda 
yapılır. İdarece tatbik edilen bütün hukuk ka

ideleri ile bu kaidelerin şahıslara tatbik ve mü-
ıasebetlerine, idare hukuku denmektedir. (A. 
?. sıralarından «Bilmiyorduk iyi ki, söyledin» 
;;esi) Tabiî bilmîyenler öğrensin diye arz edi
yorum. Özür dilerini. De/İçtin idari faaliyetleri 
nihai. 

İSKENDER CENAD EGE (Aydın) — Vi
lâyet Meclisi değil burası beyefendi. 

BAŞKAN —• Bilgi olarak ifade ediyor efen
dim. Öğrenmek değil. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Devamla) — Sa
yın İskender Cenap Ege devamlı müdahale edi
yorsunuz da, onun için mecbur oldum. Nihayet 
bu kürsü millet kürsüsüdür. Herkes fikrini 
serbestçe söyler. Sîzde buraya, teşrif eder konu
şursunuz. (A. P. sıralarından meşhursunuz ses
leri) 

BAŞKAN — Devam edin efendim karşılık
lı konu şmayımz. 

MUKADDEM ÖZTEKİN (Devamla) — 
Meşhurum ve o şerefle de daima iftihar ede
rim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Devam edin Sayın Öz tekin. 

MUKADDEM ÖZTEKİN (Devamla) — Dev
letin idari faaliyetleri Devletin idari faaliyet
leri n'hai ve r.orumsuz -bir îxnme kudretine isti-
nadotmem ektedir. 

Modern idare hukuku anlayışında, idare - şa
hıslarla hukuk alanında eşittir - emredici, tek ta
raflı tasarruflar artık terkedilmiştir. 

Bugün idare hukuku âmme hizmeti mefhu
muna sıkı sıkıya bağlıdır, hattâ daha doğru bir 
deyimle idare hukukuna, âmme hizmetleri huku
ku. d", denilmektedir. 

Sayın üyeler, mutlak ve sorumsuz, âmme hür
riyeti yoktur. Her hürriyet (temel hürriyetler : 
Beşerî münasebetlerin gerektirdiği hürriyetler) 

Tatbikatta âmme nizamı ile daima çatışır. 
foto burada idarenin güc tarafı başlar. İdarenin 
'k'itabı o'mıyan cephesi burasıdır. İdare bu gibi 
ahvalde hanr?i ölçüde ve ne şartlarla müdahale 
cdecrlktir? Âmme kudretine sahip bir merci tara
fından vatandaşların ve idare edenlerin hürriyet
lerimin nizam altına alınması, hareket serbestileri
nin tahdidi cihetine gidilmesi, bilgili ve dikkatli 
düşünülmesini zaruri kılar. Bu müdahile ihti
sasa taallûk eden teknik bir konudur. 

İdarenin hukuku hatalrmı, takdir hakkını iyi 
kullanmaması gibi hallerde, Devlet Şûrası (kazai 
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vesayet) fonksiyonunu ifa ederek düzeltir. İdarî 
faaliyetlerin başarı ölçüsü Devlet Şûrasından 
löh'to alınacak kn,".v*hv\a göre torumu1 rd t T*. Ka
nunlara saygılı bir idare haklı olarak bu karar
larla övünebilir. 

Sayın senatörler, akla haklı olarak gelen bir 
suali do cevaplandıralım. Polis ne zaman müda
hale eder? Kaidelere riayet şartı ile polis otoritesi 
salahiyetli olduğu ahvalde meşru her işe müda
hale edebilir. Kaideler idarî tabikatta herkesçe 
malûm prensiplerdi:'. 

1. İdare, müdahale yollarının seçiminde ser
besttir. 

2. Müdahale için lüzum ve zaruret şarttır. 
3. Müdahale ederken nisbet kaidelerine de 

riayet edilmelidir. Yani bu sonuncu ana, kaide 
bertaraf edilecek nizamsızlık ile, müdahale edilen 
hürriyet arasında bir niabet ve muvazene aran
malı; yani nizamsızlık derecesi, müdahale edilecek 
hürrivet vo müdahalenin şekli, etraflıca gözden 
geçirilmelidir. 

Cumhuriyet Senatosunun pak muhterem üye
leri; 

Mi'rahedc edileceği gibi, sadece normal devrc-
len'n ta.Vl'di ve tedb'ri muamelelerinden bah
settik. Elbette bâzı kriz devrelerinde otorite hür
riyetten de önce gelir; örfi idare ve fevkalâde hal
lerde oVluğu gibi. B'z, sadece idarî polisin ni
zamsız1!?'a. mâni olmaık iein önceden alacağı klâ-
pik tedbirlerle yntindik. Anayasanın 4 ncü mad-
d'vvn'n son fık^a% arz edilen lıurusatı değerlen
dirmiştir. «Hiç b :r k'ımse veya organ kaynağını 
Anavanadan almıvan bir Devlet vetkisi kullana
maz » Anavaramızm 12 nci maddesiyle eşitlik 
pren~:'b', 10 nen. maddesiyle t om el hak ve ödev
le-, 14 ncü maddesiyle de tabiî hürriyetlerimiz 
tâdaded'lmlş, en son zikred'len madde de şövlc 
sonuçlanmıştır. «Kimseye işkence ve eziyet yapı
lama::.» Nihayet Anayasamızın 60 ncı maddesi 
yırıt savunmasına, katılmanın her Türk için hak 
ve ödev olduğunu, bu ödev ve askerli yükümünün 
'kanun1 -̂  düzenleneceği fikrini getirmiştir. Bu 
hükmün şümulünü Anayasanın 4 noii maddesin-
driki prensiple değerlendirmek lâzımdır. Netice 
ola^a.'k bu konuda şunu arz etmek isterim. «Dev
lettin idari faaliveledi ta^afuz imraEaniyle değil, 
kanun ve nizamla yürütülür.» 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 1 ve 
2 noi maddeleri ile, 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salâhiyet Kanununun 22 nci maddesi emniyet ve 
asayiş konularında İçişleri Bakanlığının salâhi
yet ve sorumluluklarını göstermiştir. 

Âmme hürriyetleri rejimi, demokrasiler, ka
nunlar üzerine oturtulmuştur. Teamülen ka
nun, ulviyeti ve yüceliği peşinen kabul edilen bir 
metindir. Kanun1 ara dayanmıyan icraat vatan
daşlarda kanunlara karşı önce itimatsızlık ve son
ra da itaatsizi ilk duygusunu geliştirir ve binnetice 
kanunlar tatbikatta tesirsiz kalır. Gerek idare 
ve gerekse idare edilenlerin, kanunları hafızala
rında tekrarlamaları kâfi olmayıp, ruhlarında 
samimiyetle duymaları vicdanlarında c'dd'vctle 
tpı+b'ı1' arzusunu hissetmeleri lâzımdır. Aksi tak
dirde emniyet, huzur, sülkûn ve asayiş ancak eri
şilmesi arzu edilen, temenni edilen fakat hiçbir 
zaman ul aşılama van hayal olur. Buna başka bir 
devinde hukuk İftara töründe, romantik demek-
ra.si denilmektedir. Kanun ve hürriyet anlayışı 
Hüküımot ve vatandaşlar için eşitlik, genellik ve 
meşruiyet prensipleri çerçevesinde aynı değerde
dir. Kanun ve hürrivet anlavışmm ruhlarda ve 
bu şuurda bu şekilde samimiyetle kabulü Türk 
toplumu için mesut varınlarm s'kâvet ettiğimiz 
birçok konuların hallolmuş müidecisi olabilir. 

Biz, bu duygu ve düşünce ile verilen genel 
görünme öne^ges'ne müspet oy vermek suretiy
le iltifat edilmesmi basında efkârı umumiyede 
genrş aiVisler uyandıran emniyet ve asayiş olay-
1 arınan müştereken el b'rliğiyle müzakeresini arz 
ve toklif ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Tuna buyu
runuz. 

Savın Tevetoğlu zatıâliniz de söz istemiştiniz. 
Ancak, aleyhte yalnız bir sayın üyeye söz verilir. 
Savın Tuna sizden evvel istemişti, bu sebeple 
kendisine söz veriyorum. Interse söz hakkını size 
verobdir. Hanginiz gel e celseniz buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sö:: hakkımı veriyorum. 

BAŞKAN — Savın Tuna söz hakkını Sayın 
Tevetoğlu *na vermiştir. Buyurun efendim. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Ba.şkan, muhterem arkadaşlar; genel görüşme ta
lebi üzerinde ne şahsan söz almıştım, ne de Sa
vın Özden'in konulmasından önce grupumdan 
her hangi bir arkadaşın grup adına veya şahsı 
admn, bir konuşma talebinde bulunduğunu gör
müştüm. 
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Sayın Özden eğer Sayın Mukadder arkadaşı
mız gibi hakikaten bir âmme hukuku semineri 
vo dersi mahiyetinde seviyeli, güzel bir konuşma 
yapmış bulunsalardı yine söz almazdım. Fakat, 
Senatomuzun İçtüzüğünün 127 nei maddesinde 
zikredilen ve bize hr'kikaton yapıcı, hakikaten 
faydalı, denetleyici bir vazife tahmil eden genel 
görüşme açılması gayesinin çok dışında, çok hak
sız, çok yersiz ve hakikaten burada faydadan zi
yade zarar ika edcc?k bir istikamette bir pole
mik konuşması yapmamış olsalardı söz almıya-
caktım. 

Berveçhi peş'n şunu arz edeyim ki, ben ar
kadaşın konuşmalarına burada cevap verecek de
ğilim. İlgili Brıkan h:e şüphesiz lâzımgelen cevap
ları vereceklerdir. Bu asayiş konusunda Gru-
pumda benden evvel birçok kıymotli hukukçu ar
kadaşlarımın, idarecilik, valilik yapmış arkadaş
larımın konuşmaları belki daha uygun olurdu. 
Ama ankadaşıımm söz sırasını bana devretmesini 
kabul edişimin sebebi, Sayın Özden'in konuş
malarında bir hastalımı teşhis ediş'inden ve haki
katen bir hastalığın tedavisine lüzum oklusuna 
inanışımdan ileri gelmiş bulunuyor. (C. TT. P. 
sıralarından, «doktor olarak mı» sesi) Doktor 
olarak , evet. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten bir memle
ket gül gülistanlıkt-r demek, bizim Türkiye'miz 
için değil-en ileri memleketler için dahi, büyük 
bir iddiadır ve imkânsızdır. Elbette birçok asa
yişsizlik vakaları olacaktır. Bugün burada açıl
masını istedikleri genel görüşmeye mucip sebc-
bolarak sıraladıkları şeyler, üzüntü ile ifade et
mek lâzım ki gazetelerdeki birtakım asıllı, asıl
sız haberlerin ve bilhassa Adalet Partisi iktidarı 
zamanın", a'doLmıyan birtakım valkalarm, birtakım 
hâdiselerin âdeta bir polemiğe yol açacak şekil
de kürsüye getirilmesidir ve yine burada müza
keresi, ancak karşılıklı polemiğe yol açacak, 
genel görüşme konusu ile hiç ilgili bulunmıyan, 
Sayın Başbakanın bâzı vilâyetlerde yaptığı ko
nuşmaların daha önce burada esasları, asılları 
okunan ve cevapları verilen konuların buraya 
tekrar getirilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanı mu
hakkak ki, konu ile ilgili ve arkadaşımızın bu
rada ileri sürdüğü birtakım asılsız iddiaları ce
vaplandıracaklardır. Gönül arzu ederdi ki, ha
kikaten bütçe müzakerelerine başladığımız 

şu mühim günlerde burada böyle bir polemik ve 
dedikodunun müzakere ve konuşmasını yapacak
larına, bâzı mucide! 1 el vakıalara inhisar etmek 
şartı ile Bakandan sözlü soru sorsalardı ve on
ların cevaplarını alsalardı, böylece çok daim 
faydalı ve daha münsif bir yol seçmiş olurlar
dı, inancındayım. Bütün bin d ardan sonra şunu 
arz edeyim ki; bu genel görüşme burada açılsa 
dahi biz genel görüşme talebi lehinde konuşan 
2 nci arkadaşımızın olgun ve seviyeli konuşması 
yanında, burada polemiğe vesile olacak her han
gi bir müzakerenin açılmasına veya devamına 
asla taraftar değiliz. Ve buna katiyen katılmı-
yaeağız. Yoksa bizim VJG\ den .1904 e, Hükü
meti devraldığımız zamandan önceye ait söyle
necek pek çok sözlerimiz ileri süre .'eğimiz pek 
çok vakalarımız, pek çok müdoilel hâdiselerimiz 
vard-r ki, bunları sizlerden devraldığımız şek
liyle burada ifade etmemin, memleketimize ve 
milletimize fayda saşbyacağı kanaatinde deği
liz. Evvelâ zikrettiğim bir hastalığın teşhisi 
üzerinde durayım. Sayın özden'den halisane is
tirham ve rica ederim ki, bu kürsüden ya])lığı 
konuşmalarda, Hükümetin noksan, Hükümetin 
aksak çalışmaları varsa bunları getirsin göstersin, 
tenkid etsin vo düzeltmesini istesinler. Ve böyle
ce idareye yardımcı olsunlar. Fakat münhasıran 
iktidarı kötülemek kasdiyle ve Hükümeti yi):'/at
mak için burada yoktan birtakım hâdiseler var 
etmeye kendilerini zorlamasınlar. Bilinsin, ki 
bu kürsü bu çeşit polemiklerin aşılmasına müsait 
ve lâyık bir kürsü değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakereleri ko
misyonda başlamış bulunuyor; yakın zamanda 
şüphesiz Yüce Senatomuza gelecek ve müzakere
sine başlanacaktır. O zaman bol bol istedikleri 
kadar konuşmak, müzakere sırasında Hükümeti 
tenkid etmek, bu arada ileri sürdükleri bu asa
yiş meselesini de mevzuubahsetmek mümkündür 
ve mümkün olacaktır. Bu sebeple bu yönlerde, 
böyle bir görüşmenin açılmasını da münasip gör
memekteyim. Şayet görüşme açılırsa, o takdirde 
bizim de şüphesiz daha söylenecek birçok sözle
rimiz olacaktır. Ama, böyle bir görüşmenin bu 
devre:1c açılmasına ve faydalı olacağına ianma-
madığım için önergenin reddini istirham ederim, 
hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — İç/üzük gereğince genel görüş
me açılması hakkındaki önerge üzerinde gerekli 
görüşmeler yapılmış ve bitmiştir. Önergeyi oku-
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tup, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Önergeyi okutuyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SOKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Balkan, eğer İçtüzük 
müsaade ederse, oylamadan önce, müsaade etmezce 
oylamadan sonra maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ne oylamadan ön
ce, ne de oylamadan sonra Hükümete, genci gö
rüşme dolayısiylc, İçtüzüğün 128 nci maddesinin 
tesbit ettiği statü içersinde, söz vermek imkânı
mız yoktur. Evvelce Hükümete elimizde bulu
nan İçtüzük yürürlüğe girinceye deyin, genel 
görüşme talepleri hususunda söz veriliyor idi. 
Ama işbu 128 nci madde tedvin edildikten sonra 
Hükümete söz verilmemiştir. İçtüzükte buna 
âmirdir. Bu sebeple 128 nci maddenin ilgili 
fıkraları gereğince söz vcrcıniyeccğinı. Saym 
Bakan, özür dilerim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Şu halde Senatonun gelecek 
ilk toplantısında gündem dışı söz alacağını ve 
Senatoya izahat vereceğim. 

FERİD MELEN (Van) 
görünmeyi kabul ediniz. 

O halde genel 

BAŞKAN — Saym Melen bir dakika. 
Eğer genel görüşme açılmaz ise o zaman Sa

yın Bakan gerek gündem dışı konuşma, gerekse 
İçtüzüğün 132 nci maddesi gereğince her zaman 
gündem dışı söz alarak memleketin iç ve dr' 
meseleleri ile ilgili dilediği şekilde konuşabilir. 
Bu hakları vardır ve bâkdir. Önergeyi okutu
yorum. 

(Genel görüşme önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılma, talebiır 
oylarınıza arz ediyorum. Genel görüşme açılma
sını kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul 
ctmiyenlcr... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ve Anayasa Mah
kemeli asıl üyeliği için yapılan seçim sonuçlarım 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa, Mahkemesine asıl üyelik için 

20 . 12 . 1953 günü yapılan secime (112) \v~c 
katılnrş ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Antalya Ankara 

Akif Tekin Yiğit Kökeı 
Üye 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Fevzi Muhip Alperen 
Halil Ertem 
Saadet Kaçar Evren 
Kamber Rişvanoğlu 
Hal it Zarbım 
Boş 
iptal 

7 
2 
1 
1 

90 
10 
1 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelikleri için 

20 . 12 . 1066 günü yapılan seçime 135 üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır, 
bir boş vardır. 

Arz olunur, 
Üye Üye 

Osman Koksal Fahri özdilek 
Üye 

Ferid Melen 

Fikri Alemdaroğlu 1 
Mesut Alpbaz 6 
B ah attın Aydın ol 2 
M. Şerafcttin Aytaç 4 
Yusuf Ziya Bıyburtluoğlu 1 
Ali Bedirhanoğlu 5 
Necati Benderlioğlu 1 
Ahmet Salih Cebi 1 
Hüsamettin Çelikel 3 
Kadir Danışoğiu 84 
Lütfi Erdemir 11 
II. Tahsin Erdoğan 2 
Mehmet Reşat Ertün 2 
Hasan Gebizli 2 
Ruşen Genç 1 
Yusuf İzzettin Güyer 5 
Bahattin Karaküçük 1 
Mshmet Kaya 39 
M. Şakirettin Kazancı 1 
Yaşar Kozanoğlu 1 
Cchâl Mcm'şoğiu 1 
Celâl Öncel 14 
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Azmi Sağıroğlu 2 
S. Şefkati Şefkatlioğlu 1 
Şükrü Ulucrdoğan 2 
Sebati Yalçın 75 
BAŞKAN — Vakit gecikmiştir ve seçimler-

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'm, Özel öğretim, kurumlan Kanunu
nun uygulanmasına dair yazılı soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı 
cevabı (7/306 miik.) 

25 . 6 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorularımın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
nizi rica ederim. 

Bolu Senatörü 
Rahmi Arıkan 

1. 13 Haziran 1965 tarihinde çıkan öz ve 
resmî gazetede yayınlanan özel öğretim kurum
ları meriyette midir? Eğer miryette ise bu kanu
na göre : 

a) 2 nci ve 8 nei, 11 nci, 19 ncu, 21 nci. 
43 ne'i maddeleri kanunun çıkış tarihinden iti
baren eski ve yeni açılan özel okullar için zama
nında uygulanmış mıdır ve ne şekilde tatbik 
edilmiştir. 

b) B ı kanuna göre yönetmeliklerin tatbik 
edilip edilmedikleri ne yollardan kontrol ve tef
tiş edilmiştir? 

c) Bu kanuna aykırı hareket eden ve yö
netmeliklerini tatbik ctmiyen özel okullar mevcut 
mudur? 

2. özel okullardan İstanbul Yüksek Eczacı
lık ve D>, Hekimliği okullarında Özel Okullar 
Kanunu, tatbik edilmekte midir? Yönetmelikleri
ni tatbik ettikleri kontrol ve teftiş edilmiş midir? 
Buna göre : 

den netice alınmamış olması sebebiyle 22 Ara
lık 1966 Perşembe günü saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa*i : 17,25 

a) Her iki okulda kanunun 8 nci maddesine 
göre kontenjan tesbit i yapılmış mıdır? Hangi ta
rihte ve hangi uzman heyeti vasıtasiylc, 

b) Her iki okulda 1965 - 1966 yıllarında 
sınıflar için Özel Kuramlar Kanununun 11 nci 
açılan yeni sınıflar ve 1967 yılında açılacak yeni 
sınıflar için özel Kurumlar Kanununun 11 nci 
maddesi yerine getirilmiş midir? 

c) öğretim üyeleri tesbit edilmiş ve kanu
nun 8 nci maddesine uygun olarak ders durum
ları tesbit cdilnrş midir ve bu öğretim üyeleri 
resmî kurumlarda kaç ders vermekte, özel okul
larda kaç ders vermektedir? 

d) İdareci olarak Diş Hekimliği ve Eczacı-
hk Yüksek okullarında vazife alanların durumu 
Özel Okullar Kanununun 21 ve 22 nci madde
lerine uygun mudur? Değilse her hangi bir işlem 
yapılmış mıdır. Tetkik edilmiş midir? 

2. Diş Hekimliği ve Özel Eczacılık Yüksek 
Okulları Yönetmelikleri 1963 tarihinde Bakan
lıkça tasdik edildiğine göre : 

a) Bu yönetmeliklerde tadilât yapılmış mı
dır? Ve hangi tarihte tadilât yapılarak Bakan
lıkça tasdik edilmiştir. 

b) Yönetmelikler meriyette olduğuna göre 
tatbik edilip edilmediği hangi tarihlerde ve ne 
yollardan kontrol edilmiştir. 

c) Bu yönetmeliklerden Özel Eczacılık Oku
lu Yönetmeliğinin 18, 21, 31 ve 39 ncu madde
leri tatbik edilmekte midir? Aksaklıklar görüldü 
ise ne tedbir ve ne işlem yapılmıştır? 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14 .12 . 1966 

•Özel Okullar Genel Müdürlüğü 
Sayı : 4201 - 5282 

Konu : Bolu Senatörü Rahmi Arı-
kan'a verilen cevap hk. 

İlgi : 18 . 11.1966 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 6532 - 6/389/2783/7/306 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rahmi Arı-

kan'm, özel Öğretim Kurumları Kanununun 
uygulanması hakkındaki, yazılı soruya çevrilen 
sözlü sorusuna Bakanlığımızca hazırlanan cevap, 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Orhan Dengiz 

Bolu Senatörü Sayın Rahmi Ankan'm 25.6.1966 
tarihli sözlü sorusunun cevabı 

1. 625 sayılı Kanun meriyettedir. 
a) Bu kanunun 2, 11 ve 43 ncü maddeleri 

mevcut bütün özel öğretim kurumlarına şâmil 
olmak üzere uygulanmaktadır. Münhasıran açı
lışla ilgili 8 nci madde sadece söz konusu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra açılacak okulları is
tihdaf etmekte olduğundan kanun yürürlüğe 
girmeden önce açılan öğretim kurumları ile il
gili bulunmamaktadır. Bina standardı hakkın
daki 19 ncu madde hükmü gereğince, ilgili ba
kanlıklarla temasa geçilmek suretiyle, her ka
deme ve tipteki bütün özel öğretim kurumları
nın standartları, halen Talim ve Terbiye Daire
since incelenmekte olan yönetmelik taslağında 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Kanun yürürlüğe 
girmeden önce açılmış olan kurumların, bu 
standartlara intibak şekil, şart ve müddetleri, 
kanunun geçici maddesi hükmüne göre, tüzük 
taslağında belirtilmiştir. 625 sayılı Kanun yü
rürlüğe girdikten sonra önerilen öğretim üye
leri hakkında, kanunun 21 nci maddesi aynen 
uygulanmaktadır. Ancak, bu kanun yürürlüğe 
girmeden önce vazife almış bulunan yönetim ve 
öğretim elemanlarının durumu, bir intibak ko
nusu addedilmiş bulunduğundan, bu yönetim ve 
öğretim elemanlarının tüzük çıkıncaya kadar 
eski statü içinde görevlerine devam edebilecek
leri; Hukuk Müşavirliğimizin de mutabakatı 
ile, ilgililere tebliğ edilmiştir. 

b) Yönetmeliklerin tatbiki ile ilgili idari 
teftişler, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 
yapılmıştır. 

c) Kanuna ve özel yönetmeliğine aykırı ha
reket eden özel okulların bu durumları tesbit 
edildiği takdirde, bunlar mevcut mevzuatın ge
rektirdiği işleme tabi tutulmaktadır. 

Nitekim İstanbul özel Eczacılık Yüksek 
Okulu hakkında soru sahibi Sayın Senatör 
Rahmi Arıkan tarafından, Bakanlığımıza 
2 . 7 . 1966 tarihli bir dilekçe ile şikâyette bulu
nulmuştur. 

Sayın senatörün bu dilekçesinde bahis konu
su ettiği hâdise şudur : Eczacılık Fakültesi 
programlarına bir kısım yeni dersler ilâve etmek 
suretiyle, takviye etmiştir. Bunun üzerine özel 
Eczacılık Okulu da, kendi Özel Yönetmclip-inin 
56 nci maddesine istinaden, programlar arasın
daki paralelliği sağlamak maksadiyle, fakat yine 
kendi yönetmeliklerinin 17 nci maddesi gereğin
ce Bakanlığımızın tasdikinden geçirilmeksizin, 
aynı dersleri programına almıştır. Aynı okulun 
Talebe Cemiyeti Başkam Altuğ Kızılkaya bu 
durumu bir dilekçe ile Bakanlığımıza intikal 
'ettirerek şikâyette bulunmuştur. Sayın Sena
tör Rahmi Arıkan, bahis konusu öğrencinin şi
kâyetini, Bakanlığımız nezdinde bizzat takibet-
tiği için, bunu okul idareci ve öğretmenlerinin 
infialle karşıladıklarını ve bu infial neticesin
de kin ve gayzmı açıkça gösteren Okul Anali
tik Kimya Profesörü Rasim Tulus'un; Sayın 
Ariikan'ın aynı okulun 2 nci sınıfında öğrenci 
bulunan kızı Füsun Arıkan'ı, bütün şartları ye
rine getirdiği halde, sadece bu dersin teorik 
kısmından fasılalarla yapılan yoklamalardan 
ikisinde bulunmadığı için, mevzuatı hiçe saya
rak, bir profesöre yakışmıyacak şekilde imti-
ıhana almadığını iddia etmiştir. 

Talebe Cemiyeti başkanının, olkul programı
na yeni dersler ilâve edilmesi konusundaki şi-
(kâyeti üzerine durum, Bakanlığımız Başmüfet
tişlerinden birisi tarafından incelenmiş, ayrıca 
Bakanlığıımız tarafından, önce 10 . 5 . 1966 ta
rih ve 1747 sayılı yazılı bir emirle, daha sonra 
da 2 . 6 . 1966 tarih ve 2207 sayılı bir tel emriy
le, imtihanların mer'i yön-etnıerk hüküfrnlo^ine 
•göre yapılması hususu, okul idaresine bildirdi 
ım'iştir. 
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Bunu .mütaa'kıp Sayın Senatör Rahmi Arı-
ikan'in kıza ile ilgili şikâyeti de, ayrıca yine 
Balkanlığnmıız Başmüfettişlerinden birine tahkik 
.ettirilmiştir. Başmüfettişin olayla ilgili olarak 
-düzenlediği 4 . 10 . 1966 tarih ve 2482 sayılı 
/tahkikat raporunda, olay hakkımda özet olarak 
ışu hususlar yer alınıştır : 

Eczacılık Okulu yönetmeliğinin 39 neu .mad
desinde öğrencinin bir dersin imtihanına gire-
(bilimcisi için, o dersin pratik ve teorik çalışma-» 
larının yıllık tutarının en az 3/4 ne (sağlık 
lözürleıii dahi dikkate-alınmaz) başarı ile de
vam etmiş olduğunun karnesinde belirtilmiş ol
ması lâzımıdır...) denilmekte. 40 ncı maddesi ise 
(... öğrencinin teorik ve pratik devamını tasdik 
'hususunda... esas tutulacak kriteryumlarda 
olkul yönetmeliği hükümlerine uyulur...) hük
münü ihtiva etmektedir. 

Özel eczacılık okulunda ise, üniversite ve özel 
yükselk okullarda teamül haline gelmiş bulunan 
(her «ümewtnle «3» defa. olmak üzere) fasılalı 
ve habersiz yoklama usulünün uygulanmakta 
okluğu anlaşılmıştır. Filhakika, yönetmeliğin 
Ibu hükümlerinin uygulanması güç, hattâ bâzı 
hallerde imkânsızdır. (Haftada bir saatlik Hij-
yor dersinde ikiyiiz küsur mevcutlu bir sınıf 
yoklaması gibi.) Yönetmelik hükümlerine teta
buk eürniyen bu yoklama şekli yüzünden E usun 
Arıkan'm durumunun, bir de Bakanlık Hukuk 
iMüşavirliğince incelenmesi yerinde olur. 

Muhaikkak Başmüfettişin bu mütalâası göz 
önünde bulundurularak konu, hem Bakanlığı
mız Hukuk Müşavirliğine, hem de Talim vo 
Toribiye Dairesine intikal ettirilmiştir. Söz ko
nusu dairelerin olayı inceleme sonucunda vere
cekleri mütalâalara göre durum hakkında Ba
kanlığımızca bir karara varılacaktır. 

Sanırım ki, Sayın Rahmi Arılkan, bu soru
sunun «C» bendi ile bu hâdiseyi kastetmekte
dir. 

2. — Özel eczacılık ve diş hekimliği yüksek 
»okullarımda da, her okulda olduğu gibi, 625 sa
yılı Kanun ve bu okulların kemdi özel yönetme
likleri tatbik edilmektedir. Bununla ilgili ola-
ırak bu okullarda 18 . 2 . 1965, 15 . 1 . 1966, 
20 . 5 . 1966, 4 . 8 . 1966, 30 . 9 . 1:966, 4.10.1966 
6 . 10 . 1966 keza yine 6 . 10 . 1966 tarihlerin
de olmak üzere, «6» defa Bakanlığımız müfet
tişleri tarafından, 2 defa da uzmanlar heyeti 

tarafından gerekli inceleme ve teftişler yapıl
mıştır. 

a)' 625 sayılı Kanunun munhasırtan açılışla 
lillgili bulunan 8 ne i maddesi, sadece bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra açılacak özel okulla-* 
irı istihdaf ettiği halde, bu kanundan önce açıl-
ıma-sına rağmen, özel eczacılık ve diş hekimliği 
dkuila.ri.na da uygulanın ıştır. 

Bu okullarda önce iki Başmüfettişimiz tara
fından öğrenci kontenjanı tosbit edilmiş, daha 
sonra da iki ayrı uzmanlar heyeti marifetiyle 
okulların, lâ'boratuvar ve ders araç ve gereç 
durumları incelenerek bu konuda ayrı ayrı ra
porlar düzcmlenımiştir. Buna göre, özel eczacı!ilk 
yüksek okulunun genel olarak 1 000, özel diş he
kimliği yüksek okulunun da 800 öğrenci alabile
ceği tesbit edilmiştir. 

ıb) Bir önceki cevapta da arz edildiği gibi, 
her iki okul da; 025 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmeden önce açıldığı için, bunlar kanunun 
11 nci maddesinin şümulü dışında bulunmasına 
rağmen, 1966 - J9'67 öğretim yılında açılacak! 
/olan .sınıflar için .kanunun bu hükmü yerine ge
tirilmiştir. 

c) Kanunun 8 nci maddesi, sadece yeni bir 
lokuluıı açılışıyla ilgili bulunan aktadır. Bu mad
denin öğretim üyeleriyle hor hangi bir ilişkisi 
yoktur. Sanırız ki, sayın senatör bu sorusuyla 
(kanunun 21 nci maddesinde mevcut şu hükmü 
kasitetmeıktedir: «ihtiyaç, halinde, esas görevi 
resmî öğretim kurumlarında olan öğretim ele-
manlaırına, aylığı karşılığında olkutmakla yü
kümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek 
ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları 
ders saatlerinin yarısını geçmemek üzere, yet
kili mercilerin izni ile özel öğreıtiım kurumların
da ücretle ders verilebilir.» 

025 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten, yâni 18 Aralık .1.965 tarihinden itibaren, 
diğer bütün özel öğretim kurumlarında oldu
ğu gibi, bu iki okulda ders alacak öğretim üye-
k'vi hakkında da 21 nci maddenin bahis konusu 
hükmü istisnasız uygulanmıştır. Ancak, kanun 
yürürlüğe girmeden önce özel öğretim kurum
larında görev almış bulunan yönetim ve öğre
tim elemanlarının durumu, bir intibak konu
su addedilmiş bulunduğundan, bu gibilerin, bir 
intibak konusu addedilmiş bulunduğundan, bu 
gibilerin, tüzük çıkıncaya kadar eski statü için
de görevlerine devam edebilecekleri, Hukuk 
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Müşavirliğimizin de mutabakatı ile, Bakanlı
ğımızca ilgililere tebliğ edilmiştir. 

Hâlen bu iki okulda, kanun yürürlüğe gir
meden önce görevlendirildikleri için, eski statü
ye göre «31» öğretim elemanı hizmet görmentc-
dir. Kanun yürürlüğe girdikten sonra, 21 nci 
maddenin söz konusu hükmüne uygun olarak 
da «6» öğretim elemanı görev almış bulunmak
tadır. Bu «6» öğretim elemanının adları ile 
resmî ve özel öğretim kurumlarındaki ders du
rumları şöyledir : 

İsim 

1. Semiha Tul us 
Doç. Dr. 

2. Öğretim Yardımcıcı 
Asım Karadeniz 

3. Dr. Henrich Drunner 

4. Okutman Gülsen Bil-
ginoğlu 

5. Okutman Günay 
Yüksel engil 

6. Okutman Gülden Ko-
eadayı 

Ders saatleri 
Resmî 
okulda 

11 

10 
Resmî 
görevi 

yoktur 
Resmî 
görevi 
yoktur 

8 
8 

Resmî 
görevi 

yoktur 

Özel 
okulda 

2 

2 

2 

10 
4 
4 

10 

d) Esas görevi resmî öğretim kurumların
da bulunan yöneticilerden kanım yürürlüğe 
girmeden önce özel öğretim kurumlarında gö
revlendirilenler de biraz önce arz olunduğu üze
re, tüzük çıkıncaya kadar görevlerine devam 
edeceklerdir. 

Halen bu okulların asıl müdürü yoktur. 
Şartları haiz asil müdür inha edilmesi, hu

susu ilgililere 16 . 8 . 1966 tarih ve 3240 sayılı, 
14 . 10 . 1966 tarih ve 4004 sayılı 9 . 10 . 1966 
tarih ve 4431 sayılı yazılarımızla tebliğ edil
miştir. 

3. a) özel Diş Hekimliği ve Eczacılık 
okullarının 1963 yılında Bakanlığımızca kabul 

edilen yönetmeliklerinde her hangi bir deği
şiklik yapılmamıştır. 

b) Bu okullarda yapılan teftişler ve yönet
meliklerin uygulanmasiyle ilgili hususlar, ön
ceki sorular münasebetiyle arz edilmiştir. 

c) özel Eczacılık Okulu yönetmeliğinin 
okula kabul edilecek öğrencilerde aranılan 
nitelikleri ihtiva eden 18 nci maddesi ile ilgi
li olarak, okulun eski Müdürü IVoı. Sânın Çe-
lebioğlu tarafından 26 . 11 . 1965 tarihli bir şi
kâyet dilekçesi ile Bakanlığımıza müracaatta 
bulunarak yönetmelikte belirtilen belgelerin 
ibrazı aranmadan okula öğrenci kaydedildiği, 
hattâ diploması olmıyan birkaç öğrencinin 
kaydının yapıldığı, iddia edilmiştir. 

Durumu tahkik eden Bakanlığımız müfetti
şinin olayla ilgili olarak düzenlediği 7.4.1966 
tarih ve 3300 sayılı Raporunda, Eczacılık Oku
lunda, lise diploması olmîyan, aS'ke^likten tecil 
belgesi bulunmıyan öğrenciye raslanmadığı 
tesbit ve ifade olunmuştur. 

Diğer taraftan okul yönetmeliğinin, öğren
cilerin kayıt ve kabulü hakkındaki 21 nci mad
desine aykırı hareket edildiğine dair, teftiş ra
porlarında bir kayda raslanmamıştır. 

Aynı yönetmeliğin, okulda öğretimi yapı
lacak derslerle ilgili 31 nci maddesi ile, öğ
rencilerin darslere devamı ve dolayısiyle yapı
lacak yoklamalar hakkındaki 39 ncu madde
sinin uygulanması konusu da, biraz önce arz 
edilmiştir. 

Bu vesile ile şu hususu özellikle belirtmek
te rayda vardır: özel yüksek okullarımız, Türk 
eğitim düzeni içine yeni katılmış, henüz geliş
me çağında bulunan öğretim kurumlarıdır. Di
ğer taraftan, bilindiği gibi, 625 sayılı Kanu
nun yürürlüğe giriş tarihi üzerinden de henüz 
bir yıl bile geçmemiş bulunmaktadır. Gelene
ği teessüs etmemiş bu okullara böyle yeni bir 
mevzuatın uygulanması konusunda, idare ta
rafından zaman zaman en azından birtakım 
tereddütlere düşülmesi, bir intikal devresinde 
bulunduğumuz göz önünde tutularak, bu geçici 
süre için, tabiî sayılmak gerekir. 

»» -« 
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Cumhuriyet Senatosunca Yüksek Hakimler Kuruluna üye seçimi 
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Cilt nüshasında aslı mevcuttur. 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

16 NCI BİRLEŞİM 

20 . 12 . 1966 Sah 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Cumlhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 
Melen ve 15 arkadaşının, Asayiş konusunda 
Hükümetin siyaset ve icraatını ilgilendiren bir 
'genel görüşme açılması hususunda önergesi 
(8/15) 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağma dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/404) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ-

15,00 

lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisi
ne kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/408) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/409) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem. Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun 
senelerden beri devam eden ceza ve tevkif 
evine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(•6/410) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair sözlü soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/412) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/413) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

(Devamı arkada) 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumlhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) 
bendinin «III» ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190, 2/194) (S. Sayısı : 753 e Ek) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 12 .1966] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
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B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . —• Uyuşuturucu maddelere dair 1961 
Tek Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, Malî ve iktisadi işler, Sosyal İş
ler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/84; Cumhuri
yet Senatosu 1/675) (S. Sayısı : 868) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 12 . 1966] 


