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2. — Demeçler ve söylevler 476 

1. — Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in, 
Kat Mülkiyeti Kanununun tatbikatında 
ve bilhassa bu kanuna göre temellük 
edilen binaların umumi hizmetlerinin ida
resinde görülen aksaklıklara dair deme
ci 476:477 

2. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; 
Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in bahis ko
nusu ettiği hususun ve Kat Mülkiyeti 
Kanununun tatbikatında görülen aksak
lıklardan tesibit edilenlerin ıslahı istika
metimde çalışmaların devam ettiğine da
ir demeci 477 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 477 

1. — 334 sayılı Anayasanın kabulün
den önce yapılmış bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ait gizli oturum tu
tanaklarının yayınlanabilmesi için Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinden 
karar alınmasına dair Müşterek Başkan
lık Divanı kararı 477:498 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Konten

jan Üyesi Enver Kök'e izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/553) 498 
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asıl ve bir yedek üye seçimi 498:499 
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A) Sözlü sorular ve cevapları 499 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Erdoğan Adalı'mn, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı için dinlenme evlerinin 
yapılıp yapılmadığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/373) 499 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarba
kır Üyesi Solâhattin Cizrelioğhı'nun, Di
yarbakır'da kurulacak olan Üniversiteye 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/391) 499 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Selâhattin Oizrelioğlu'nun, Dicle 
neferinde baraj yapılıp yapılmıyacağına1 

dair Başbakandan sözlü, sorusu (6/392) 499 

4. — Canıihuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöp
çülerine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/403) 499 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet. Aydıner'in, İstanbul Belediyesin^ 
deki kırtasiyecilik hakkında İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/404) 490 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye
si Mehmet Hazer'in, Doğu bölgesinde uy
gulanan sağlık sosyalizasyonuna dair 
Sağlık ve Sosyal Yardımı Balkanından 
sözlü sorusu (6/406)- 499 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye
si Salim Haızerdağlı'nm, Elâzığ'da kurul
makta olan Teknik Okula dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/407) 499 

8. — Cumihuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin 
Devlet ilgisine kavuşturulmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (u/4uuj 499;5ûü 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarİan'ın, Trakya bölgesin
deki ayçiçeği istihsal ve satış fiyatlarına 
dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Sa
dık Tekin Müftüoğlunun cevabı (6/409) 500, 

508;510 
10. — Cumhuriyet Senatosu İstanlbul 

Üyeısi Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı 
uzun senelerden beri devam eden ceza 
ve tevkif evine dair sorusu ve Adalet Ba
kanı Hasan Dlneer'ın cevabı (6/410) 500,510:514 

11. — Cumihuriyet Senatosu İstanlbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Avukatlık kanuni 
tasarısı hakkındaki çalışmalara dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/411) 500 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi .Fehmi Alpaslan'ın, Kusya^dan it
hal edilip Hopa iskelesine indirilen çimen
tolara dair Sanayi Babanından sözlü SOH 
rusu (6/412) 500 

Sayfo 
13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 

Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Murgui Bakır 
Fabrikasının bacasından intişar eden gaz
ların zararlarına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/413) 500 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Hayri Mumeuoğlu'nun, piyasadaki 
margarin darlığına dair Ticaret Bakanın-' 
dan sözlü sorusu (6/415) 500 

15. — Cumihuriyet Senatosu Yozgat 
Üyesi Sadık Artuşımaç'm, İstanbul'da ya
pılan yeraltı ve yerüstü geçitlerinin in-
şaatmdaki yolsuzluk iddialarına dair mz-
lü sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşoğlu'nun cevabı (6/416) 500:503 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarİan'ın, Saray kazası lin
yit kömıür sahalarına dair sözlü sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İb
rahim Deriner'in cevabı (6/417) 503,505 

17. — Cumihuriyet Senatosu Erzin
can Üyesi Fehmi Baysoy'un, 3908 sayılı 
Kanuna dair sözlü sorusu ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ce-
,-aoı (6/418) 505:507 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nm, yabancı memle
ketlerdeki işçilerimize dair Başbakandan 
îözlü sorusu (6/419) 507 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüsıeyin Atmaca'nın, öğretmenle
rin usulsüz olarak nakline dair Millî Eği-
t'-m Bakanından sözlü sorusu (6/420) 507 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bora'nm, bir memurun tâ-» 
yinine dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu (6/421) 507 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'mn. Denizcilik Ban
kası Anonim Şirketi tarafımdan yapılan 
zamlara dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/422) 507 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Salim Hazendağlı'nm, Keban Ba-
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rajı sebebiyle yapılmakta olan istimlâkle-
re dair Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/423) • 507 

23. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'mn, Denizli şeilıri-
nin telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/424) 507 

B - Yazılı sorular ve cevapları 515 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ra-

İstanıbul Üyesi Halûk Berkol; bir müddet 
evvel İstanbul'da kurulan Güzel Konutlar Ko
operatifinin gayesini tahakkuk ettiremediği 
için infisah ettiği, 'bu durumda belediyeden 
aldığı arsayı iade -etmesi gerekirken başka bir 
şahsa sattığı ve bu işin kapanıması için bele
diye meclisi üyelerinin rüşvet aldıkları yolun
da Dünya Gazetesinde çıkan haiberin tahkikat 
konusu yapılarak, varsa suçluların adalete tes-
iim edilmesini istedi. 

Tunceli Üyesi Arslan Bora; Mazıgirt köy-* 
lerinde kızamık hastalığının yaygınlaştığını ve 
ölümlere sebeSbiyet verdiğini, durumun tetkik 
edilerek âcil tedbirler alınması lüzumunu be
lirtti. 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaiki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının oylama işlemleri yapıldı ve 
tasarının kanunlaşmasının kabul edildiği bildi
rildi. 

Deniz iş kanunu tasarısının, ilgili komis
yonlardan üçer üyenin iştirakiyle kurulacak 
'bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Ça
lışma Bakanı Ali Naili Erdem'in önergesi 
okundu ve kabul olundu. 

Kurban Bayramı dolayısiyle Cumhuriyet 
Senatosunun 28 Mart 1967 Salı gününe kadar 
tatil edilmesi kaibul edildi. 

28 . 3 . İ967 O : 1 

Sayfa 
gıp Üner'in, öğretmen kitaplarına dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengiz'in cevabı (7/305) 515:516 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Hikmet İşmen'in, yaibancı ve ortak
laşa yabancı sermayeli firmalara dair ya
zılı soru önergesi ve Ticaret Balkanı Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı (7/327) 516: 

527 

Anayaısa Mahkemesine bir asıl üye seçimi, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye se

çimi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
ve bir yedek üye seçiminin gelecek Birleşime 
bırakılmasına dair Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'-
un önergesi okundu ve kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Mart - Nisan ve Mayıs 1965, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Haziran - Temmuz ve Ağustos 1965, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Eylül - Ekim ve Kasım 1965, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Aralık 1965 ve Ocak - Şulbat 1966, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Mart - Nisan ve Mayıs 1966; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 ve 

Türikiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Eylül - Ekim ve Kasım 1966 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporları okun
du ve bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 196*4 
yılı kesinhesapları hakkımda Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
ve hesapları inceleme raporlarının tümünün 
görüşülme usulü üzerinde görüşüldü ve kanu
nun Başkanlık Divanınca tezekkür edilerek 
Genel Kurula getirileceği bildirildi. 

» • ^ Î M jm » fi 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Maliye -erki Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3353 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine, 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3357 sayılı Kararın Genel. Kurulda görü
şülmesine, 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karıma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3358 sayılı Kararın Genel Kurulda g'âzü^ 
şülme-sine ve 

Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki ?.f»59 sıyılı Karann Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlarının görüşülmesi, ilgili ha
kanların bu Birleşimde hazır bulunmamaları 
sebebiyle, gedecek Birleşime bırakıldı. 

23 Mart 1967 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,25 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Diyarbakır 

Aami Erdoğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

BÎSÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Salâhattin öçgür (Tabiî üye) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 45 ncı Birleşimini açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. •—• Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Kat M-ül-
kiyeli Kanununun tatbikatında ve bilhassa bu 
hamına göre temellük edilen binaların umumi 
hizmetlerinin idaresinde görülen aksaklıklara 
dair, demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Öz güneş 
söz istemişlerdir, buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; çok iyi hazırlanmış 
olan kanunlarımızdan birisi olan 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanunu bir çok dar gelirli vatan
daşa bir ev sahibi olma imkânını bağışlamış-

Liıea^ vatandaşların büyük bir kışını bu 
kanundan doğan vecibelerini ve haklarını bil- ] 

nıeınektedirler. Bilhassa bayram dolayısiyle git
miş olduğum İstanbul'da bir çok ailelerin bu 
bilgiden tamamiyle mahrum olduklarını, va
tandaşın bu bilgisizliğinden faydalanan bâzı 
kimselerin, bâzı sahtekârların kendilerini yö
netici seçtirerek veya yönetici olarak ortaya 
çıkarak vatandaşı kendi evinde huzursuz ettiği, 
Kanunun 'açık hükümlerini hiçe saydığını, va
tandaş bunları bilmediği için bu gibi kimsele
rin karşısına çıkmadığını ve böylelikle bâzı 
apartmanlarda birer sahtekâr, apartman Koçe-
rolarının türemiş olduğunu bizzat müşahade 
ettim. Kanaatim odur ki Hükümet çarçabuk 
bilhassa yönetim konusunda, kat 'mülkiyetine 
ait yönetim konusunda herkesin anlıyabileceği 

— 476 
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bir dille 'bir yönetmelik hazırlamalı ve vatanda- I 
çın hak ve vecibelerini açık gösteren broşürler 
bastırarak dağıtmalıdır. Ancak bıı şekilde bir
çok vatandaşlar huzura kavuşacaklardır. Bu
nu burada Hükümete duyurmak isterim. Say
gılarımla. (Alkışlar.) I 

2. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; Tabiî 
Üye Mehmet Özgüneş'in bahis konusu ettiği husu
sun ve Kat Mülkiyeti Kanununun tatbikatında 
görülen aksaklıklardan tesbit edilenlerin ıslahı is
tikametinde çalışmaların devanı ettiğine dair de- I 
meçi. I 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Devlet Ba
kanı buyurun. I 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 634 sayılı Kat Mülkiyeti hak
kındaki Kanunun tatbike 'konulmasından son
ra tatbikatta idari tedbirlerle izalesi lâzımge- I 
len önemli mahzurlar müşahede edildiği gibi, J 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

1. — 334 sayılı Anayasanın kabulünden önce I 
yapılmış bulunan T. B. M. Meclisiyle ait gizli otu
rum tutanaklarının yayınlanabümesi için Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinden karar 
alınmasına dair Müşterek Başkanlık Divanı 
Kararı hakkında Başkanlık tezkeresi. j 

BAŞKAN — Başkanlık yazısını ve müşterek 
Divan kararını okutuyorum. 

Genel Kurula 
İlişik müşterek Başkanlık Divanı kararının 

Genel Kurulun tasviplerine sunulması, Başkan
lık Divanının 15 Mart 1967. tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun Yüksek tasviplerine arz olu
nur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Eki :. 

1 Karar sureti 
B) 334 sayılı Anayasadan evvel kurulmuş 

bulunan T. B. M. Meclisine ait gizli celse za
bıtlarının yayınlanabilmeleri için Cumhuriyet 

I yine kanuni tedbir olarak izale edilmesi lâ-
zımgelen hususların mevcudiyeti bundan üç 
dört ay kadar önce tesbit edilmiştir. Bu tes
bit bizzat Tapu Sicil Muhafızlıklarına o zaman-

I ki Genel Müdür Yardımcısı ile beraber gitme-
I miz neticesinde tesbit ettik, şikâyetler üzerine. 
j Bu bakımdan idarî tedbirler alınarak gerekli 
I tapu sicil muhafızlıklarına tebliğ edilmiştir. Ka-
I nuni tedbir olarak da alınması iktiza eden ted-
I birler bakanlıklararasmda müstacel olarak ele 

alınmak üzere yazışma mevzuu olmuş ve fil-
hal bu konudaki çalışmalarımız süratle devam 
etmektedir. Sayın Özgüneş'in ifade buyurduğu 
husus varittir. Ancak, bu kanunun tatbikinden 

I meydana gelen şikâyetlerden bir tanesidir, 
şikâyetler bu kadar da değildir. Bu itibarla 
Sayın Özgüneş'in biraz önce bahsettiği husus
lardaki şikâyetleri biz de paylaşmaktayız. Bun
ların izale tedbirleri üzerinde bulunduğumuzu 
Yüce Senatoya arz ederken Sayın Özgüneş'in 
bu açıklamaya fırsat vermiş olmasından dolayı 

I kendilerine teşekkür ederim. (Alkışlar 

ENEL KURULA SÜNUŞLAEI 

I Senatosu ve Millet Meclisinin her ikisinden de 
ayrı ayın olmak üzere bu maksadı sağhyacak 
'karar alınması, 

BAŞKAN — 334 sayılı Anayasadan önceki 
T. B. M. M. zabıtlarının yayınlanmadım yani 

j gizlilik kararlarının kaldırılması Birleşik Di
vanda karar altına alınmış ve Millet Meclisince 
bu kararlaştırılmış bulummaktadır. Bu ya
yınlanma ve açıklanma hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 

TAEIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, evvelâ Başkanlık Divanı neden 
açıklanmasına lüzum gördüğünü bize açıkla
sın, biz de ona göre reylerimizi istihsal edelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Baş
kanlık Birleşik Divan toplantısında zabıtların 
.açıklanması, gizlilik kararının kaldırılmasına 
karar vermiş bulunmaktadır, bir sayın üyenin 
teklifi üzerine. Birleşik Divan toplantılarında 

j zabıtlar tutulmaz. Kararlar alınır, karar neti
cesi burada okunur. 

Bunun üzerine sayın üyeler İçtüzüğün 
68 nci, Anayasanın 87 nei maddesindeki açık 

I hükümler karşısında söz alıp görüşlerini 
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belirtebilirler. Başkanlık Divanınca ayrıca ge
rekçesinin sunulması hususu şimdiye kadar 
içtüzükte gelenek haline gelmemiştir. Bu se
beple... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir sualim var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Ne hakkında Sayın Betil, han
gi hususta? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Neyi oyladığı
nız anlaşılmadı Sayın Başkan.. Müşterek Baş
kanlık Divanı kararının isabetini teyit için 
'mi oylama yapıyorsunuz, yoksa Başkanlık 
Divanı açıklama kararı aldı da Cumhuriyet 
Senatosu onu tasvibecliyor mu, etmiyor mu, 
bunu mu oyluyorsunuz ? 

BAŞKAN — Anayasanın 87 ve İçtüzüğün 
68 nci maddelerine göre gizli tutanakların ya
yınlanması ve açılması Meclislerin kararma 
bağlıdır. Başkanlık Divanları açılması husu
sunda karar almışlar, bu kararların kesinleş
mesi yani açıklanabilmesi ancak iki Meclisin ayr-ı 
ayrı iradelerin' n karar olarak izharından ;:onra 
mümkündür. Karar alınması için getirilmiş bulun
maktadır. Yani karar almak hususu için 
Başkanlık Divanına bir sayın milletvekilinin 
teklifi üzerine aldığı kararı huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Tuna söz mü istiyorsunuz? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Aley

hinde söz istiyorum. 
AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) 

—• Muhterem arkadaşlar, Meclis tutanakları
nın ki. daha evvel tek Meclis vardı, Meclis 
tutanaklarının açıklanması Meclisi erin kıra
rına bağlıdır. Bugün tek Meclis voktur. Çivt 
Meclis vardır. Eski Büyük Millet Meclisi ka
rarlarının açıklanması için de her iki Meclinip 
kararma ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğru
dur. Yalnız bizim İçtüzüğümüz yapılırken b:'r' 
ihtilâlin akabinde kurulan bir Meclis oklrpu 
ve bu Meclis teşekkül ettiği zaman bâzı ka
rarların açıklanmasında fayda mülâhaza et
medik ve İçtüzüğümüze Meclis karar verebi
lir, ancak 10 yıl geçtikten sonra karar ve
rebilir diye hüküm koyduk. Müsaadenizle 
halihazırda meriyette olan ve hepimizin uy-

28 . 3 . 196? O : 1 

ması iâzımgolen içtüzük maddesini okuyaca
ğım : 

Madde 63. — Gizli oturumun tutanak özet
lerinin okunması için yine gizli oturum yapı
lır. Tutanak özetinin okunmasından s-onra bu 
özel ve gizli oturuma ait teyp ile zaptedil-
miş ve daktilo ile yazılmış olan Tutanak 
Dergisi bir zarfa konarak hazır bulunan 
Başkan ve Divan Kâtipleri tarafından mumla 
mühürlenip Cumhuriyet Senatosu arşivine ve
rilir. Meclisimizle ilgili fıkra şu : «Gizli tuta
naklar en az 10 yıl geçtikten sonra Cumhuri
yet Senatosu kararı ile yayınlanır.» Simdi 
görülüyor ki, hepimizin riayet etmesi lâzmı
gelen ve halihazırda yürürlükte bulunan İç
tüzüğümüz gizli bir tutanağın üzerinden 
ancak 10 yıl geçtikten sonra, Meclis ka
ran ile açıklanabilmesini kabul etmektedir.' 
Millet Meclisinin Tüzüğünde böyle bir ka
yıt yoktur. Onlar gizli tutanaklar Meclis ka
rarı ile açıklanabilir diyor. Diğer Meclis, diğer 
kanadımız bu kararı ferahlıkla vermiştir, fa
kat bizim . İçtüzüğümüzde o gizli oturumun 
tarihi üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Mec
lis kararı ile açıklanabileceğini kabul etmiş
tir. Binaenaleyh, bizim bu karara uymamız 
mümkün değildir. Bugünkü tarih üzerinden 
10 yıl geriye alınmak suretiyle ondan evvelki 
kararların açıklanmasına karar verebiliriz. Te
fekkür ederim.. 

BAŞKAN — Saym özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

vın Balkan, saym senatörler; benim arz ctra-!k 
istediklerimden bir'sini Sayın Tuna belirtti
ler. 

Arkadaşlarım, Meclislerin gizli oturum tu
tanaklarının açıklanabilmesi için, kanaatim 
odur ki, evvelâ bu gizli oturumların gerekçeleri 
ne idi, neden gizli olarak yapılmasına lüzum gö
müldü. Bunu bilmeye ihtiyaç vardır. Öyle konu 
"'ardır ki, ebediyen açıklanmasında fayda yoktur. 
Ebediyen gizli kalmasında millî fayda vardır. Öy
le gizli oturumlar vardır ki, birkaç sene sonra 
açıklanmasında mahzur olmıyahilir. Zannediyo
rum ki, şimdi ta daha Meclisi Mebusandan bu za
mana kadar gelmiş, geçmiş bütün gizli tutanak
ların açıklanması isteniyor. Acaba bunlardan 
hangisinin açıklanmasında mahzur vardır, hangi
sinin açıklanmalında mahzur yoktur. Bunları hiç 
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bilmeden, bu mevzu üzerinde hiçbir fikir sahibi 
olmadan sadece açıklıyalım; bir kişi bunu istemiş, 
haydi açıklıyalım deyip, hep beraber el kaldır
makta fayda olmadığı kanaatindeyim. Ben o ka
naatteyim ki, mutlaka 2 - 3 kişiden müteşekkil 
bir komisyon kurulmalıdır, hiç. değilse bu gizli 
oturumların gerekçelerini incelemelidir. Acaba 
bunların açıklanmasında bir millî sakınca var 
mıdır, yok mudur kanaatine varmalıdır? Ondan 
sonra Yüksek Senato bu komisyonun edindiği ka
naate istinaden kararını vermelidir. Hürmetle
rimle. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) '— Müza
kere mi açıldı? 

BAŞKAN — Önemli konudur ve ilk defa tat
bik ediliyor. Bu sebeple görüşme açmış bulunu
yoruz. 

Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bu konu basit değildir. 
Basite almak da doğru değildir. Burada buna 
benzer bir müzakere cereyan etmiştir. Şöyle ki, 
Kılbrıs meselesi müzakere edilmişti. Sayın İsmet 
İnönü'nün Başbakanlığı zamanında Kıbrıs mese
lesine taallûk eden gizli oturumda cereyan etmiş 
olan müzakereler ve bilhassa okunan mektup 
münderecatı bilâhara neşredilmesi için karara 
••bağlanmıştı. O zaman biz itiraz etmiştik; Sayın 
Tuna mm okuduğu maddeye göre, bunun 10 sene
den evvel neşri doğru değildir denmişti. Bu ya
pılmamıştır. Benim kanaatim bu idi ve Sayın 
Tuna ile kanaatimiz müşterektir. Yalnız ben bir 
noktaya işaret etmek isterim. Buradaki karar 
mevridine maksur olsa gerektir. Yani bu karar 
bundan evvelki Anayasa hükümlerine göre teşek
kül etmiş Türkiye Büyük Millet Meclisine müta-
allik olmak lâzımgelir. Bunun gizli müzakere
lerinin neşri hususuna aidolarak bu, karara bağ
lanabilir. Ama, o, Anayasa hükümlerine göre 
o Meclis ortadan kalkmış; yeni Anayasaya göre 
T. B, M. Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu teşek
kül etmiş olduğuna göre bu kararın eski zabıtla
ra maksur olması lâzımgelir, kanaatindeyim. 
Ben, Başkanlık Divanından bir açıklama yapıl
masını rica ederim. Bu karar, son Anayasanın 
mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren iki Mec
lisin de gizli olarak yaptıkları oturumlara da bu 
karar sâri midir? Yoksa bu karar T. B. M. Mec
lisine taallûk eden ve bizim İçtüzüğümüzle ilgisi 

ve münasebeti bulunmıyan bir meseleye mi mü-
taalliktir? Bu cihet açıklanırsa mesele halledilir. 
Sayın Tuna'nın okuduğu madde T. B. M. M., 
mülga Türkiye Büyük Millet Meclisine sâri ve 
şâmil olamaz. Bu madde ancak Türkiye Cumhu
riyetini teşkil eden iki Meclisten müteşekkil olan 
Yasama Meclislerinin nasıl iş yapacaklarına dair 
olan, bunlardan birisi de bizim Meclisimizdir, bu
na taallûk ediyor, bu Meclise taallûk eden bir 
İçtüzüğü bundan evvel ilga edilmiş bir Anayasa
ya göre teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin zabıtlarına teşmil etmekte asla hu
kukî bir .mesnet yoktur. Bu şekilde meselenin 
tefsir edilmesinde isabet vardır kanaatindeyim, 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, karar bi
raz önce okundu. Buna rağmen hangi zabıtların 
açıklanması ve yayınlanması hususunda tered-
düdolduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 334 sayılı 
Anayasanın yürürlüğe girmesinden önceki T. B. 
M. M. zabıtları, yani eski T. B. M. M. zabıtları 
ve bu arada Kurucu Meclis yani Temsilciler Mec
lisi, bu Anayasadan önce bahis mevzuu olan ya
sama organları 1961 tarihinde kurulan Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclisi zabıtlarını kap
samıyor. Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın arikadaşlarım, ımilletin hükümran oldu
ğu bir sistemde herkesin her şeyi bilmesi ve 
sorumluluk olgunlaştırmasını şahsında yapma
sı elbetteOri esastır. T. B. M. M. nin belli bir 
(meselede, belli mahzurlar görerek fîlhal ka
palı toplantıya lüzum gördüğü haller, ancak 
mahdut ve münhasır olabilir. Bunu bizim İç
tüzüğümüz 10 sene ile tahdidetmiştir. 10 sene
den evvel gizli bir mesele açıklanamaz. Bunu 
böyle tesbit ettikten sonra işin esas ruhu olan 
aktüel kronumuza avdet edeceğim. Bir normal 
düzen bir yerinden kopmuştur. Büyük hâdise
ler doğurmuştur. Bunun mucip sebeplerinin 
nereden nereye gelindiğinin bugünkü nizam 
teessüs edip tam oturduktan sonra herkesçe bi
linmesinde b'endeniz ancak fayda mülâhaza ede
rim. Bu itibarla, geçmiş devre aidolan kapalı 
zabıtların neşredilmesinde t end i takdirimize 
g*öre faydalar, zararlar mülâhaza etmiyelim. 
hepimiz meselelerin doğrusunu bilmiş alalım. 
Bunda zannediyorum ki, fayda vardır. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, bu konu 
ile ilgili olan bir hususu sizlere hatırlatmak 
için söz almış bulunuyorum. Eski Meclislerimi
zin T. B. M. M. nin 1928 den önceki Arap harf
leriyle basılmış olan tutanakları, birçok arka
daşlarımızın malûmudur ki, yeni harflerle bir
kaç seneden beri tekrar baştan itibaren basıl
maktadır. Bunlar henüz tamamlanmamış yani, 
Meclisimizin, T. B. M. M. mizin kuruluşundan 
1928 tarihine kadar olan tutanaklar henüz bu
günkü Türk Alfabesi ile basılmamış bulunmak
tadır. Bu arada bu zabıtlardan kapalı, gizli 
oturumların zabıtları esasen tamamen mevcut 
değildir. Bu itibarla bu tutanakların yeni harf
lerle basılmasını ve böylece ilim adamlarına, 
tarihçilere gerekli yardımın ve kolaylığın sağ
lanması için bu konu ile vazifeli kimseler bu 
tutanakların da basılmasını zaruri görmek
tedirler. Bizim içtüzüğümüz Sayın Tuna'nın 
okuduğu gibi üzerinden ancak 10 yd geçmiş 
bulunan gizli oturumların tutanaklarının neş
redil ebilm esi, o da Meclislerin kararı ile neş
redil ebilmesi hususunu âmirdir, istenilen 10 
yiıldan daha evvelki eski gizli oturumlara a;t 
tutanaklardır. Bu oturumlarda, bugün dahi 
açıklanmaması gereken ve gerçekten millî 
menfaatlerimizi icabettiren hususlar mevcutsa 
ki, ^evcudolıması kuvvetle muhtemelidir. Sa
yın Özgünoş arkadaşımızın işaret buyurdukları 
Ihusns hakikaten dikkate alınmalı ve ancak bu 
gizli oturum tutanakları mevcut nizamlara gö
re 'bir heyet tarafından Riyasetin de temsilcisi 
bulunması şartiyle açılmalı, tetkik edilmeli ve 
bun"'ardan ancak nesri mahzur teşkil etmiyen-
ler yayınlanmalıdır. Bu hususu aydınlatma
yı faydalı gördüm, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. Bir
leşik Divanın vermiş olduğu karar vardır. Bu 
karara göre eski Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tutanaklarının aç1!ması ve yayınlanması 'husu
sunda iki Meclisin karar vermesi tesbit -edilmiş 
bulunmaktadır. Millet Meclisi iradesini izhar 
e'ı'miştir. Cumhuriyet Senatosuna da iradesini iz
har etmek için gelmiş bulunmaktadır. Bu hu
susta müspet veya menfi olarak kararı Cumhu
riyet Senatosu verecektir. Yalnız, bizim içtü
züğümüzde en az on yıl tâbiri Cumhuriyet Se

natosu tutanakları içindir. Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulu, Birleşik Divanın almış ol
duğu bu karara bağlı değildir. Şayet Sayın Öz-
güneş veya arkadaşları bu tutanakların ancak 
bir heyet tarafından tetkik edilerek, bir ayı
rım yapıldıktan sonra miillî menfaatlere uygun 
olup almamaları yönünden ondan sonra teker 
teker falan birleşim, filân birleşim, falan ta
rihli, falan sayılı birleşim açılacak, diğerleri 
açılmıyaeak şekilde bir görüşün tekrar Birleşik 
Divana gönderilmesini istiyebilir. Bu hususta 
şayet bir önerge gelirse bunu da oylayabilirim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Önerge 
kim tarafından verilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Zannedersem Reşat Özarda is
minde bir Sayın Milletvekili bir yazı ile Millet 
Meclisi Başkanlığına müracaat ederek tutanak
ların açılmasını istemiş bulunmaktadır. Ve bu
nun üzerine iki Meclis divanları toplanarak 
böyle bir kararı almış bulunmaktadır. 

Eğer bir önerge gelecekse onu muameleye 
koyacağım. Yok eğer gelmâyecekse Birleşik Di
vanın kararını oyunuza sunacağım. (Gelecek 
ses'leri) 

Sayın Tunçkanat size söz vereyim. Önerge 
aleyhinde ayrıca söz vermiş olmıyayım. Mesele
nin esası hakkında buyurunuz. Önergenin muh
teviyatını biliyorsunuz.. Onun aleyhinde de gö
rüşünüz, izah ediniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, eski T. B. M. M. nin 
tutanaklarının açıklanması için bir teşebbüs ol
muştur. Bu teşebbüs Müşterek Başkanlık Divan
ları toplantısında da onaylanmış, bir karar alın
mış ve Millet Meclisi de kararını açıklasın şek
linde izhar etmişlerdir. Şimdi sıra bize geldi. Fa
kat biz diyoruz ki, bir arkadaşımız teklif ediyor, 
bu tutanakların bir kısmının açıklanmasında 
mahzur olabilir, gerekçeleri nelerdir? Bunlar tet
kik edilsin. Arkadaşlar bu, işi çıkmaza sokmak 
demektir. Dünyanın hiçbir yerinde üzerinden bu 
kadar sene geçtikten sonra gizliliği dağılmıyan 
bir vesika tasavvur edilemez. Hemen hemen İkin
ci Dünya Harbinin dahi tarihi yazılmış, hattâ o 
zamanlar sorumlu makamlarda bulunmuş olan 
ÇörçiPler, EisenhovTerler ve başkanların, yani 
Amerika Cumhurbaşkanları dahi ne yapmışlarsa 
hâtıralarını neşretmiştir, kalem kalem hepsi 

I ortada, hepimiz okuyoruz. Ayrıca zabıtların, hep-
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si peyderpey bir süre sonra neşredilmektedir. Bu 
suretle demokratik düzenin icapları muayyen bir 
süre geçtikten sonra halk efkârına açıklanmakta 
ve bu suretle hem halk, hem de tarihçiler, ilim 
adamları o devirlerde cereyan etmiş olan müza
kereler ve hâdiselerin içyüzlerini çözmek imkânı
na malik olmakla ve bu suretle de kendilerince 
büyük faydalar mülâhaza etmektedirler, kendi 
görüşleri bakımından. Şimdi bir heyet kurula
cak, üe kişilik, beş kişilik; bu heyet ne yapacak? 
Bunlardan şu neşredilsin, bu neşredilmesin. Bu, 
zaten heyetin salâhiyeti dışında olacak. Çünkü ne
den neşredilsin gerekçesi meselesine gelinecek, 
buraya konulacak belki. Bir kısmı belki diyecek 
ki, hattâ bu gerekçenin burada açıklanması dahi 
mahzurludur. Şu halde nasıl karar verilecek? 
Binaenaleyh, bunu uygulama imkânı kabiliyeti 
tatbikiyesi olmıyan bir teklif olarak mülâhaza 
ediyorum. Bu bakımdan iltifat edilmemesini arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Termen. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım; milletlerin hayatında istismar ebe
didir. Yer yüzünde bâzı milletler meselelerini bü
yük ketumiyet içinde yürüttüklerinden dolayı 
büyük bir sağlam mânanın ve tarihî vaziyet- ve 
şuuru içinde zayıf ekonomilerine, küçük coğraf
yalarına ve çeşitli imkânsızlıklarına rağmen dim
dik medeniyet âlemi içinde yaşarlar. Geçmiş de
virlerin gizli zabıtları içinde açıklanmaması ha
len o derece büyük ehemmiyet ifade eden konular 
vardır ki, bunların bugün bir sayın milletvekili 
tarafından açıklansın denilmesi halinde Başkan
lığın aldığı karar muvacehesinde açıklanması üze
rine Türkiye'nin çok büyük ehemmiyet ifade 
eden bâzı meseleleri ayan beyan sağ ve sol kuv
vetlerin, şer ve hayır kuvvetlerinin bilgisine âde
ta kendiliğimizden sunulmuş olacak. Grom\velle 
bir mevzuu yazmış ve İngiltere'de bunu krala 
emanet etmiş. Kral bu emaneti 200 seneye yak
laşan bir zamandan beri daima Başbakanlığa se
çilen insanlara okutuyor ve altında bir not var; 
bu tamamen menkuş ve İngiliz esasa ti muvacehe
sinde yer almış bir hakikat. Başbakan okuduk
tan sonra not almaksızın orayı terk ediyor ve an
ladıklarını Bahriye ve Maliye nazırlarına nakle
diyor. Bu 200 seneden beri İngiltere'de Parlâ
mentonun ve bütün büyük kuvvetlerin bilgisin
den saklanan Devlet sırrıdır. 

Şimdi misal arz edeyim; NATO'ya giriş tari
himizde, niçin NATO'ya girmemiz gerektiğini ben 
hatırlıyorum, o tarihlerde de mebustum, gizli bir 
celsede münakaşa ettik ve bilenlerden, eksperler
den dinledik. O günkü müzakerenin şartları
nı, Türkiye'nin haııyi mebbeden hangi nokta
ya geldiğini bilen bir insan olarak cesaretle 
arz etaıek isterim ki, o günkü şartlardan bilgil
ine kadarki geçen zaman şeridi içinde büyük 
değişikliklere, büyük ekonomik gelişmelere, bü
yük teknik istasyonlara, gelişmiş, merkezlere, 
üslere mâlik bir Devlet durumunda değiliz. 
Elyevm bunları açıklaması muzır neticeler do
ğuracaktır. Bir arkadaşımız bunu istiyor diye, 
basınla ilgili bir mesele zuhur etsin diye, mil
letin 40 bohça içinde gizli saik!anması icabe-
den sırlarını dökmemizde amelî fayda, ne man
tıki fayda, siyasi fayda ve ne de millî fayda 
yoktur, bahis konusu olamaz. Komünizmin 
Türkiye'de ne mertebe merhale kaydettiği ve 
nereye doğru gittiği bunun önlenmesi için ne
ler yapmak icaföettiği hakkındaki bir gizli mü
zakereyi de hatırlıyorum. Yani o müzakerede, 
o tarihteki Hükümetin yer yer Sultan Ahmette 
falan sokak falan numaradaki 17 numaralı yu
vanın üyelerini burada bu tarihte Hükümet 
tekrar mı açıklasın? Yani bunların müzakeresi 
bir sarih faydaya dayanmadığı müddetçe evvel
emirde Divan, Müşterek Divan tarafından red-
dolunmak ieabederdi. Ha,n<gi büyük mucip se
bep iki Meclisin divanlarını ikna edebilmiş? Bu 
neticeye de halen şaşmaktayım. Türkiye'nin 
İmparatorluklarından bu tarafa gelen gizli 
meseleleri vardır. Türkiye'nin acı içinde bulun
duğu meseleleri vardır, Türkiye'nin kuvvet için
de bulunduğu meseleleri vardır. Daima kuvve
timizi bir prizmadan geçirip aksedip, iyi iklim 
yaratmanın yolunda olmamız ieaıbederken biz 
maziyi deşerek çeşitli imkânsızlıklarımızı şer 
kuvvetlere duyurmanın yoluna giriyoruz. Bir 
arkadaşımızın teklifi, koca CurrJhuriyet tarihi
ni, Meclis tarihini ilzam etmemelidir. Sureti 
mutlakada redde mahkûm olan bir konudur. 
Gizli müzakorat adı altında olduğu gibi o ta
rihin meclislerince zaten gizli müzakere edil
meye lâyık konular ele alınmış durumdadır. 
O halde milletlerin hayatındaki istimrar muva
cehesinde yakın tarihte sır olan konunun hangi 
büyük istihaleden sonra bugün ayan edilmesi 
icabeder? Bunun izahı yapılamaz. Bu teklif 
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düpedüz milletlerin hayatının djC'Şİlemiyeceği 
esasını ortaya koyan, aibds bir teşcıibûs, bir tek
liftir. Yüksek Senatemun tecrübeli kişilerin şe
reflerini bu büyük yarını daire üyelerinin böy
le tekliflere itibar göstemıemesimi can ve gönül
den temenni ediyorum. Ve yüksek reylerinize 
âdeta sığınıyorum aziz arkadaşlarımı. ( Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Saym Ürgüplü. 
SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ (Cuımhuribaşka-

aıınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; ben Türkiye Büyük Millet Mecli
sine 1939 da iltihak ettiğime göre zannederim. 
şimdi Senatoda kıymetli arkadaşlarımın arasın
da tek bir senatör olarak bulunmaktayım. Ev
velâ şunu arkadaşlarıma hatırlatmak isterim, 
ibellki kararınızda da salim bir istikamıet bul
mak imkânı hâsıl olur. Benim iltihak ettiğim 
1939 dan 1946 ya kadar tek parti devri oldu
ğu için Mecliste açık oturum ve istisnaen gizli 
oturum yapılırdı. Bunun yanında tek parti dev
rinde çok maihrem olan oturulm'lar parti grupu 
toplantısı halinde yapılır ve orada müzakere 
edilir ve orada karara iktiran ederdi. Ö zaman 
taibiî parti grupu C. H. P. Grupu olarak top
lanırdı. Çok mühim, ifşasında büyük mahzur 
olabilecek olan konuşmaların cereyan ettiği 
toplantılar parti grupu oturumlarımda konuşu
lurdu. Bunun yanında gizli oturumlarda bir de 
şu olurdu; Hükümetin gizliliğini Meclis oturu
mlu halinde milletvekillerine intikal ettirmeyi 
arzu ettiği hususlar. Bunlar bazan hem parti 
grupuııda görüşülürdü, hem Meclis gizli oturu
munda görüşülürdü. Buna dair arkadaşlarımıza 
'birkaç misâl arz edeyim: 1939 yılında İkinci 
Cihan Harbine iştirake takaddüm eden devirde 
Hariciye Vekilimizin Moskova'ya yaptığı ziya
ret ve temaslar gizli oturumda anlatılmıştır. 
Bugün dahi belki neşri bir ciddî tetkike taıbi 
tutulmazsa mahsurlar arz edebilir. 

İkinci bir misal arz edeyim : Gizli oturum
da ve uzun süren gece celselerinden sonra 
yine onlar da gizli olarak komisyonlarda ce
reyan etmiştir. Çünkü komisyonlar ela gizli 
toplantı yapardı. Varlık Vergisi tasarısının 
mucip sebepleri üzerinde o zamanki malî va
ziyet, siyasi vaziyet ve sair sebeplerle ya
pılan görüşmeler. Bu misalleri taaddüdet-
tirmek çok kolaydır. Derhal 15 - 20 hâdise 

arz edebilirim. Bir hususiyetle şimdi biz gizli 
oturum zabıtlarını neşretme kararı alırsak 
mutlak surette, o zamanın mesul Hüküme
tin ve Hükümet mensuplarının bilhassa dış 
siyaset mevzuunda Hariciye Bakanının ve 
Başbakanın, millî savunma işleri üzerinde 
Millî Savunma Bakanının, Erkânı Harbiye-
den aldığı malûmat ile Meclisi gizli oturum
da tenvir ettiği hususlar ve Türk Hükib ne ti
ne, Türk Ordusuna yapılan teklifler ve buna 
karşı mukabil tekliflerin neşredilmesi bâzı 
zaman gayet tabiîdir. Ve ensali âtiyenin is
tifadesi için, Parlâmento çalışmalarının is
tifadesi için de çok zaruridir. Ama mahzur
larını da ölçmek lâzımgelir. Bunu Hükümet 
vermiştir, izahat Hükümetindir yani, Meclis 
zaptı vardır ama, orada baktağımız zama
nın Hariciye Vekili uzun malûmat vermiş
tir. Mecliste ya müzakere edilerek, ya müza-
keresiz muttali olmuştur, mahrem hususlara, 
Şimdi böyle bir durumda Millet Meclisi Di
vanı, yahut Meclis Heyeti Unıumiyesi derhal 
karar verdi diye, Senatoyu tabiî bağlamaz, 
Sayın Başkanımız da bunu peşin olarak 
söylediler; nelerin neşri, nelerin neşredilme-
mesi hususu tetkiksiz olursa endişe ederim. 
Belki yine hepimiz birlikte üzüleceğiz. Niçin 
bu kararı alıp da birdenbire mutlak olarak 
neşrettik; keşke şurada bir gayret gösterip 
birkaç arkadaştan bir heyet kurup da bunu 
bir süzgeçten geçirseydik diyeceğimizi kuv
vetle tahmin ederim. O itibarla ben de en
dişe eden, tereddüt eden arkadaşım Sayın 
Tevetoğlu, Sayın Özgüneş arkadaşlarımla 
diğer arkadaşlarıma katılıyorum. Bunun üze
rinde bir tetkikat yapmayı faydalı görüyo
rum. 

İkincisi; belki de mahzurlu bâzı şeyleri 
neşredeceğiz. Buna mukabil istifade etmek 
ümidimiz olan asıl parti grupu gizli otu
rum zabıtlarını neşredemiyeceğiz. Çünkü, bil
diğime göre, onlar partilerin malı olarak kal
maktadır. Tek parti devri dahi olduğu hal
de Halk Partisi gizli oturum celseleridir. Bi
naenaleyh onlar neşredilmemiş olacaktır. O 
zaman aynı mevzularda, bir sene evvelki mü
zakereler, altı sene sonra grupta yapılan ay
nı mevzudaki müzakereler' birtakım tefavütler, 
birtakım birbirini naksedici şeylerden de 
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mahrum kalmış olacağız veya istifade im
kânı bulamıyacağız. Bu itibarla sayın arka
daşlara hatırlatmak isterim. Bir de Hükü
met bu işte bilmiyorum, Başkanlık Divanı
nın bu kararından malumattar edildi mi ve 
Hükümet bu hususta ne dedi, mahzur gö
rüyor mu görmüyor mu? Dışişleri Bakanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, Millî Emniyet di
ğer birtakım mesul İçişleri Bakanlığının da 
birta'kım mühim konuşmalar olduğunu gayet 
iyi hatırlıyorum, gerek Recep Peker, gerek 
ondan sonraki İçişleri bakanlarının. Binaen
aleyh, bunları arz etmeyi faydalı gördüm ar
kadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, 
RİL^AT ÖZTÜRKÇİNE (îstan'bul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
müşterek Başkanlık Divanının almış olduğu 
kararın aleyhinde konuşacağım. Günkü Baş
kanlık Divanının kararı hiçbir esasa isti-
nadetmemiştir. Sayın Ürgüplümün buyur
dukları gibi bu gizli oturumlara aidolan ka
rarların açıklanmasının faydalı olup olmıya-
cağı hiçbir Hükümet erkânından sorulamamış-
tır. Şimdi Hariciye Vekilimiz desek bugünkü 
Hariciye Vekilimiz de vaktiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açılmış olan hu gizli oturum
ların hakiki durumunu belki de kesinlikle 
bil'm eyebilir. Çünkü Mecliste olan gizli otu
rumlar ancak Meclis zabıtlarında mevcuttur. 
Bu itibarla Hükümete de clanışılsa, bu gizli 
oturumlar hakkında gerek Hariciye Vekili
miz, gerekse Millî Savunma Vekilimizin lâyıkı 
veçhile kesinlikle isabetli bir fikir beyan ede
bileceğini zannetmiyorum. Çünkü onların da 
ellerinde hu gizli oturumlara ait hiçbir vesika 
yoktur. Yalnız gizlilik istiyen önergelerim erJbaPoı 
mueibeleri olabilir. Fakat Meclisteki yapılan 
müzakerelerden sonra alınan kararın esası ol
ması gerekir. Buradaki sayın milletvekilinin 
vermiş olduğu önerge çok kuvvetle muhtemel
dir ki, son zamanlarda moda olan Rusya'ya 
karşı olan durum ve Millî Mücadele zamanın
da ve ondan sonra Rüya ile yapılan temasla
rın bu gizli .oturumda yapılan işlerin açıklan
masına aid'Oİsa gerekirdi. Bu itibarla burada 
yani bir sol cenana karşı Meclislerimizi bir 
nevi itme teşebbüsüdir. Bu itibarla bu önerge

nin kararının re'ddine ait bir önerge verdim. 
Kabul buyurmanızı saygı ile rica ederim. 

İZZET B İ R A N D (İzmir) — Söz istiyorum 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — 'Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, tekrar huzurunuzu aldım 
özür dilerim. Mecliste geçmişte mucip sebep
lere elbetteki istinadettiği mantıki esaslarla 
bir karara varılmış, tatbikata geçilmiş ve bu
nun o zaman için gizli yapılması lüzumlu gö
rülmüştür. Bunun zamanı geçmiş, tatbikatı bit
miş, Şimdi ondan ders ve ibaret almak zamanı 
gelmiştir. Bu gizli zabıtların neşrinde mahzur
lar düşünülür. Aıma bu gizli zabıtların istina-
delttikleri elbet t eki mantıki esaslar bilinme
den fısıltı şeklinde, kulaktan kulağa birçok 
tevatürler ilâve edilerek yayılmış olan karan
lık bilgiler çok daha zararlıdır. Bu noktayı dik
katinize arz ederim. 10 sene bir müddet ola
rak tesbit edildikten sonra artık Ibun'Iar üzerin
de daha da mahzur düşünüp ve kendi takdiri
mize göre şu mazhurludur neşretmiyelirm şu 
nıakzurlu değildir neşredelim dersek, o vakit 
bir sistem teessüsünü sağlıyamayız. Herkesin, 
mantıki esasların işlemesi ve zincirin kopuk hal
kalarını biribirine bağlıyarak geliştirilmesi mem
leketin menfaatinedir, kanaatindeyim. Sayala
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arkadaş

larım, bir saym hatip burada fiikrierini beyan 
ederken bir milletvekili arkadaşın teklifini karar 
şeklinde imiş gibi göstererek onun arzusu ile 
kıık yıllık zabıtların açık!anmasının mahzurlu 
olduğu fikrini bir nevi ileri sürdüler. Gerçek he
pimizin gözü önünde. Müşterek Başkanlık Divanı
nın aldığı karar üzerinde müzakere açılmış bulu
nuyor. Şu zatın veyahut bu zatın arzusu üzerin
de münakaşa etmiyoruz. Bu noktayı bilhassa-be
lirtmekle sözlerime başlamak istiyorum. Bizden 
çok tecrübeli Parlâmento ve Devlet hayatı olan 
bir saym üye de yine bu kürsüde bâzı meselele
rin sakıncalı olacağını ileri sürdüler. Misallerini 
dikkatle dinledim. Gizli kalması fikrini kuvvet
lendiren bir hususa raslıyaıııadım. Meselâ Varlık 
Vergisi Moskova seyahati ve bir diğer arkadaşı
mızın NATO ya giriş sebepleri, bunları ben de 
okliyeyirn. Meselâ etnik meselelerimiz, daha saya
cağımız askerî meselelerimiz gibi birçok husus-
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lar vardır. Bunlar parlâmentolarda bugün oldu
ğu gibi dün de açık veya gizli celselerde tartışıl
mıştır. Samimî olarak bir noktayı sizlere arz et
mek isterim ki, bizim için gizli olan bu hususlar, 
Türk efkârı umumiyesi için gizli olan bu husus
lar maalesef bütün yabancılar için açık olan hu
suslardır. Devletin birçok askerî sırları, mazur 
görün açıklamıyayım, müttefik diye geçinen bâzı 
kişilerin zamanla ellerine geçirdikleri belgeler 
arasındadır. Bütün bunlar onların ellerinde ola
cak, biz bunları bilmiyeceğiz. Bu gizli belgeleri
mizin onların eline geçmiş olmasının bugün için 
ne mahzurları var? Bize kapalı kalacak biz de 
bunlara karşı tedbirler almasını parlâmentolar 
olarak düşünemiyeceğiz. Bu bakımdan gizliliğin 
faydalarını değil, mahzurlarını belirtmeye çalışı
yorum. Bugün hangi yabancı dergiyi alırsanız 
alın göreceksiniz ki, Türkiye'nin birçok gizli me
selelerinden, birçok etnik meselelerinden geniş öl
çüde bahsedildiğini, bizler için bilinmesi güç olan 
meselelerimizi o basın organlarından rahatça mü
zakere etmek okumak takibetmek imkanları var
dır. Yine maalesef bizler için bu yollar kapalı
dır. 

RAHMİ AEIKAN (Bolu) — Oradan alıp 
okuyalım öyleyse. 

BAŞKAN — Sayın Ankan niçiu müdahale 
ediyorsunuz? Sayın hatip fikrini söyliyecek. 

VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Efendim lüzum 
yok, teba. değiştirirsiniz, oraya geçersiniz, orada 
okursunuz. Ben bu teba içerisinde bunu söylü
yorum. 

BAŞKAN — Ama Sayın Arıkan yerinizden 
müdahale yapmayınız, lütfediniz, müsaade edi
niz. Söz istiyorsanız yazıyorum. 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Olur efendim, 
bendeniz de söz istiyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bir noktaya 
daha temas etmek istiyorum. Benden evvel ko
nuşan bir sayın hatip temas buyurdular. Sa
yın arkadaşlarım, bizde maalesef çeşitli men
faat grupları veya siyasi gruplar arasında gev
şek taraflarını bilmeden bir meseleyi alıp ra
hat rahat birbirimizin aleyhinde kullanabiliyo
ruz. Bu işte arkadaşımızın işaret buyurdukları 
fısıltı gazetesi, dedi - kodu, yalan, tahripkâr-
lık ve saire gibi hususları da rahatça dile ge
tirmiş oluyor. İzin verin de 40 yıllık tarihimiz
de geçmiş olan hususları artık millet olarak 

hepimiz bilelim ve polemikleri de tanıyalım, ya
lanları da tanıyalım. Bunları milletten gizleme
nin asla faydalı olduğuna kaani değilim. Sa
yın arkadaşlarım, birçok yabancı grup'larm 
gramerleri yapıldı, kökleri bulundu, dilleri bu
lundu folklorları bulundu, neşriyatı yapıldı, 
hâsılı ayrı bir millet olarak gösterilen bir 
âlemde biz bunların köklerine inen sebepleri 
bulmıyacağız, yalnız adından bahsedilirse şu 
meseleden bahsedilirse * millî zararlar vardır, 
diye düşünmek artık çok geride kalmış bir dü
şünce tarzı olmak lâzımgelir kanaatindeyim. 
Çünkü Kuzeyimizde, Batımızda, çok uzakları
mızda bu memleketteki birçok meseleler şekil-. 
lere bağlanıyor, bizden habersiz şekillere bağ
lanıyor. Türkiye içinde tatbikat çabaları yapı
lıyor. İzin verin, lütfen sizler ve Türk Mille
t i bunları bilsin ve bunlara göre tedbirlerini 
alsın. 

Bir noktayı da belirtmeden sözlerimi bitir
mek istemiyorum : Bir sayın hatip Hükümet 
görüşünün de açıklığa kavuşturulmasına işa
ret buyurdular. Sayın arkadaşlarım, tama-
miyle kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan 
Anayasamızda teşriî organın kararları esasen 
Hükümetten de, Hükümet üyelerinden de giz
lidir. Eğer onlara açıkça kapalı olan tarafı 
zaten kalmaz, gizlilik orta yerden kalkar. 
Çünkü bunlar Parlâmento zabıtlarıdır. Bu 
zabıtların açıklığa kavuşturulmasında verile
cek müspet veya menfi yöndeki karar yine 
Parlâmentonun kararı olacaktır. Binaenaleyh, 
Hükümetin bu işte rolü olduğu kanısında de
ğilim. 

Bir alt komisyon kurularak bunların süz
geçten geçirilmesi konusunda da fikirlerimi 
arz etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ Millet Meclisi ka
rarını vermiştir, sonra Senato kararını verecek
tir. Biz bir komisyon kurabiliriz. Kararımız Mil
let Meclisine bildirilir, Millet Meclisi de bize pa
ralel veya karma bir komisyon, alt komisyon ku
rarak tetkik edebilir. Bu komisyonların sayısı 
aşağı - yukarı on - onbeş kişiden aşağı olamaz, ister
seniz fazla olsun. Lütfederseniz, Parlâmentonun 
veya sır denen meselenin iki dudak arşından çık
tıktan sonra sırlığı kalmadığına göre on - onbeş 
kişiye açık bir hususun gizli kalması mümkün 
değildir, kanaatindeyim. Bu bakımdan da bir 
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faydası olduğuna inanmıyorum. Gizlilik devri
nin geçtiğine inanan bir insan olarak meseleleri
mizi açıktan bilelim, açıktan dostumuza, düşmanı
mıza karşı bilinçli olarak tedbirlerimizi alalım, 
'bizim için daha faydalıdır kana tindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Müşterek Başkan
lık Divanımız bir saym Millet Meclisi üyesi arka
daşımızın talebi üzerine iki Şubattaki âdi top
lantısında bir karar alarak huzurunuza gelmiş
tir. Alman karar elbette ki, müzakere edilip bir 
neticeye varılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Müşterek Başkanlık Di
vanı bu kararını alırken, gerek kararm okunma
sında ve gerekse müzakere sırasında anlaşılıyor 
ki, meseleye gereken ehemmiyeti vermemiştir. Ge
reken ehemmiyet verilmiş olsaydı alman karar 
buraya esbabı mucibeli olarak gelip ve bütün sa
ym arkadaşlarımızın kullanacakları oy sebebiyle 
ikna edecek duruma getirmeleri icabederdi. Ev
velâ 334 sayılı Anayasamızdan evvel mevcudolan 
Meclislerin kapalı oturumlarına ait kaç karar 
alınmıştır? Müşterek Başkanlık Divanı kararında 
bu mevcut değildir. Gizli oturumların adedi 
mevcudolmadığma göre ve sayın arkadaşlarımı
zın ileri sürdüğü fikirlerde tebellür ettiği gibi 
açıklanması fayda yerine mahzur getirecek karar
lar var mıdır, yok mudur? Bu yönden de bir tet-
kikat yapılmamıştır. Sonra bir milletvekili ar
kadaşımızın isteği üzerine bu karara varan muh
terem Müşterek Başkanlık Divanının bu kadar 
mühim bir mesele üzerinde neden derinliğine ve 
genişliğine bir tetkikat yapmadan bir milletvekili
nin veya bir senatörün isteği üzerine bir karara 
varır; onu da anlıyamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmiş devlet haya
tı olan değerli arkadaşlarımızın da açıkladıkları
na göre, meseleyi küçümsemeye veya basite alma
ya imkân yoktur. Bir millet olarak geçmiş tarihi
mizi. öğrenmekte büyük fayda vardır. Ama bu
nu öğrenmekte millet olarak belki de büyük mah
zurlar da doğar. Bu bakımdan Başkanlık Diva
nının bu kararın kabul edilmesi yolunda oy kul
lanmanızı istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Saym Erdoğan Birleşik Divan 
kararını müspet olarak mütalâa etmiş ve imzanı
zı da koymuşsunuz. Bu sebeple hangi usul üze
rinde söz istiyorsunuz? 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efendim, 
bu Birleşik Divan kararının hangi noktaya 
aidolduğunu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Birleşik Divan kararını savun
mak üzere buyurunuz. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, müzakere ko
nusu olan Müşterek Divan kararını demin de ar
kadaşımızın okuduğu gibi aynen bir kere daha 
terkar etmek lüzumunu hissediyorum. «33i sayılı 
Anayasamızdan evvel kurulmuş bulunan Türki
ye Büyük Millet Meclisine alt gizli celse zabıtla
rının yaymlanabilmesi için her iki Meclis ayrı ay
rı karar verir.» diyor. Mesele bu. Şimdi, mesele 
bu olunca ve bu tesbit edilince müzakeremizin 
hangi noktalara teksif edilmesi lâzımgeldiği ken
diliğinden meydana çıkar. Ne diyoruz? Bir arka
daşımız 1960 tarihinden evvel Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ait 1923 senesinden beri devam 
edegclen bu müddet içinde yapılmış bulunan giz
li celselere ait zabıtların açıklanmasını istiyor. 
Peki, o zamana aidolan Anayasa mer'i değil, İç
tüzük mer'i değil. Ne yapacağız? Türkiye Bü
yük Millet Meclisi namı altında hangi organ bu 
kararı verecek? Bu kararı verecek olan, ancak 
çıkar yol olarak her iki Meclisin ayrı ayrı bu hu
susta karar vermesi lâzımgelir inancı ile bu şekil
de bir karar vermiş bulunuyoruz. . Yani demek 
istiyorum ki, Müşterek Başkanlık Divanına böyle 
bir talep vukuhuimuştur. Bu talep karşısında 
biz böyle bir karara vardık. Kararımız şudur : 
Gizli celselerin açıklanması için her iki Mec
lis ayrı ayrı karar verecek. Şimdi bu ka
rar huzurunuzdadır. Millet Meclisi kararını 
vermiş veya vermemiş, hiçbir vakit Yüksek 
Senatoyu ilgilendirmez. İradesini ister müs
pet, ister menfi yönde izhar edebilir. Bu onla
rın bileceği bir iş. Yüksek Senatonun; şimdi 
burada Müşterek Başkanlık Divanının ver
miş olduğu karar eksiktir, mucip sebebi 
yoktur, efendim esası yoktur, vazıh değildir 
filân meselesinden daha ziyade gizli meselele
rin açıklanması lâzım mıdır, veya değil mi
dir, meselesi üzerinde durması lâzımdır. Ev
velâ bunu halledelim, yani s-onra Meclis bu 
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gizli celselerin açıklanması kararını versin 
mi, vermesin mi? Vermesi için muhterem ar
kadaşlarımızın bâzıları mahzurludur, bir he
yet teşkil edilsin, hangileri açıklanabilir, han
gileri açıklanamaz üzerinde bir rapor hazır
lasın o rapor huzurumuza gelsin gibi birta
kım fikirler serd ettiler. Bendeniz şahsan bu 
mesele üzerinde de fikrimi bir Divan üyesi 
olarak değil de, Yüksek Senatonun bir üyesi 
olmam sıfatiyle arz edeceğim. Hakikaten 
bu gizli celselerin bâzıları vardır ki, bugün 
dahi açıklanması millî menfaatler yönün
den sakıncalıdır. Ne gibi? Nasıl ki, içtüzü
ğümüzde, bir gizli celse yapıldığı vakit bu
nun üzerinden on sone geçmeyinceye kadar 
bu celseler açıklanmaz, esprisi dahi bunun 
muayyen bir müddetin geçmesinden sonra an
cak bu gizli celselerin açıklanmasını ifade eder 
ki, bundan şu mâna çıkar : Daha evvel bâzı 
mühim meseleler, bilhassa dışa aidolan me
seleler hususunda akdedilmiş olan gizli celse
lerin zabıtlarının acık! anma sı bugün de dış 
münasebetler bakımından birtakım mahzur
lar tevlidedebilir. Bu itibarla hakikaten yapıl
mış olan gizli celseler netice itibariyle sayı
lamayacak kadar değildir, adedi belki 30 u, 
40 ı geçmez, ben öyle tahmin ediyorum, belki 
daha fazla olabilir, mesele onda değildir. 
pek büyük, bir insan takatinin dışında, altın
dan çıkılamıyaea'k kadar büyük bir mesele 
değildir bu. Tetkik edilir, hangisi mahzur
ludur, hangisi mahzurlu değildir, bir rapor 
hazırlanır gelinir. O vakit muhterem arka
daşlar bu gizli celselerin az çok hangi se
bepten dolayı gizli celse olarak akdedilmiş, 
bunun sebebine vâkıf olurlar daha sa
lim bir karara varmış olurlar. Bu itibarla 
bendeniz de bu yolda fikirler beyan eden 
muhterem arkadaşlarımın fikirlerine aynen iş
tirak ediyorum. Mesele bu şekildedir. Müşte
rek Başkanlık Divanının vermiş olduğu bir 
karar yoktur. Sadece usulî yönden bir ka
rar verilmiş ve huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. O da, bu hususta karar vermek 
her iki Meclisin ayrı ayrı karar vermesine 
bağlıdır, demiş ve meseleyi burada kesmiştir. 
Bunun ötesi Yüksek Senatonun vereceği ka
rara bağlıdır. 

Hürm etle rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurunuz. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler. Başkanlık Divanı çok 
önemli bir konuyu, çok hazırlıksız olduğu
muz bir anda bize getirmiş bulunmaktadır. 
Hakikaten mesele i'ki yönde de mütalâa edildi
ği takdirde burada konuşan hatiplere', F-JU aaa 
kadar burada söz söyliyen hatiplere hak ver
memek: mümkün değildir. Hepsi de haklıdır
lar, çeşitli açılardan meseleyi mütalâa ettikleri 
halde. O hakle, esasen gizlilik meselesi burada 
meselenin bizzat, bizallhi kendisine ait değil
dir. Bu mesele, iy'e falan filân işte Rusya seya
hati veya NATO meselesi hakkındaki müza/ke-
rele-rin konu -olaıak gizli kaimasındaki mahzur 
"•vya fayda burada münakaşa edilmiyebilir. 
-Ancak, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu si
yasi ortam, Türkiye'nin siyasi mücadelelerden 
gelen bir vasat içerisinde bulunması entrasan-

r dır. Bu itibarla hem faydalı olabilir bu zabıt
ların neşri, hem de zararlı olabilir. Bendeni
zin teklifi - takririmde de ifade ettim - bu cel
se bu konuyu oylamıyalım müsaade buyurur
sanız. Esasen bir arkadaşımızın temennisine de 
iştirak ediyorum, hangi konularda kaç tane 
gizli celse yapılmıştır, bu hususta lütfen Baş
kanlık Divanı bizi malûmatla teçhiz etsin, biz 
de Meclis zabıtlarını okuyalım. Bu konuyu Mec
lise getiren arkada§ia,nmız bir teklif sahibidir, 
bir milletvekilinin arzusu değil, teklifi ile ol
muştur. Bu teklifin sahibinin gerekçesi nedir, 
bilmiyoruz. Binaenaleyh, bendenizin teklifi bu 
celse bu karar oylanmasın, gelecek celseye kal
sın, gelecek celseye kadar bize daha genin çap
ta malûmat lütfetsin Başkanlık Divanı, biz de 
senatör 'olarak., Parlâmıento üyeleri olarak araş-
ıtınnıalar yapalım, ondan sonra oylarımızı kul
lanalım. Ben şahsan şu anda iki fikre de oy ve
recek durumda hissetmiyorum ıkendlrJl. Maru
zatım bundan ibarettir. Saygılarımla. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında Sayın 
Alpisk ender ? 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Eski 
Tüzük ve yeni Tüzük muvacehesinde Başkanlık 
Divanının böyle bir karar alarnıyacağı hakkın
da. 
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BAŞKAN —• Alamaz, bu itibarla konunun! 
görüşülmesine mahal yoktur, diyorsunuz ve bu 
bakımdan usul hakkında söz istiyorsunuz, bu
yurunuz. 

FEBİT ALPÎSKENDER (Manisa) — Muh
terem Balkan, muhterem aılkadaşlar, sizin adı
nıza bugünkü Senato İçtüzüğünü yapan komis
yona başından sonuna kadar katılmış naçiz bir 
arşadaşınızım. Bu itibarla, gerek bu İçtüzü
ğün maksadını ve gerdkse halen Millet Mecli
sinde yürürlükte bulunan İçtüzüğe nazaran bu 
meselenin hukukî durumunu arz ve ifade etme
ye zaruret hissettim. Şimdi kendileri burada 
yoklar, biz bu içtüzüğü yaparken zannediyo
rum, Sayın Âmil Artus bu maddeyi teklif etti. 
Çünkü eski İçtüzükte on yıl geçtikten sonra 
eski zabıtlar neşredilir, ayrıca bir karara lüzum 
yoktur, fakat Âmil Artus'un hatırımda kaldı
ğına göre, aldanmıyorsam onun (teklifi ile biz 
bunu karara bağladık, dedik ki, 10 yıl geçtik
ten sonra, bir de Mecl'sbr'n karar vermesi lâ
zımdır ve sebep de şu idi: Bâzı gizli hususlar bir 
sansasyon mevzuu yapılmak istenir, gündelik 
hayatın içerisinde i^lsmar edilmek istenir ve 
neşredilirse bu bir 'tak": n .mahzurlar doğurur. 
Ama Parlâmentonun müzakere ve tasvibinden 
geçtilktcn sonra neşredilirse bu mahzurlar da 
önlenmiş olur. Şimdi binaenaleyh, bugünikü İç
tüzüğümüzün buna aidolan maddesi ihtilâl so
nu Parlâmentoya aidolan bir maddedir. Sayın 
Balkanımızın çok icabetle ikaz buyurdukları 
gibi, geçmiş devirlerin Büyük Millet Meclisi
nin zabıtlarına ait değildir. Binaenaleyh, Mil
let Meclisi Başkanı lüzum görürse bu eski za
bıtları tarihe, bugünkü, yarınki nesillerin ib
ret ve görgülerine arz etmek ve bilhassa içtimai 
bir istifade hâsıl edebilmek için neşredebilir. O 
zaman ne olacak? Cumhuriyet Senatosunun bu 
kararı ne olacak? 

Şimdi, halen eski İçtüzük Millet. Meclisinde 
yürürlükte olduğuna göre, tahmin ediyorum 
Millet Meclisimde bu kararın alınması hir malî 
meseledir. Tabiî bu eski zabıtların neşredilmesi 
büyük bir malî külfet te tahmil edecektir. Her
halde bu malî külfet dolayısiyle 'böyle bir ka
rara lüzum görülmüş. Yoksa Millet Meclisi Baş
kanı lüzum görürse ben bunların neşrinde içti
mai fayda mülâhaza ediyorum, der neşrettire-
bilir. Biz şimdi karar alırsak bu karar bizim 

İçtüzüğe 'göre yeni Parlâmentoya ait ve şâmil 
fakat eski Parlâmentoya ait değildir. Binaen
aleyh, hukukî mesnetten mahrum kalacak ve 
Millet Meclisi bunu nazarı itibara alarak hü
kümsüz sayacak. O itibarla verdiğimiz karar da 
Senatonun mehabetine pek uygun düşmiyen 
hükümsüz bir karar mahiyetine girecektir. 
Başkanlık Divanı bu teklifi geri alarak bir de 
bu yönden tetkik buyursunlar ve önümüzdeki 
celselerden birinde eğer arz ettiğim mahzurla
rı kendiler:*! de kabul ve varit görürlerse za
ten ona göre hareket edecekler, görmezlerse 
tetkik ettik durum budur, Millet Meclisinin 
temayülü budur, biz de müşterek Başkanlık 
Divanı olarak bunu buraya sunuyoruz diye
bilir. Bilhassa bu hususu Yüksek ıttılaınıza ve 
Başkanlık Divanının dikkatine arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Mil
let Meclisi Başkanı kendi inisiyatifiyle tutanak
ların neşri yoluna gitmiyeeeği ve o yolda her 
hangi bir karar alacağı endişesi varit olmasın. 
Zira Millet Meclisiyle, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık divanları müştereken bu kararı al
mışlar. Bu sebeple eski T. B. M. M. irin çeşitli 
tasarruflarım devam hakkı, yasama organı olan 
Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisine müş
tereken yüklendiği için, müştereken verildiği 
için ayrı bir duruma düşmek ihtimali yoktur 
ve biz burada kabul eder veya kabul etmezsek 
tekrar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su Başkanlık divanlarında görüşülecektir. Yani, 
on yıl geçtikten sonra Millet Meclisi Başkanı
nın, Cumhuriyet Senatosunun münasip mutaba
katını almadan, kendi başına hareket etmiye-
ceği aşikârdır ki, beraber bu kararı almıştır. 
Bu sebeple, Sayın Alpisikender'in bu yolda bir 
endişesi olmasın. 

Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu zabıtların neş
ri mevzuunda bendeniz de bir iki cümle ile fi
kirlerimi hülâsa edeceğim. 

Meseleyi yahutta meseleleri iki yönden ele 
almak lâzımgelir. Birisi, halen gerek Hükümet 
politikasında, gerekse milletimizin bekası ve 
haysiyeti, memleketimizin bütünlüğü için yapı
lan çalışma ve mücadeleleri devam etmekte 
olan meseleler, bir tanesi kapanmış bitmiş me
seleler olarak mütalâa etmek gerekir. Ye meşe-
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lâ bir Kıbrıs mevzuu eski Meclis zamanında 
başlamıştır ve bugün hâlâ devanı etmektedir. 
Ama bir İkinci Cihan Harbi mevzuunda alınmış 
bir karar, harbin bitmiş olmasına rağmen onun 
da devamlı sayılacak tarafları olabilir, ama 
açıklanmasında mahzur oînııyan taraflar ola
bilir. Bu bakımdan bir Kıbrıs mevzuu, bir Lond
ra - Zürih Anlaşmasının Mecliste tasdiki sıra
sında yapılmış gizli anlaşmanın açıklanması 
bugünkü Kıbrıs politikamızda dayanağımız 
olan Londra, Zürih Anlaşmasının o zamanki 
müzakerelerine dair ip uçlarını açıklamak ben
ce bugünkü politika bakımından dahi mahzur 
arz etmektedir. Şimdi meseleyi bu yönlerden 
ele aldığımız takdirde mahzurları meydanda
dır. Biz yalnız başımıza bu mevzuda karar ve
rebiliriz elbette, karar Parlâmentoya aittir; ama 
bu kararlar verilirken bugünkü siyasetimize 
tesir edecek Kıbrıs mevzuunda, NATO mev
zuunda ve bilhassa belirtmek istiyorum ki, 
meselâ boğazlar mevzuunda dahi meseleler var
dır gizli zabıtlarda. Bunları da açıklayıp boh
çamızda hiçbir şey yoktur diye hasımlarımızın 
karşısına çıkmak da bence hatalıdır. Bu ba
kımdan arkadaşlarımızın tekliflerine bende
niz de uyarım; bir komisyon kurulsun, mese
leler tetkik edilsin, açıklanabilecek olanlar za
rarsız olanları tesbit edilsin. Ama, zararlı ve 
mahzurlu olanlar Hükümetin de mütalâası alın
dıktan sonra, dinlendikten sonra bir karara 
ve bir neticeye bağlanmasının daha uygun ola
cağı, millî menfaatlerimize daha uygun olaca
ğı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, buyurun. 
EAHMÎ ARIKAN (Bolu) — Muhterem Baş- -

kan, muhterem senatörler; bu mevzuu inceden 
inceye salahiyetli arkadaşlarımız belirttiler. 
Ben şahsan bu gizli zabıtların açıklanmasında 
hiçbir fayda görmüyorum. Bu gazetelerde, so
kakta, miting meydanlarında, yazılarda bir po
lemik mevzuu olacaktır. Bunun için açıklan
ması istenmektedir. Öyle mevzular var ki bu
gün açıklanmasında hakikaten sakınca vardır. 
Uzun zamandan beri hariciyede bulunmuş ve 
Devlet adamlığı vasfını kazanmış ve hürmet 
ettiğimiz bir arkadaşımız Sayın Ürgüplü dahi 
buraya çıkarak bunların içinde açıklanma
sında zararlı olacak hükümler vardır dedi. 
Vehbi Ersü arkadaşımız çıkarak dedi ki; bun
lar ecnebi gazetelerde zaten neşrediliyor, ne 

lüzumu var, açıklansın dediler. Neşrediliyor-
sa alsınlar onları oradan okusunlar. Eğer lü
zum hissediyorlarsa gizli oturum teklif etsinler, 
memleketin hangi husustaki kararlarım isti
yorlarsa istesinler, evvelki mevzula'ria yeni 
mevzular geçmiştir. Ben şunu istirham ediyo
rum, artık yeni bir polemik mevzuu açmıya-
lım. önümüzde mahallî, seçimler de geliyor. Bu
rada açıklanacak bâzı hususlarda Demokrat 
Parti devri de girecektir, daha evvelki devir de 
girecektir, NATO kararları alınmıştır, boğaz
lar hakkında birçok şeyler alınmıştır, bunlar 
polemik mevzuu yapılacaktır. Bilhassa solcular 
bunları ariz , amik kullanacaklardır ve kullan
mak istiyeceklerdir. Bilhassa NATO mevzuunda 
bunları kullanmak istiyeceklerdir. Ben bu açık
lamaların reddedilmesini arkadaşlarımdan istir
ham ediyorum. Esasen bir takrir de vermiş bu-
bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Termen, buyurun. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; iben bu mev
zu üzerinde ikinci defa kürsüye çıkmayı hiç 
istemeizdim. Fakat bâzı olgun arkadaşlarımı
zın meseleyi hâlâ başka açıdan mütalâa etme
leri hali, beni bir kısa tavzihe birgıma meobur 
etti. Ezcümle, muhterem profesör arkadaşımız 
bunun izahını yaptıktan sonra biz bir seçimden 
sonra bunların bâzılarının açıklanmasına karar 
verebiliriz, gibi bir fikir ortaya koydular. Bir 
milletin sırlarının bâzılarının açıklanması, bâ
zılarının açıklanmaması konusundan evvel, bi
zatihi mebdeinde sır telâkki edilmiş konunun 
üstünden zaman dahi geçse o milletin mukad
deratına, o milletin bugünkü mevcudiyetine 
ve yapısına madde, mâna olarak zarar verebi
lecek konular mevcutsa üzerinden İçtüzüğümü
zün 10 yıllık şartı değil, 50 yıl dana geçse 
yine de zarar tevlidedebilecek, zarar ika eyli-
yebilecek meseleleri ortaya koyabilir, ip uç
ları telâkki olunabilir haller mevcuttur. Şimdi 
rica ediyorum, bir hakkın suiistimali içinde 
bulunduğuna inandığım bu işin sahibi Muhte
rem Reşat Özarda, Ömer Ucuzal arkadaşımızın 
buyurduğu gibi bir Senatör arkadaşın isteme
siyle, bir Mebus arkadaşın istemesiyle bu he
men kabul edilmeli midir gibi sözü de kanaa
timce âcizane gayrihukukîdir. Mademki Mec-
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lis üyesidir, bu hak tüzükleri icabı verilmiştir, 
istiyecektir. Ama onun kantarmdaki topu mu
ayyen ayarında tutmak veya tutmamak bu bü
yük heyetlerin görevi, bu büyük heyetlerin 
takdiri halidir. Sayın Tahsin Banguoğlu hoca
mın, mağlûp Yunanistan'a, galip Türkiye ile be
raber Lozan'daki konferansta Edirne'nin 5,5 
dakika ötesinden geçen demiryolunu verme
nin sırrını isimdi ben 1924 müzakeratı ile açık
latırsam ve orada İsmet Paşanın bizzarur kal
kıp; mecburdum, Ankara'dan aldığım talimat 
bu idi, dediği zaman benim Atatürk hakkında
ki kanaatim ne olacak? O Büyük Atatürk'ün 
milletin devamında büyük mânası ebediyete 
kadar intikal etmesi zaruri, o büyük adamın 
o günkü politikasının bugün müzakeresi yerin
de olur mu? Ondan sonraki çeşitli hâdiseler: 
Ali Şükrü hâdisesi, Topal Osman hâdisesi, 
Çerkez Ethem hâdisesi, 1930 daki Diyarbakır 
baskını, Şark Harekâtı, Ağrı Harekâtı gibi 
bütün bunların içyüzlerini, müzakeratını bu
gün ortaya koyarak Reşat Özarda arkadaşımız 
Kıbrıslı olduğu ve Kıbrıs'tan münibais bâzı me
seleler dolayısiyle Kıbrıs politikasında benim 
Hükümetimi şöyle yapacaktır, böyle yapacak
tır, diye, ona yapsın diye hak tanır mânada 
ben koca Türkiye'nin temel taşlarındaki küf
lenmiş meseleleri, unutulmuş meseleleri, tari
hin seyri içinde haklı, haksız güzeran etmiş 
meseleleri, tamami mânada kürsüye alıp, ba
sın yoliyle hercümercedip, ortalığı birbirine 
mi katayım? Yeni Anayasanın kurduğu düze
nin mazi olarak unutulmuş, hal olarak daha 
iyi bir istikamete gitmeyi telkin eden mânası
nın içine bir de mazi nifaklarını mı getireyim? 
Bunu kabul etmek kanaatimce, cinnettir. Tür
kiye'nin Batı'ya açıklanmamış bir bu işleri kal
mıştı. Bunları da açıklıyalım da, bu Türkiye 
denilen konu Zürich etrafındaki o İsviçre me
deniyeti gibi dünyaca her şeyi malûm, alenî 
bir konu olsun. Demikraside bunlar mubahtır, 
demokrasi aleniyet prensibidir, diyoruz. De
mokrasi aleniyettir ama, niçin demokrasi ale
niyettir, diyen profesör, fikir adamı veya bu 
fikri savunan her hanıgi bir kişi evindeki mah
remini giydirip, kuşatıp sokakta gezdireceği 
yerde, demokrasi içinde aleniyet vardır, diye 
Kızılay'da çıplak gezdirmiyor?. Aleniyetin re
jimde bir hususiyeti, bir özelliği, bir hududu 
vardır ve hu müesseselerin nizamları ile genel 
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mânada kanunlarla tâyin görmüştür. Demok
rasinin aleniyet olduğu muhakkak. Ama, bu 
Devletin hangi maziden gelip, nereye doğru 
gittiğinin alenileştirilmesi, demokrasi aleniye
ti ile mütenasip düşmiyec ektir, Devlete zarar 
getreoektir. 

Bunu arz için tekrar huzurunuza geldim ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarlan. 
ÖEMAL TABLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, mevzu hakkında kanaatimce Se
natomuzda iki ayrı karar verilmesi icabetmek-
tedir. Teshit ettiğime göre bu mevzu hakkında 
Millet Meclisi kanadımızda bu zabıtların, eski 
zabıtların açıklanıp açıklammaması hususunda 
müşterek toplantıda mı karar verilmesi icabe-
der, yoksa ayrı ayrı meclisler karar mı verme
lidir şeklinde müzakereler yapıldığı ve bu hu
susta orada ayrı ayrı meclislerin karar verme
si icabettiği neticesine varıldığını tesibit etmiş 
hukmuyorum. 

Şimdi, bence meselenin esasından ayrılmış 
gibi bir durumla karşı karşıyayız. Biz burada 
evvelâ Millet Meclisi kanadımız tarafından 
verilmiş bulunan bu karar karşısında biz de 
aynı şekilde bu gizli zabıtların açıklanması 
için ayrı ayrı karar verilmesi icahedip etme
diği hususunda da evvelâ bir karar vermemiz 
gerekmektedir. Ondan sonra bu zabıtların açık
lanıp açıklaiümamasına dair müzakereleri ya
pıp bir karara varmamız gerekmektedir, bu bir. 
Sonra muhterem arkadaşlarım, mesuliyet te-
(kalbbül etmiş kıymetli arkadaşlarıımız buraya 
geldiler, lütfettiler bizleri tenvir ettiler. Ez
cümle Sayın Ürgüplü arkadaşımız tâ 1939 dan 
itibaren meseleyi alıp bu güme kadar getirdi 
ve bilhassa işin çak önemli bir noktasına te
mas etti, dedi ki ; hükümetler bağlıyaibilir. Bi
naenaleyh, bu mevzuda Hükümetin de dinlen
mesinde fayda vardır kanatkıdeyim. Gelsin Hü
kümet bu mevzuda bize bu zabıtların açıklanıp 
açıklanmaması hususunda, (bizim kararımıza 
'müessir olur demliyorum, bize müessir 
'olacak tarafı da 'zaten yoktur, ama te
nevvür etmemiz ve salim bir neticeye ve ka-
naata varmamız için Hükümetin de burada bu 
mevzuda bir açıklama yapmasında, mütalâasını 
ileri sürmesinde fayda mülâhaza ederilm muhte
rem arkadaşlarım. Binaenaleyh, meseleyi bu 
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acıdan ele alırsak daıha salim bir neticeye va
racağımız (kanaatindeyim. Hürmetler ede-
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, size söz ver
meden önce ıbir noktayı teshitte fayda vardır. 
Sayım Tarlan da ifade ettiler, daha önce de 
arkadaşlarımız işaret ettiler. Bu konuda Hükü
metin dinlenmesi ve Hükümetin görüşü alınma
sı ifade edilmektedir. Anayasada yürütme ile 
yasama organlarının karşılıklı vazifeleri açık
ça belirtilmiş ve hudutları tâyin edilmiştir. Hü
kümetin 3 sayın üyesi burada bulunmaktadır, 
arzu ederlerse kendileri veyahut haber vermek 
suretiyle yetkili Hükümet üyesi gelip verir. 
Ancak Başkanlık Divanı hu yolda Hükümete 
yasama ile silki sıkıya ilgili ve yasamalarımın 
görevi dahilindeki bir iş için müracaatta bu
lunamaz ve talep de bulunmıyacaktır. 

Sayın Ağanoğlu 'buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kanım, ben bir temenni mahiyetinde söylemiş
tim. 

BAŞKAN — Efendim, bizim de bu temen
niye uymamıza imkân olmadığını ifade ettim. 
Şayet görüşümüz mıüspet yolda idi Hükümete 
haber verildi. Bu yolda önergeler de vardır, 
okuna çaktır. 

ALİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Tralbaon) — Sa
yın Başkan. Cumihuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, açıklanması konusu üzerinde müzakere 
yaptığımız Parlâmentonun geçım'işteki gizli cel
se kararlarıdır. Bu kararlar, 23 Nisan 1920 den, 
25 Ekim 1961 devresindeki Parlâmento faali-
yetlerinli kapsıyan devredeki gizli celse karar
larıdır. Bu devre, Kurtuluş Savaşının yapıldığı, 
Oananlı Devletinin tasfiye edilip yeni Türk 
Devletinin kurulduğu, inknlâplarm yapıldığı. 
iç isyanların bastırıldığı, dalha sonra dış müna
sebetlerde Boğazlar konferansının, İkinci Dün
ya Savaşına girmeden evvel yapılan anlaşma
ların, İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan 
anlaşmaların, nihayet Kıbrıs görüşmelerinim 
cereyan ettiği bir devredir. Bu devrede başla
mış olan birtakım meseleler bugün ele Türk 
Devletini ilgilencTiıımıektedir. Bir Devletin sur
ları vardır, daima olacaktır. Bu sırların her 
hangi bir zamanda açıklanması millî menfaat
lere uygun değildir. İcra devresinde iş başında 
ıbulunan ieracılar zaman geçtikten sonra kendi 

hâtıraları meyamnda birtakım neşriyatla tarihe 
'bildiklerini intikal ettirirler. Fakat uzun devre
ler içeririnde açılklanmıyaeak Devlet sırları ol
duğunu kaibu'l etmek zorundayız. Demokrasi 
düzemi mutlaka açıklık değildir. Milletin, ce
miyetin huzuru için kanunlar birtakım mahre

miyetlere saygı gösterir .Medeni Kanun aile 
sırlarını saklanmasını men eder, Ticaret Kanu
nu birtakım ticari sırların muhafaza edilmesini 
âmirdir. Milletin menfatlerıi, Devletin menfaat
leri! için bugün dahi devam eden meseleleri
mizle ilgili birtakım sırların Parlâmentoca alın
mış gizli kararların açıklanmasını bendeniz bu
gün dahi mahzurlu görmekteyim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Bir tek sayın üye kalmıştır, 
söz istiyen. Sayın Bingöl siz de isterseniz iki 
olacak, o sebeple yeterlik önergesi vardır, onu 
oylamaya meciburum. Sayın Karaman, buyurun. 
Bir yeterlik önergesi vardır Sayın Bingöl. Sa
yın Karaman'a söz verdikten sonra eğer ısrar 
ederseniz önergeyi 'oylarım, etmezseniz bit-
imiş olur. Sayın Karaman, çok kıça rica ede
yim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, ben konuşmalarımın biraz son
raki kısmından şu âna kadar yapılan konuşma
larla karanlığa yumruk sallandığını ortaya ko
yacağım, Tüzük hükümlerine dayanarak. Ondan 
daha önce olarak da gizliBk nedir, ne gibi bir 
kavram taşır, bunun hakkında kısa mâruzâtta 
bulurumak istiyorum. 

Bir Devletin, bir milletin hayatında elbet
te ki, çok gizli şeyler vardır ve bunların 
çoğu da belki uzun seneler bilinmemesi lâzııngel-
mektedir. Hattâ tarihin sinesinde Abdülaziz'in 
ölümünden, intiharından tâ beş, altı yüz yahut da 
1 500 sene evveline, Attilâ'nın ölümüne kadar 
hâlâ tarihin aydınlığa kavuşmamış birçok gizli 
meseleleri vardır. Milletlerin, devletlerin hayatın
da da şüphesiz bu vardır. Ama demokratik bir 
memlekette parlâmentoların bulunduğu, hâkim 
olduğu, halk iradesinin bahis konusu olduğu yer
lerde gizliliğin de kategori eri vardır. B " kısım 
gizli konular parlâmentolarda milletvekillerinin, 
halk mümessillerinin bilgilerine sunulur. Ama 
bir kısım gizli bilgiler de parlâmentolarda bu me
seleler konuşulduğu halde yine parlâmentoda tam 
gizlilik ortaya konmaz. Beş yüz kişinin, altı yüz 
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kişinin ortasına konmaz. Yine Hükümetlerde ka
lır. Hattâ bâzı gizli konular da Hükümetlerden 
bir, iki kişi bilir başka kimse bilmez, bâzı so
rumlu makamlarda kalır. Bütün dünya devletle
rinde olduğu gibi Türkiye de şüphesiz bu düzen 
içindedir, bizim parlâmentolarımız da 1939 da, 
1946 da, 1957 de veyalhııt 1923 te olan birçok 
gizli meseleler parlâmentoya gelmişse emin olun 
ki bü+ııin teferruatı ile gelmemiştir, gelemez müm
kün değil. Binaenaleyh, parlâmentolarda bulu
nan gizlilik yaysnn bir gizliliktir, mihraklaşmış 
bir gizlilik değildir. Memleketin, milletin bütün
lüğüne, devletin emniyetine zarar verecek bir ha
va yaratmaz. Bunu evvelâ ortaya koymak istiyo
rum. 

İk'nc^si; İçtüzüklerin, gerek bugün mer'i olan 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, gerekse bundan 
evvelki 1960 tan önceki T. B. M. M. Tüzüğü 
muıva,cPihesinde buraya kadar yaptığımız müzake
relerin hepsi boştur. Şöyle ki, Cumhuriyet Sena
tosu Tüzüğünün 68 nci maddesinin son fıkrası 
bir esn^i. bugünkü idare için bir espri ortaya 
kovuvor. Diyor ki, gizli tutanaklar en az on yıl 
geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosu karariyle 
yayınlanır. 10 yıl yani demek ki, bundan sonra
ki 334 sayılı Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten sonraki, bu Cumhuriyet Senatosu tüzüğü
nüm yayınlandığı tarihten sonraki gizli oturum
lar on yıl sonra, on yıldan evvel yayınlamak 
mümkün değildir, on yıl sonra Cumhuriyet Sena
tosunun karariyle yani bugünkü durum eğer 
1974 veya 1975 senesinde şu müzakereyi yapmış 
olsaydık tüzüklere uygun bir müzakere olurdu. 
Hem on yıl geçmiş ve hem de karar vermek du
rumunda olurduk tüzüğe göre. Ama daha önce
ki 1960 senesinden önceki, 1957 senesinden önce
ki Dahilî Nizamnamenin 98 nci maddesinin son fık
rasında da şöyle diyor: «Gizli zabıtlar en az 10 se
ne geçmeden veya Meclis kararı olmadan neşredi-
lemez.» İkiye böleceğiz bu cümleyi. Demek ki; 
10 sene geçince neşredilir otomatikman veya 10 
seneden az olarak da Meclis kararı olursa neşre
dilir diyor. Yani Cumhuriyet Senatosunun bu
günkü Tüzüğünde bu iki hüküm birleştirilmiştir 
ve birbirinin şartı, bir şart haline getirilmiştir. 
Ama bundan önceki daha geniş, daha toleranslı 
olarak düşünülmüş bu zabıtlar 10 yıl geçmeden 
neşredilemez demiş. 10 yıl geçtikten sonra otoma 
tikman neşredileceğini söylemiş ve Meclis kararı 
olmadan demekte de 10 yıldan sonrakiler ve de

miyor veya diyor; Meclis kararı olmadan neşre-
dilemez diyor. O kadar geniş tutmuş o. Biz 1963 
ve 1964 senesindeki tüzüğümüzde bu genişlikten 
korkmuşuz daha da daraltmışız. Belki burada bu
gün konuşan hatiplerin düşüncelerine de uygun
dur bu. Belki bundan sonraki Devlet hayatı için 
de iyi olmuştur, onu da bilemiyorum. Ama bugün 
bir knrar verinken, eski zabıtların açıklanması 
için bir karar verirken en asgari ölçü olarak bu
günkü. Senato Tüzüğünden daha dar bir kavra
ma giremeyiz. Hele hele geçmiş hâdiselerin geçti
ği yıllara ait bir tüzüğün hükümlerine göre asla 
açılmaması lâzımdır. O hükümler gayet sarihtir. 
10 yıl geçtikten sonra otomatikman neşredilece
ğini söylüyor. Buna göre 1923 lerde, 1939 larda, 
1946 larda, 1954 lerdeki bir zabtın neşredilme-
mesi için hiçbir sebep yok, karar alınmasına da 
lüzum yoktur. Yani yapılabilir, birisi istese idi 
rahatlıkla hiç karar almadan, o zaman da bir mil
letvekili istemiş olsa idi, hiçbir karar almadan bu 
tüzük hükümlerine göre, o zamanki Meclis Baş
kanları rahatlıkla neşredefbilirdi. 10 yıldan önce
kileri için bir istek vâki olduğu zaman bu takdir
de Meclis kararı ile neşredilefbilirdi. 

Arkadaşlarım, 1957 den önceki muteber bulu
nan Nizamnamenin 98 nci maddesinin son fıkra
sı şövledir. B'naenaleyh, bunun dışında bir ka
rar üzerinde konuşmak demek, karanlığa yumruk 
sallamak demektir. Bu açıklık karşısında bir nok
ta müphem kalıyor. O da şu; 1961 den sonra iki 
Meclisli bir durum var. 1960 tan önceki Nizam
name yürürlükte olmadığına göre acaba 1960 tan 
önceki Meclis zabıtları için ne gibi bir düzen yap
mak lâzım? Bunun da sınırı ondan evvelki Ni
zamnamenin hükümlerinden daha kati olmamak 
lâzımdır ve o gün Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak bir organ bulunuyordu, bugün iki or-
°:an vardır. Şu halde Meclis kararma raptetmek 
lâzımgciirsc Başkanlık Divanlarının düşündükle-
;"i gibi iki Meclisin ayrı ayrı kararına raptetmek
ten başka bir çare olamaz. Şu hakle Başkanlık 
Divanlarının kararı olarak da gelmiş olması ben
ce kısıtlayıcıdır ama buna rağmen başkaca çare 
yoktur. 

Arkadaşlarım, benden evvel konuşan birçok 
hatiplerin sözlerine ayrı ayrı değinecek değilim 
tabiî. Yalnız geçmiş zabıtların, Cumhuriyetin 
kurulduğu günlere ait zabıtların, tek parti zama
nındaki zabıtların, çok parti zamanındaki zabıt-
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larm neşredilmesinde, hiçhir şeyin gizli kalmama
sında memleketin demokratik hayatı bakımından, 
memleketteki hürriyetlerin gelişmesi bakımından 
fayda vardır ve hele bilhassa halk arasında daima 
bir dedikodu, bir fısıltı gazetesi olarak yayınla
nan ve birçoğu temelsiz olan dedikoduları da 
söndürmesi bakımından faydalıdır. Ben gerek 
Lozan Konferansında, gerek şurada, burada 
Mustafa Kemal'in Ankara'dan verdiği bir direk
tiften ötürü onun kınanacağı veya onun gözler
deki haşmetinin küçüleceği gibi bir fikri asla ka
bul edemiyorum. Onun yaptığı her iş teferruatı 
ile aydınlığa çıktığı vakit bugünkü kuşaklar ve 
gelecek kuşaklar ona daha büyük hayranlık du
yacaklardır. Bugün o hayranlığı eğer gölgeli-
yen noktalar varsa fısıltı gazeteleridir, onun hak
kındaki yanlış kanaatlerdir. Bu itibarla mazi
ye karşı da hiçbir kusur olmıyacağı, hiçbir kötü
lük olmıyacağı kanaatindeyim. 

Hükümetin noktai nazarının alınması gibi bir 
şey konuşuldu. Arkadaşlarım gizli zabıtları -hü
kümetler de bilemez, bugün Parlâmento üyeleri 
de bilmez, hiç kimse bilemez, o gün müzakereye 
katılmış olanlar bilir ve İçtüzükte belirtildiği gi
bi gizli celseye ait zabıtlar usulüne uygun olarak 
mühürlenmiş, arşivlere kaldırılmıştır. Hükümet 
neye göre gelecek de burada, bilmediği zabıtların 
neresi hakkında noktai nazarda bulunacaktır? 
Bu da bir nevi abestir. Bu itibarla, hükümetle
rin bilmesi, hükümetleri Parlâmentonun üstünde 
bir kuvvet kabul etmek gibi bir anlam taşıyor. 
Ben şu noktayı daima kabul ediyorum; İktidar
lar ve muhalefetler, iktidarlar Devletin, hükümet
lerin millet emniyetinin daha çok koruyucusu 
durumunda kendilerini hissederler ve doğrudur 
bu. Ama şüphesiz muhalefetlerin de vazifesi bu
nu yıpratmak değildir, onu korumaktır. Bu 
itibarla hakikaten şu dört, beş yıllık Parlâmento 
hayatında bunun çok misallerini görmüşüzdür. 
Şu taraf, veya bu taraf iktidadarda iken bu gibi 
konularda iktidarda olanlar biraz daha katı olu
yorlar. Ama benim ortaya koyduğum Tüzük hü
kümlerine göre bu meselede katılık diye bir şey 
olmaması lâzımdır, o Tüzüklerin esaslarına uyma
mız zarureti var. 

Arkadaşlarım gizlilik noktasında askerî giz
lilik, hiçbir askerî sır birkaç yıl sonra artık gizli
liği, yani birkaç yıl gerideki bir hâdisede gizlilik 
mahiyeti taşımaz. Hele 1954 lerde - 1955 lerde 

biz de içinde idik. Ordumuzun en ücra köşelerin
de Yunan subayları cirit oynatıyorlardı, Yunan 
subayları, her türlü müttefik subayları. Fakat 
'bilhassa Yunan subayları cirit atıyorlardı, kıta
larımızın moral durumlarını, tarihî gelecekleri 
hakkında rapor yapıyorlardı. Nerede gizlilikle
ri bahsediyoruz arkadaşlarım? Askerî meselelerde 
gizlilik ancak harekâtın bahis konusu olduğu an
da mevcuttur. Bir de yaşanılan devre en yakm 
mazi içerisinde kumandanların ve emri kumanda 
başında bulunan kişilerin şahsiyetleri bakımın
dan, onlar tarihe intikal etmeden içinde bulun
dukları hâdiselerde gizlilik vardır. Yoksa dört 
sene evvelki barış zamanımızdaki, 4 yıl veya 5 
yıl evvelki bir askerî harekât, veyahut da bir as
kerî düzen asla gizlilik mahiyetini taşımaz. 1 nci 
Cihan Savaşında Tanenberg Muhasebesinin he
men ertesinde iki taraf mütarekeye devam eder
ken kumandanları karşı karşıya geldiler, yazdı
lar. 2 nci Cihan Savaşında mağlûp Alman ku
mandanları ile daha mütareke bitmemiş iken İn
giliz ve Amerikan kumandanları karşı karşıya 
geldiler savaşın şeyini yazdılar. Biz bu kararı 
verirken siz ne yaptınız, biz de bunu düşündük, 
şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Binaenaleyh, 
askerî meselelerde tarihe intikal etmiş hiçbir şe
yin sırlı tarafı yoktur. Askerî konuda her me
sele birkaç yıl sonra, harb tarihi olur ve herkesin 
tenkidine arz edilir. Siyasi meselelerde böyledir. 
Bir konu yaşanıldığı devir içerisinde ehemmiyet 
taşır. 1939 senesinde Türkiye'nin taksim plânla
rını, 1 nci Cihan Savaşındaki Türkiye'nin taksim 
plânlarını İngiliz hariciyesinin arşivlerinden, giz
li arşivlerinden rahatlıkla okuyoruz. Şu halde o 
sene Parlâmentoda benim de biraz evvel ortaya 
koyduğum gibi yaygın bir gizlilik ortamı içinde 
konuşulmuş meseleleri açıklamakta hiçbir mahzur 
yoktur, bunda endişe edecek hiçbir taraf yoktur. 

Sözlerimi bitirirken demokrasi bir açıklık re
jimidir. Buna rağmen Tüzük hükümlerinde ve 
memleketin yüksek menfaatleri ile o gün içerisin
de yaşanılan bâzı konuların gizlilik içinde kal
ması zarureti vardır. Ama muayyen bir süre 
sonra bunların açıklığa nasıl kavuşturulacağına 
dair tüzüklere hükümler konmuştur. Demokra
sinin açıklığından, gerçekçiliğinden endişe etmi-
yenler mazideki hâdiseleri de rahatlıkla açıklığa 
kavuşmasını isterler. O zaman bugün şunu ifade 
etmek isterim. Millî Mücadeledeki birçok mesele
lerin, tek parti zamanındaki bugün kötü dediği-
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miz birçok meselelerin, çok partili devirdeki çe
şitli meselelerin tarih önünde, kamu önünde ya
yınlanmasından niçin endişe edelim? Şu halde 
ben, eski Nizamnamenin ve yeni Tüzük hükümle
ri içinde bu tarihten itibaren on yılda yani 1957 
nin başından daha geriye aidolan Meclis tutanak
larının açıklanmasında ısrar etmenin hem tüzük
lerinin esprisine aykırı olduğunu hem de esasen 
lüzumsuz olduğunu arz ediyorum. Hürmetle
rimle. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir. 
Divan adına sayın bir üye konuşacak ondan son
ra söz, sayın bir üyenin olduğu cihetle Sayın Bin
göl size söz vereceğim. Belki söz alma ihtimali 
olur. Bu itibarla yeterlik önergesini okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

nin oya konmasını saygı ile rica ederim. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Divan adına, Birleşik Başkanlık Divanı kara
rını açıklamak üzere Sayın Nahit Altan'a söz ve
receğim, son söz üyenin olması sebebiyle Sayın 
Bingöl'e daha sonra söz vereceğim. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler, gizli zabıtların açıklanma
sı mevzuunda Müşterek Divanın almış olduğu ka
rarın esbabı mucibesini zikretmek üzere, arz et
mek üzere huzurunuza geldim. 

Malûmuâliniz Tüzük ve Anayasamızda bunun 
ne şekilde açıklanması lâzımgeldiği ve hangi yol
lardan gidilmesi hususunun lüzumlu bulunduğu 
sarahaten zikredilmemiştir. Yalnız Anayasanın 
87 nci maddesinde buna bağlı bir hüküm olduğu 
•gibi esas bunu açıklıyan bizim 68 nci maddemizin 
son fıkrası «Gizli tutanaklar en az on yıl geçtik
ten sonra Cumhuriyet Senatosu karariyle yayın
lanır.» diyor. Burada bu yayınlanma işinin bir 
karara bağlanması lâzımgeldiği belirtilmekle be
raber bu kararın verilmesi için tahrikin kimin 
tarafından yapılacağı, kimin bu işi istiyeeeği be
lirtilmemiştir. 

Binaenaleyh, her üyeye bu hak zımnen ka
bul ediliyor demektir. Millet Meclisinde bir 
üye bunu istemiştir. Millet Meclisi Divanı bunu 
bugünkü mevzuatın 'ayrı ayrı olması dolayısiyle 
yani bizim 334 sayılı Anayasadan sonra çıkan 
İçtüzüğ-ümüzün dışında onların tatbik etmekte 
oldukları eski İçtüzük 'muvacehesinde iki ayrı 
-mevzuat varmış gibi gördüğünden bunun Müş
terek Divana gelmesini arzu etmişler ve Müş
terek Divanın gündemine alınmıştır. Bu da 
zaruridir, çünkü 334 sayılı Anayasanın kabul 
edilmesinden evvel mevcut Meclisin isimi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi idi. Bu iki kanada 
ayrılmıştır. Bu vaziyette Millet Meclisinin tat
bik etmekte olduğu İçtüzük iki kanadı birden 
bağlıyamıyor. Bizim İçtüzüğümüz ayrı bir hü
küm vaz'etmiştir. Onlarınki ise, ihtiyari bırak
mıştır. İki kısımdan ibarettir. 98 nci .maddele
rinde; «Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden» 
demek suretiyle bir hüküm vaz'etmiştir. On 
seneden sonra karara lüzum olmadan bunun 
neşredilebileceğine dair bir hüküm koymuştur 
veya Meclis k a r a n olmadan neşir edilemez de
mek suretiyle de icabederse gizli oturum yapıl
dıktan sonra Meclis karar verime, tekrar kısa 
bir müddet sonra bunun neşredilebileceğine da
ir bir açık kapı bırakmıştır. Bizim Tüzüğümü
zün 68 nci maddesinde böyle bir şey yok, .mut
laka bir on senenin geçmesini ve ayrıca da Yü
ce Senatonun Genel Kurulunun buna karar ver
mesini ortaya atmış ve bunu kabul etmiştir. 
Bu şartlar altında yeni Anayasamızda da bu
nun için bir müddet koymamıştır. Bu şartlar 
altında Müşterek Divan bir karar vermek ve 
bu kararını da Yüksek Huzurunuza getirmek 
mecburiyetinde idi. Bunun için Müşterek Di
van bunu müzakere etmiş ve hunun gündeme 
alınması için bir yol bulmuştur. Doğrudan doğ
ruya reddedemezdik talebi, reddedersek aşağı 
getiremezdik. Bizimki, nihayet şu Anayasa 
ve İçtüzük muvacehesinde Genel Kurulda me
selenin görüşülmesi ve gereken kararın, en lü
zumlu kararın verilmesini temin babında alın
mış bir karardır. Arkadaşlarımız bunlarla hiç
bir zaman bağlı değildir. Esasen nihai karar 
Anayasa ve İçtüzük muvacehesinde Yüksek 
Heyetinizindir. Bunun burada usul 'bakımın
dan yapılması lüzumsuzdur, esas bakımından 
müzakeresi ise Yüksek Huzurlarınızda yapıl
mıştır ve bütün arkadaşlarım lehte ve aleyhte 
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gerektiği şekilde konuşmuşlardır. Binaenaleyh, 
karar Yüksek Heyetinizindir. Bunlarda yine 
tutulacak yol, bizim Divanca da üzerinde var
dığımız nokta şudur: Gizli oturumlar memleke
tin menfaati için, milletin menfaati için, o za
man için veya umumi 'menfaatler, için karar ve
rilerek alınır. 66 ncı madde mühim meseleler
den dolayı diye bunun bir - tashihini yapmıştır 
ve bunu geniş tutmuştur. Bunun da .mühim 
olup olmadığını gizli celsede evvelâ Umumi 
Heyet karar verecektir. Ondan sonra gizlilik 
kararı muvacehesinde zabıtlar gereken şekilde 
hıfze dile çektir. Binaenaleyh, mesele hangi se
bepten dolayı esbabı mucibesi ile gizli olanak 
zapta geçmesi kabul edilmiş ve gizlilik hususu 
karar altına alınmışsa bizce Umumi Heyet bun
ları tetkik ettikten sonra mühim olma mevzuu 
ortadan kalkınca açıklanmasında da bir mah
zur yoktur. Ama mıemleketin umumi menfaati
nin devamlılığı bahis mevzuu olduğu yerlerde 
de elbette bu gizli tutanakların açıklanmaması 
zaruridir. Bu ikararı Yüksek Heyetiniz verecek
tir. Divanımızın kaı arıyla hiçbir zaman bağb 
olmadığınızı tekrar hatırlatmakla huzurunuz
dan ayrılırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muçı) — Muhterem Başkan, 

sayın senatörler, müzakere ettiğimiz konu 33± 
sayılı Anayasanın meriyete girişinden evvelki 
bütün gizli celselerin neşredilmesidir. Müşterek 
Divanın verdiği kararda Meclislerin ayrı ayrı 
karar vermeleri 'konusudur. 

Millet Meclisi bu konuda lehte fikrini iz
har etmiştir. Ancak, Senatoda muhterem arka
daşlarımızın ayrı ayrı fikirlerini burada dik
katle takibettik. Müşterek Divanın da kara
rında kesin bir sarahat yoktur, neşri lâzımdır 
şeklinde bir fikir getirmemiştir. Konu şu an
da yalnız Senatoyu veya yalnız Millet Mecli
sini ilgilendiren bir mevzu da değildir. Bu 
bakımdan beyanımı usulî yönden ilk önce arz 
etmek isterim. Bilâhara esasına intikal ederek 
fikirlerimi belirtmeye gayret edeceğim. 

Bana göre 1.961 den evvelki gizli celselerin 
neşri Meclislerde ayrı ayrı karara bağlanıla-
maz. Buna ancak müşterek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin müşterek toplantısında ka
rar verilebilir. Zira bu Meclisler ilgili bulu
nan eski Büyük Millet Meclisinin müzakere 

zabıtlarının neşrine aittir. Her bir Meclis ayrı 
ayrı kendi imkânları içinde, kendi yetkileri 
içinde, görüş ve kanaatlerini kararlaştırarak 
'bunları neşre yetkili değildir. Kanaat olarak 
bunu bilhassa belirtmek isterim. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin müşterek toplantısında 
bu konu kararlaştırılabilir ve ekseriyetle kara
ra varılabilir. Ama burada münferit Meclisler
de, (Senatoda ayrı, Millet Meclisinde ayrı ka
rar verilemez. Zira mevzuatımız da sarih ve kâ
fi değildir. Bu konuda ne Anayasamızda, ne 
bizim şu andaki mer'i Tüzüğümüzde, Senato 
Tüzüğünde, ne de Büyük Millet Meclisinin 
tatbik etmekte bulunduğu Tüzükte kesin ve 
sarih bir hüküm mevcut değildir, teamül de 
yoktur. Şu halde mevzuat kâfi ve sarih olma
dığına ve teamül de bulunmadığına göre, aklı
selimi harekete getirerek aklıselimin emret
tiğini karara bağlamak iktiza eder kanaatin
deyim. 

Muhterem senatörler, her Parlâmento üye
sinin bir teklif getirmek, kanaatini Meclislere 
intikal ettirmek ve burada müzakere ettirmek 
hakkıdır ve belki vazifesidir. Ama, Muhterem 
Reşat Özarda arkadaşımızın bu teklifi, şahsi 
görüşüme göre, teklif olarak nakıstır. Kendisi 
hangi fikriyatın içerisinde olarak 196.1 yılma 
kadar, yani 1920 yılından, 1961 yılına kadar, 
41 senelik bütün .gizli zabıtların neşrini ister? 
Bunu anlamamaktayız. Politika bizatihi gizli
liktir, tabiatı eşya bakımından kendisinde 
gizlilik vardır. Gizli (celseler de bunu ifade et
miştir. Pardon, tavzih etmek isterim, politika 
bir gizliliktir. Fakat gizli celselerin bizatihi 
neşri, tabiatı eşya bakımından esası gizliliktir. 
Bunun gizliliğini değiştirebilecek (bir mucip 
sebep beyan edilip, izah edilip ve bununla yet
kili olanlar, mesul olanlar da ikna edildikten 
sonra ancak onlar aleniyete getirilebilir, şart 
değiştirilebilir. Yoksa ikna edilmedikçe birisi
nin talebi üzerine bir memleketin mukadderatı 
ile ilgili, onu ilzam edici bir konu karara bağ
lanamaz. 

Muhterem arkadaşlarımızdan bâzıları bu 
41 yıllık müddet içerisindeki bütün gıizli celse 
zabıtlarının araımuzdan seçilecek bir heyet ta-
1 af m dan tetkik edilmesini, mühim görülenler ile 
•"•j&şri ieaibcdeni erin tesbit edülm esini işaret et
tiler. Şaiksan ben arkadaşlarımın bu fikrine de 
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iştirak edemiyorum. Gizli celse gizlidir, ara
mızda bu konuda şu yetkilidir, şu kifayetlidir, 
şu bunu tetkik edebilir, bu bunu tetkik edemez. 
g îbi bir tefrik de mümkün değildir. Ya celse
nin aleniyeti temin edilir, hepimiz muttali olu
ruz veyahut da buna hiç kimse mutaali olamaz. 
Ama dışarıdan haber alabilir, o ayrı. Biz usu
lün müzakeresini yapmaktayız ve biz usul vaz'-
etmekteyiz, bir teamül vaz'etmekteyiz. Bina
enaleyh, aramızdan şu veya bu arkadaşın bü
tün gizli celse zabıtlarını tetkik edip onlara 
muttali olmaları, bizim de bundan mahrum 
kalmamız istifade etmemiz gibi. bir hâdise de, 
ibir örf de, bir teamül de va'z'edilemez. Bunu 
da mümlkün görememekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, esais ha;klkındaki 
kanaatlimi de şöylece hülâsa etmek iöterim. Bel
ki siyasi tanM öğrenmemiz, geçmişimiz hakıkın-
da Türkiye'nin etnik, siyasi, coğrafî, iktisadi 
birçok hususlarına biz ve bizim gibi Türkiye'de 
birçokları da vâkıf 'olabilirler. Birkaç ilim 
adamı bundan çok iyi istifade etmiş olabilir, 
kendisine bir literatür bulmuş olabilir. Ama, 
bir milletin mukadderatı, bir milletin mazisi, 
bir mJlkitıin mutlak idaresi bu "tilpfcefoi men
faatler için kolay kolay feda edilemez inanışım-
dayım. Gizli oelseniJn mânası ğizlûd'ir, önemlidir. 
Karar verilirse, tümü birden ilân edilebilir 
ama, 41 senelik mazinin hangi kanunun neşri 
ieabettiği hususu sarahaten müzakere ve kabul 
edilmedikçe tümünün neşri faydalı değildir. 
Bu hususta .kesin hir teamül, kesin bir örf de 
bulunmamış olmasına rağmen, 41 senelik müd
det içinde, çok çeşitli görüşler, siyasi inanışlar 
içinde hizmet görtmüş hükümetlerden hiçbirisi 
bu konuya tevessül etmemiş, bu konuda bir tek 
gizli celsenin neşrine gitmemiştir. Hattâ bura
da bizatihi bunu arzu ile ist iyen arkadaşlarımı
zın idaresi zamanında dahi. Onlar da bunu ya
pabilirlerdi ama, Hükümet ettikleri zamanda 
her halde bu konuya pek cesaret etmediler, 
lüzum görmediler. Binaenaleyh, bugün de mu
ayyen mevzuda istiyen bir Parlâmento âzası 
hir arkadaşımızın arzu ettiği konuda, neşrini, 
ilânını arzu ettiği konular için 'bir fikir ge
tirebilir, bunlar burada müzakere . edilebilir, ve 
bu iller de illâ 1961 den daha evvelki yıllar 
için de Türikiye Büyük Millet Meclisi müşterek 
toplantısında karar verilmek şartiyle. 

Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Konu üzerinde görüşmeler bit
miştir. Çeşitli önergeler " vardır, okutup ayrı 
ayrı oylarınıza arz edeceğim. 

Bu işlemden önce Millet Meclisinde bu hu
susta alman kararı kısaca - burada bulunma-

I sı sebebiyle - aynen okuyacağım. 

BAŞKAN — Müşterek Başkanlık Divanı -
I nın, gizli celse zabıtlarının neşredilmesi için 

Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun 
I ayrı ayrı karar alması gerektiği yolundaki ka-
I rarını Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I Aynı karar Cumhuriyet Senatosundan da 
I ayrıca alınacaktır. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
I Başkan, bu karar Millet Meclisince neşrini ta-
I zaJmmun eden bir harar mahiyetinde midir1? 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senato-
I su da aynı kararı alırsa o zaman karar tekem

mül edecektir. Şayet Cumhuriyet Senatosu ay-
I ıkın bir karar alırsa bunum hakkında da ayrıca 
I mesele Müşterek Başkanlık Divanında incelene

rek bir hal çaresi bulunacaktır. Açıkta da kal-
mıyacafctır. Çılkaoalk bir ihtilâf olursa onu hal
ledecek merci de elbette ki Müşterek Başkanlık 
Divanıdır.:» 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, o günkü Millet Meclisi Başkanı kim
di? 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok. 
Şimdi önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
T. B. M. Meclisinin gizli oturumlarına ait 

tutanakların açıklanması millî menfaatlerimize 
aykırı düşeceği cihetle, teklifin reddini arz ede
riz. 

Muğla Bolu 
İlyas Karagöz Rahmi Arıkan 

BAŞKAN — Reddini istiyen, tehirini isti
yen, Başkanlık Divanına iadesini istiyen, ve 
iade ile beraber toamisyoın kurulmasını istiyen 
önengeler vardır. Şimdi bu önergeler olmu
yor. 

Divan Bask anlı gına 
Meclislerin gizli oturumların açıklanmasm-

I da fayda melhuz değildir. Ancak tarihî bir 
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vesika olan bu zabıtların gizli kalması zaruri
dir. Açıiklanmamasını teklif ederiz. 

Taıbiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sezai O'Kan Hasan Kangal 

Cumhunbaşkauınca ıS. Ü. 
Cevat Açıkalm 

Sayın Başkanlığa 
Müşterek Başkanlık Divanının kararının 

reddini saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
Gizli oturum za'bıtlarm neşri hususunda leh 

ve aleyhte değerli (mütalâalar ser d olundu. 
1. Bu konu önemli bir konudur. Eski za

'bıtlarm neşıiinden yurdumuz için fayda var 
mıdır, yok mudur? 

2. Bu neşri istiyen teklif sahibinin gerek
çeleri Meclisteki müzakereleri incelemek üzere 
bu konu gelecek oturumda oylamasını bu süre 
içinde bir kanaate ulaşmak üzere bize imkân ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Saym Başkanlığa 
Gizli oturum tutanaklarının ancaik Meclis 

ve Senato üyelerinden müteşekkil bir Karma 
Komisyon tarafından ayırım yapıldıktan sonra 
millî menfaatlerimize uygun olanların neşrinin 
karara bağlanması için sunulan kararın Müşte
rek Başkanlık Divanına iadesinin kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

Sayın Başkanlığa 
T. B. M. M. gizli oturumlarının tutanakla

rının hangilerinin açıklanmasında millî fayda
lar hangilerinin açıklanmasında millî sakınca
lar bulunduğunu tesbit etmeden bir karara git
mek hatalı 'olabilir. 

Bu görüşün ışığı altında bir defa incelen
mek üzere Müşterek BaşkanlıJk Divanının ka
rarının iade edilmesini saygı ile rica ederim. 

Tabiî Üyo 
Mehmet Özgüneş 

Yüksek Başkanlığa 
28 . 3 . 1957 tarihinden evvelki gizli tuta

nakların açıklanabilmesi için 5 kişilik bir İn

celeme Kurulunun seçilerek alınacak neticeye 
göre Müşterek Divan kararının 'oylanmaman 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Saym Alpaslan bir husus mu 
var? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan her şeyden evvel bir mühim vaziyetle karşı 
karşıya olduğumuza inanıyoruz. Evvelâ iki 
Meclisin ayrı ayrı karar vermesi yolundaki 
Müşterek Divan kararı ile Cumhuriyet Senato-
'su bir nevi kendi 'kendisini reddeder mahiyette bir 
durum yaratılmıyor mu? 

Bu ciheti hassasiyetle dikkate alacağı/miza 
eminim. 

Ondan sonra iki Meclis ayrı ayrı karar ver
melidir. Ondan sonra geriye getirmek lâzım mı 
değil mi, bunu da ayrıca karar vermek lâzım
dır. 

BAŞKAN — Yani şunu demek istiyorsunuz. 
Bu hususta karar verme yetkisi iki Mecliste ayrı 
ayrı mı olsun, yoksa bir Meclisin yetkisi dâhilin
de mi olsun? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — İki Mec
lis ayrı ayrı karar verir. Onun için evvelâ bu ci
heti karara bağlıyalım. Ondan sonra arkadaşla
rımızın izah ettikleri gibi, buraya getirelim. 

BAŞKAN — Saym Özden sizin? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de arka

daşımı teyidedeceğim. Teklifler üçe ayrılmış bu
lunuyor. Önergelerden bir kısmı reddi istiyor 
Bunu oya koyarsanız bu mesele burada halledil
miş olur ama muhtelif tarafları müphem, kalır. 
Binaenaleyh bunu oya koymayınız. 

Diğer kısım; bu mesele bir heyet tarafından 
tetkik edilsin. Bu da diğer meseleler muvacehe
sinde kıymet ifade etmez, noksan kalır. 

Öteki Divana verilsin, iade edilsin, şekli en 
doğru şekildir. Bu Müşterek Divana gider, bura
daki mütalâalarımızın ışığı altında orada tezek
kür edilir. Fehmi Alpaslan Beyin dediği gibi, ay
rı ayrı Meclisler müşterek Mecliste Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde karar vermelidir. 

BAŞKAN — Anladım Saym Özden. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğe göre 

konular aykırılık derecelerine göre oylanır. An
cak Savm Özdenin burada bir haklılık olarak 
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ortaya attığı komi vardır. Ret iki Meclisi karşı 
karşıya getirebileceği gibi, çok rijit bir karar 
olur. Bu sebeple en uygunu olan ve meselenin 
tekrar görüşülmesi imkânını veren Başkanlık Di
vanına iadesi önergesi vardır. İzin verirseniz bu 
önergeyi evvelâ oylıyalım. Hem Sayın Alpaslan'
ın işaret ettiği hususu da kapsamış olacaktır. 
Ancak, Birleşik Divana değil Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanına iadesi. Çünkü Millet 
Meclisi kararını almış bitmiştir. Artık mesele 
Birleşik Divana değil Divanınıza iade ederseniz 
Divanınız şayet Başkanı vasıtasiyle Millet Mec 
lisi Başkanlık Divanı ile münasip bir mutabaka
ta varırsa o zaman birleşik bir divan toplantısı
nı yapar, görüşür, getirir. Yoksa kendisi tetkik 
eder, meseleyi daha tetkikli bir halde gündemi
ne alarak getirir. Sayın Ertuğ'un ifade ettiği gi
bi, sunuşların gündeme almadan buraya gelmesi 
hususunda hakikaten biz de şu anda ıstırap çek
tik, sayın üyeler emrivakilerle karşı karşıya gel
mektedirler. Gündemde bu meselenin konuşulup 
konuşulmıyaeağını sayın üyeler bilmemekte ve 
hazırlıklı bulunmamaktadırlaır. Bunda Divanınızı 
kınamış bulunuyorsunuz ve haklısınız, gündem
de yer alması ve üyelerin bu hususta fikir sahibi 
olması hususuna da riayet edilmediği için bu hu
sustaki tenkidler de yerindedir. Bu sebeple aykı
rılık derecelerine göre değil de... 

REFET RENDECt (Samsun) — Bir ciheti 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Şimdi Mil

let Meclisi, Müşterek Başkanlık Divanından ge
len teklifi karara bağlamıştır. Halbuki Senatoda 
henüz bir karar alınmamak yolundadır. Millet 
Meclisinden karar çıkınca, Senatonun da Başkan
lık Divanına iadesi şeklinde bir karar çıkarsa, 
Müşterek Başkanlık Divanı yalnız Millet Meclisi 
nin kararının etkisi altında kalacaktır. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Rendeci, bir da
kika. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş 
kan bir dakika maruzatımı tamamlıyayım. 

Şimdi benim görüşüme göre Cumhuriyet Se
natosundan da aynı mealde bir karar alındıktan 
sonra iki Meclisin kararlarının Müşterek Başkan
lık Divanında görüşülmesinin daha faydalı ola
cağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Mutabık karar meseleyi hallet
miş olacaktır. Artık Birleşik Divana gitmez. Bu

rada aykırı karar alındığı takdirde yeniden ora
ya gider. Bu sebeple Sayın Rendeci en münasip 
hal çaresi Başkanlık Divanına iadesidir. (A. P. 
aralarından, «Başkanlık Divanı kendisi geri al
sın», sesleri) Bir dakika, şimdi Başkanlık Divanı 
Komisyon gibi buradaki Divan olamaz. Yani bu
radaki Divan şu anda burayı yöneten Başkanlık 
Divanıdır. Başkanlık Divanını temsil eden bir 
divan değildir. Bu sebeple en münasibidir. 

Sayın özgüneş, bu konuşmaların dışında bir 
fikriniz mi olacak? Buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim müsaade ederseniz, evvelâ bu kararın alın
ması salâhiyetinin ayrı ayrı iki Meclise aidoldu-
ğunu tesbit edelim. 

BAŞKAN — Evet. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Ondan 

sonra Başkanlık Divanına işin esası bakımından 
iade edelim. 

BAŞKAN — Evet. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — öbür 

Meclis, Millet Meclisi iki Meclisin ayrı ayrı ka
rar almasını tesbit etsin. Ve bu husus da var 
esasen. Binaenaleyh, biz de ondan sonra esas ba
kımından ayrı ayrı hem Millet Meclisinde, hem 
Senato'da karar almak lâzımdır, şeklini oya ko
valım, ondan sonra esası bakımından bizim BavŞ-
kanlık Divanına iade edelim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş bu husustaki 
teklifiniz doğru ve yerindedir. Sayın Alpaslan'
ın işaret ettiği husus da buna muvazidir. Ancak 
yazılı olarak bu yolda verilmiş bir önergeniz yok
tur. Bu sebeple neyi oya arz edeyim? Tekrar Baş
kanlık Divanına gitmesi şayet kabul edilirse bu 
mevzu orada da görüşülür o mesele ile beraber 
buraya getirilir. Artık bu hususta... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bir hu
susa işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efendim, 

bu konunun oylanması meselesinde Başkanlık 
Divanı yanlış hareket etmektedir. Başkanlık 
Divanı Müşterek Başkanlık Divanının almış ol
duğu kararı oya sunmak, mecburiyetindedir. 
O halde önce Müşterek Başkanlık Divanına gi
decek orada varılan kararla buraya 'gelinecek 
ve bundan sonra oylanacaktır. Böyle oylama
ya mecbur Başkanlık Divanı. 

— 497 — 



C. Senatosu B : 46 28 . 3 . 1967 O : 1 

BAŞKAN —• Sayın Erdoğan, şimdi burada 
halledilecek husus verilen önergeler istikame
tindedir ve önergelerin her biri İçtüzüğe uygun 
önergelerdir. Bu sebeple Başkanlık Divanı 
önergeleri ayrı ayrı oylıyacaktır. Yalnız öner
gelerin oylamasındald. sırada Başkanlık redden 
başlamayıp da aykırılık derecesini düşünmü
yor. Bu sefer meselenin münasip bir şekilde hal
li için iade önergesini önce görüşecektir. Me
sele budur. Önergelerin hepsi usulüne uygun
dur ve oylaması yapılacaktır. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben öner
geler usulüne uygun değildir diye bir iddiada 
bulunmadım. Muhterem Başkanlıktan istirha
mını şudur: Müşterek Divanın vermiş olduğu 
yani Millet Meclisiyle Senatonun müşterek 
divanının vermiş olduğu bir karar var, o ka
rar ortadadır. «Bu hususta karar verme yetki
si iki Meclise aittir.» diye ortada bir karar var
dır. Evvelâ bunun Yüksek Senatoca oylanması 
icabeder. Meselâ bugün evvelâ bu oylansın on
dan sonra önergeler sırasiyle, redde müteda
ir, tetkike mütedair ne olursa olsun, oylanma
sı icabeder. Bir karar • verilmeyineeye kadar 
Senatoda, müşterek divanın vermiş olduğu ka
rar muallâktadır. Bu itibarla bu muallâk vazi
yeti kaldıralım. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan bir dakika. 
Meseleyi Başkanlık Divanı düşünecektir. 

Sayın Ürgüplü, buyurunuz. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Başkanlık Divanının vâsıl oldu
ğu kararı Heyeti Umumiye tetkik ve müzake
re etti. Bu müzakerelerin neticesinde ya Baş
kanlığı işgal eden zata veyahut Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı olan Birinci Başkanımız bu 
müzakerelerin ışığı altında tekrar Başkanlık 
Divanına bunu alıp tetkik edip, tekrar arz et
mek üzere tetkikata devam etmeyi istiyebilir, 
tensibederlerse. Bu salâhiyeti haiz değiller mi? 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü ifade ettim; ar
kadaşlarımız bana hitabediyorlar «siz geri alın» 
diyorlar. Bu mümkün değildir. Sayın Başkan, 
Senato Başkanı «iadesini istiyorum» dediği an
da Başkanlıik iade eder. 

Sayın Başkan 'geri alıyor musunuz efendim? 
* C. SENATOSU BAŞKANI İBRAHİM ŞEV

Kİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Şu anda, 
BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkın efendim. 
C. SENATOSU BAŞKANI İBRAHİM ŞEV

Kİ ATASAĞUN (Devamla) — Şu anda benim 
anladığım iade daha ziyade bu maksa
dı1 hedef tutmaktadır. Bu sebeple Heyeti Umu-
miyenin temayülüne tamamen uyarak bunun 
tekrar Başkanlık Divanına alınmasında fay
da mülâhaza ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, tekrar Başkan
lık Divanına iadesini istediği için, oyunuza 
müracaat etmeden, Başkanlık Divanına iade edi-
Jecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Enver Kök'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/553) 

BAŞKAN —• Gündeme devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi En

ver Kök'e izin verilmesi hakkındaki Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi vardır. Onu 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi En

ver Kök'ün hastalığına binaen 2 Mart 1967 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 15 . 3 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırıl m ıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BASK/ N — S~ym Enver Kök'e 2 Mart 1967 
tarihinden banlamak üzere 15 gün izin verilme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

çimi. 

4. — SECİMLER 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
secimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 
bir yedek üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Gündem de bulunan Anayasa Mahkemesi 

ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin 
diğer işler görüşüldükten sonra yapılmasını 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Samsun İstanbul 

Refet Rendeci Şevket Akyürek 

BAŞKAN —• İki sayın üye gündemde bulu
nan Yüksek Hâkimler Kurulu asil ve yedek 
üye seçimi ile ilgili konunun gündemde bulu
nan diğer işlerden sonra görüşülmesini iste
mektedir. Oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Adalı? Yok. 
Sayın Tarım Bakanı? Yok. 
Soru gelecek Birleşime bira/kılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Oizrelioğlu? Yok. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı, Başbakan adına 

cevap vereceksiniz. 
BAŞBAKAN ADINA MİLLÎ EĞİTİM BA

KANI ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) 
— Vereceğim. 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığından, 
bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Oizrelioğlu? Yok. 
Başbakan adına Sayın Bakan cevap verecek 

misiniz? 
BAŞBAKAN ADINA MİLLÎ EĞİTİM BA

KANI ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) 
— Vereceğim. 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığımdan, 
bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydıner? Yok
lar. Sayın İçişleri Bakanı? Yoklar. Soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cvmhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydıner? Yok. 
Sayın İçişleri Balkanı? Yoklar. Soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yai'-
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

BAŞKAN — Sayın Hazer ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı buradalar mı? Sayın Hazer 
Yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı buradalar 
mı? Yok. Millî Eğitim Bakanı burada. Soru, 
bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Beka ta buradalar mı? 
Yok. Başbakan adına? Sayın İbrahim Deriner 
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burada. Soru, bir defaya malısus olmak üzere, 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Tarlan buradalar mı? 
Burada. Ticaret Bakanı? Yok. Soru, gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Özden buradalar mı? 
Yok. Adalet Bakanı? Burada. Soru, bir defaya 
mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Özden? Yok. Bakan bu
rada. Soru bir defaya mahsus olmak üzere, ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

BAŞKAN — Sayın Alparslan? Yok. İlgili 
Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Baakır Fabrikası
nın bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/413) 

BAŞKAN — Syın Alpaslan? Yok. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Burada. Soru, ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayrı Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su (6/415) 

BAŞKAN — Sayın Mıımcuoğlu? İzinli. P>u 
sebeple gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, İstanbul'da yapılan yeraltı 
ve yerüstü geçitlerinin inşaatındaki yolsuzluk 
iddialarına dair sözlü sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (6/416) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç? Burada. Sa
yın İmar ve İskân Bakanı da burada. Önerge
yi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İmar ve İskân Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyuraılmasmı saygılarımla rica 
ederim. 14 . 12 . 1966 

Cumhuriyet (Senatosu 
Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmaç 

İstanbul'da yapılan yeraltı ve yeırüstii ge
çitlerinin inşaatında yolsuzluk olduğuna dair 
iddiaların tahkikine, 710 sayılı Kanuna göre, 
mülkiye müfettişleriyle birlikte teşkilâtınız 
müfettişlerimden Behçet Tanula'nın da memur 
edildiği öğrenilmiştir. 

1. — Adı geçen müfettiş, İstanbul'un şim
diki belediye başkanı zamanında Kadıköy Be-
lediy-3 şubesi müdürü ve İstanbul Hal Müdürü 
olarak vazife görmüş müdür? 

2. — Mumaileyhin, sözü geçen görevlerde 
başarı gösterememesi sebebiyle Belediye Baş
kanı tarafından pasif bir vazifeye atandığı, bu 
görevden de Bakanlığınız teftiş kadrosuna in
tikal ettiği söylenmektedir. Bu söylenti doğru 
mudur ? 

3. — Söylenti doğru ise, bu görevin başjka 
bir müfettişe verilmemesi sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
İMAR YE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, İstanbul Belediyesi tara
fından yapılmakta olan ve yapılmış bulunan 
bâzı geçitlerin inşa ve ifasında yolsuzluk oldu
ğuna dair ihbar ve şikâyetler İçişleri Bakanlı
ğına ulaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığı da işin 
fen ve imarla ilgili yönünü mütalâa ettiği için 
Bakanlığımdan bir müfettiş istemiş ve karma 
bir müfettişler heyetinin konuyu incelemesini, 
tahkik etmesini istemiştir. O sırada İstanbul'da 
vazifeli olan Bakanlığımın Müfettişi Behçet 
Tanula'yı, mülkiye müfettişleri heyetine Bakan-
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lığını 'adına iltihak etmesi emrini verdik. Tak
dir buyurulur ki, kanunların hâkim olduğu bir 
hukuk Devleti düzeni içinde yapılmış olan ih
barların ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, ic
ranın en tabiî bir vazifesidir. Bu vazifeye me
mur edilmiştir, mülkiye müfettişleri ile İmar 
ve İskân Bakanlığı Müfettişi arkadaşımızın te-
mjas ettiği Behçet Tanula yıllarca kaymakam
lık vazifesi yapmış, sonra kendi arzusuyla İs
tanbul Belediye Teftiş Heyetine intisabetmiş 
ve İstanbul Belediyesi organizasyonunda uzun 
yıllar belediye 'müfettişi ve şube müdürü olarak 
çalışmış bir 'arkadaşımızdır. Sayın İstanbul Be
lediye Başkanı Haşini İş can Bey tarafından da 
Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğüne getiril
miş, orada çalıştırılmış terfi zamanı geldiğinde 
kadrosuzluk doiayısiyle Mezbaha Müdürlüzü 
kadrosuna alınmış, ama yine Belediye Müfettişi 
olarak ve Belediye Şube müdürü olarak çalış
tırılmış hir arkadaşımızdır. 

Binaenaleyh, ehliyetsizliği veya dirayetsiz
liği doiayısiyle belediye şube müdürlüğünden 
daha aşağı bir yere getirilme keyfiyeti bahis 
mevzuu olmamış, esasen de olamaz. Çünkü be
lediye müfettişleri, belediye şube müdürlerinin 
tabi bulundukları statü itibariyle üstünde bir 
memuriyettir. Ama fonksiyonları ayrı ayrıdır. 
Binaenaleyh, belediye müfettişliğinden bir zat 
şube müdürlüğüne gidebilir, sulbe müdürlüğün
den de belediye (müfettişliğine gelebilir ve be
lediye müfettişi olarak şu'be müdürlerinin ef'al 
ve hareketini ve hizmetlerini murakabe etmek 
yetkisiyle de mücehhezdir. 

Şu halde bahsedilmiş olan arkadaşımızın 
memuriyet hayatı müddetince kendisine isna-
dedilebilecelk bir beta eti ve bir za'fı asla mev-
zuubahis değildir. Bakanlığıma da intisabı, 
uzun yıllar belediye müfettişliği yapması, ba
şarı ile kaymakamlık yapması doiayısiyle alm-
mışjtır ve kanunun kendisine verdiği yetkiler 
çerçevesi içinde vazifesini yapmaktadır. Şim
di müşterek 'bir teftiş heyetinin incelemekte ol
duğu bir konu vardır ve bu incelemeler ve bu 
tahkikler henüz bitmemiştir. Bitmediğine göre 
bu 'müfettişler heyetinden bir üyenin şahsiyeti
ne gölge düşürebilecek bir he'yanım, tahkikatın 
•müstakbel sonuçları bakımından ne mantıkî, 
ne de faydalı 'mütalâa etmeye imkân yoktur. 
Ümidederim ki, değerli 'arkadaşım da bu mü

talâaya, bu görüşe iltihak ederler. Arzı malûmat 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Artükmaç. 
SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem -arkadaşlar; Sayın Bakanın 
izahlarına teşekkür ederim. İlk önce şunu arz 
etmek isterim ki, bendeniz bu sözlü soruyu ve
rirken şu veya bu 'memurun şahsiyle uğraşmak 
gibi bir gayeyi takibetmiş değilim. Ye memur 
hakkında her hangi bir düşüncem, menfi her 
hangi bir düşünceni ve talebim mevcut değildir. 
Bunu bilhassa belirtmek isterim. Burada her 
devlet dairesinde yahut da mahallî idarelerde yol
suzluklar bulunabilir ve her hangi bir yolsuzluk 
iddiasının tahkik ettirilmesi ve gerçeklerin gün 
ışığına çıkarılması en tabiî ve en lüzumlu bir yol
dur. İstanbul Belediye Başkanının icraatı hak
kındaki bir yolsuzluk iddiasının da tahkikinde za
ruret vardır. Buna hiç kimsenin bir diyeceği 
olamaz. Ancak tahkikata memur edilen kimselerin 
hakkında tahkikat açılmış bulunan zatla geçmiş
te müspet veya menfi şekilde tecelli etmiş her han
gi bir münasebetinin bulunmaması da lâzımdır. 
Aksi takdirde, en hafif tâbiri ile, tahkikatın se
lâmetinden âmme efkârı şüpheye düşer. Biraz da
ha açıklamak gerekirse bir kimse, maiyetinde ça
lıştığı bir zatı teftiş ve yahut da onun hakkında 
tahkike memur edildiği zaman, eğer o âmir du
rumunda olan kimse ile münasebeti iyi ise iyi yö
nünden, kötü ise kötü yönünden daima töhmet 
altında kalacak bir durum ortaya çıkar. Bende
niz bunu arz etmek istiyorum. İşte sorumuz 
müfettiş ile teftişe tabi tutulan zat arasında böy
le bir münasebetin mevcudolmasmdan dolayı Sa
yın Bakana tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdise şudur: İstan
bul Belediye Meclisi bir karar veriyor, Belediye 
Başkanınca yaptırılmış bulunan yeraltı ve yerüs
tü geçitlerinin inşaatında yolsuzluk bulunup bu
lunmadığının tahkikine karar veriyor. Bu kara
rın nedenleri iktidar partisini tutan günlük bir 
gazetenin 17 . 12 . 1966 tarihli Dünya Gazete
sinin «Şehir menfaati, her işi baltalama partizan
lığı» başlığı altında çıkan bir yazısında şöyle ifa
de olunmaktadır. 

«Belediye Meclisinde pek çok şüpheli sicilleri
ne rağmen belediye başkanlığına göz diken veya 
nüfuz baskısı ve şahsi menfaatler için plân tadil
leri peşinde koşan kimseler Haşim İşcan'm teşeb
büslerini baltalamak, işlerini kötülemek, hattâ 
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salısını kirletmek için son zamanlarda faaliyetle
rini artırmışlardır. İstanbul A. P. teşkilâtının 
da böylelerini tanıdığını ve gelecek defa adaylık 
listesine bile almıyaeağım umuyoruz. Çünkü İs
tanbul'da artık kamu yararına hiçbir çalışmaya 
'heves kalmamıştır.» Gazete böyle yazıyor. 

Aynı gazete İstanbul'da son üç yılda yapılan 
işler üzerinde resmî rakam ve vesikalara dayanan 
bir anket de yapmıştır. Kısaca şunu arz ve ifade 
etmek isterim ki, bu ankete göre İstanbul Beledi
ye Başkanını takdirle karşılamak lâzımdır. Çün
kü İstanbul'un büyük dertlerinden önemli bir 
kısmı bu ankete göre halledilmiş durumdadır. 
Esasen Sayın İşcan'ın, imarcı bir hüviyete sa-
hi'bolduğu ve vazife gördüğü her beldeyi ihya 
ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Böyle bir 
şahsiyetin desteklenmesi yerine kösteklenmesi yo
luna gidilmesini İstanbul için bir talihsizlik say
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, yolsuzluk iddiasının 
tahkikine İçişleri Bakanlığınca, Sayın Bakanın 
da ifade buyurduğu gibi, 3 mülkiye müfettişi me
mur edilmiştir ilk önce. Bunlardan birisi istifa 
edince bunun yerine 710 sayılı Kanunla verilen 
yetkiye dayanılarak İmar ve İskân Bakanlığı 
baş müfettiş görevlisi olan bir arkadaşımızı bu 
vazifeye katmıştır. İşte sorumun esas noktası bu
radadır. Çünkü İmar ve İskân Bakanlığınca tah
kikle görevlendirilen bu arkadaş, Behçet Tanula 
arkadaşımız Belediye Başkanının maiyetinde ça
lışmış ve kendisine Başkan tarafından, rivayet 
doğru ise, iyi not verilmemiştir. İyi not verilse bi
le deminki arz ettiğim durum muvacehesinde yi
ne görevlendiriimemesi gerekir. Filhakika Sayın 
İşcan, Böhçefc Tanula'yı ilk önce Kadıköy Beledi
yesi Şube Müdürlüğüne tâyin etmiş, Sayın Ba
kanın da ifade ettiği gibi, buradan başka vazife
lere geçmiş ve nihayet İmar ve İskân Bakanlığı 
teşkilâtına intikal etmiştir. Arz ettiğim durum
dan da anlaşılacağı veçhile bu arkadaşımızı aktif 
vazifeden uzaklaştırmış bulunan Belediye Baş
kanı hakkında objektif hareket edeceğini düşün
mek biraz mümkün olmaz kanaatindeyim. Bu 
zat en iyi niyete sahibolsa dahi arz ettiğim şu du
rum tahkikatın tarafsızlığı hakkında kamu ef
kârında elbette ki, şüpheler uyandıracaktır. 

Diğer taraftan bu şekildeki bir muamele yak
laşmış bulunan belediye seçimlerine hazırlık ma
hiyetinde bir tertip intibaını da haklı olarak umu

mi efkârda yaratacaktır. Zaten bu husus mat
buatımıza önceden de intikal etmiş bulunmak
tadır. Maksadımız bu şüphelere ve partizanlı
ğa meydan verilmemesi için Sayın Bakanımızı 
ve Hükümetimizi uyarmaktan ibarettir. Maru
zatımı burada bitirirken Sayın Bakana izahla
rından dolayı tekrar teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı, 

buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

bizim suallerimiz okundu diyorlar, biz burada 
idik. Altıncı sıradadır efendim sualim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, okunduğu zaman 
salonda yoktunuz. Esas olan Genel Kurul salo
nudur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir zaman 
dışarı çıkmıştım, Bakan da burada, yeniden 
okunamaz mı? 

BAŞKAN — Sorular devam eder, vakit ka
lırsa soruların sonunda gelen üyelerle mevcut 
bulunan Bakanlar için yeniden işlem yapmak 
mümkün. Ama şimdi sıra geçtiği için sırayı 
takibe mecburuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; ikinci defa söz almak ni
yetinde değildim, ama değerli arkadaşını Sa
dık Artukmaç konuşmalarında bir cümle kul
landılar, dediler ki : s«Mülkiye müfettişlerinin 
İmar ve İskân Bakanlığından iltihak eden bir 
müfettişle teşkil edilen müfettişler heyetinin 
bu hâdiseye vazıyed etmesi yaklaşmakta olan 
mahallî seçimlere bir hazırlıktır.» 

Çok sevgili arkadaşlarım, birtakım tertip
lerle, birtakım baskılarla seçim kazanmak dev
ri çoktan geçmiştir. Türkiye'de kanunlar var
dır, kanunlar hâkimdir. Türkiye'de Hukuk 
Devleti düzeni vardır. Hal böyle iken umur 
görmüş muhterem arkadaşınım icranın en ta
biî vazifesi olan bir şikâyet ve bir ihbarı de
ğerlendirmek, incelemek bir âmme menfaati 
iktizası olarak görevidir. İcranın, normal ve 
mantıki olarak bu görevi yapılmaktadır. Bu 
tahkik hâdisesi kimin prestijini, haysiyetini 
ihlâl edici edvarı takınmış, hüviyet takınmış, 
birtakım baskı unsuru haline -gelmiş gibi bu
nu ifade edecek ortada bir delil mi vardır? 
Hayır, bunun hiçbirisi yoktur. Ama muhterem 
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arkadaşımız eğer bu soruyu Sayın İstanbul Be
lediyesi Reisi Beyefendiye mesilhler yapmak 
için sormuş ise bu, kürsüye gelecek bir iş de
ğildir, şahsiyet işidir. Biz kendimizi bundan 
tenzih ederiz ve üzüldüğümüz nokta zaten ka
nuni olarak tavzif edilmiş, kanuni olarak tâ
yin edilmiş olan bir İmar ve İskân müfettişi
nin, mülkiye müfettişleri heyetine iltihakını 
yadırgamak, kanunların işlemesine, vazifele
rin görülmesine âdeta rıza göstermemek gibi 
bir mâna taşır. 

Benim, son söz olarak söylemek istediğim 
şudur : Muhterem arkadaşım müsterih olsun, 
bizim baskılarla, suni birtakım tedbirlerle va
tandaşların reyine, düşüncelerine baskı kullan
mak ne ihtiyacımızdır, ne itiyadımız* olacaktır. 
Biz bunu yapanlarla mücadele ede ede iktida
ra gelmiş bir siyasi iktidarız, Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaıç, söz mü 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, çok sevdiğim ve takdir etti
ğim Sayın Bakan arkadaşımın her halde bir 
yanlış anlayışları olsa gerek. Bendeniz bu ko
nuyu şu veya bu şahsın medhü senasını yapmak 
veya şu veya bu şahsı kötülemek maksadiyle 
ortaya getirmiş değilim. Ortada meydana gel
miş bulunan bir kötü intibaın nedenlerini 
-huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Şimdi Sayın Bakanımız ifade etti ve dedi
ler ki, içişleri Bakanlığından bize . bildirildi 
bir fen ve teknik işi olduğu için bu işle uğraşan 
müfettişlere katılması gerekti. Ben de bu suretle 
müfettiş arkadaşımı verdim buyurdular. Eğer bu 
iş kendi :fade ettikleri veçhile fen ve teknik ise 
taallûk etmekte ise zaten İmar ve İskân Ba
kanlığı teşkilâtında fen işleriyle uğraşan mü
fettişler vardır ve pek çoktur. Bir hukukçu ar
kadaşımızın buraya verilmesinden ziyade fen 
ve teknik işlerinden anlıyan bir mühendis ar
kadaşımızın tercihan verilmesinde de isabet 
mütalâa ve mülâhaza edilirdi. Ben şunu söy
lüyorum ve katiyen aklımdan geçmez ve hu
zurlarınızda da ifade ediyorum, arkadaşın 
partizanlık yaptı ve partizanlık yapmak mak
sadiyle bu işleri bu yola getirdi demiyorum, 

muhterem arkadaşımı asla. Kendilerini de ten
zih ederim benim maksadım bu değildir. 
Maksadım şudur; bu intibaı yaratıyor, icraat 
böyle bir intibaı meydana getiriyor. Ben ar
kadaşımın yanında olarak bu soruyu huzurla
rınıza getirmiş bulunuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in cevabı 
(6/417) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan!.. Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? 

Burada, Soruyu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Tekirdağ Vilâyeti Saray kazası linyit kö

mür sahalarında T. K. î. tarafından faaliyete 
geçirilen tecrübe işletmesiyle ilgili aşağıdaki 
sorularımızın Saym Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Vekili tarafından sözlü -olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı Kaygılarımla arz ve rica 
ederimi. 

T:>k;.rclağ Senatörü 
Cemal Tarlan 

1. Saray linyit sahalarında geçen Ağus
tos ayı içinde başlanan tecrübe işletmesinden 
bugüne kadar ne gibi neticeler alınmıştır? 

2. E'sas işletmeye ne zaman geçilebile
cek ve bu tarihe kadar tecrübe işletmesine de
vam olunacak mıdır? 

3. Esas işletmeye geçildikten sonra bu iş
letme hangi anateşekküle bağlanacak ve gün-
Uik tahminî kömür istihsali ve işer istihdamı 
bakımlarından kapasitesi ne «olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu elinde bulunan Saray Lin
yit havzası 1954 - 1955 yıllarında Maden T et
nik Arama Entitüsü tarafından ele alınmış ve 
yapılan sondajlarla 30 milyon civarında bir re
zervi ihtiva ettiği meydana çıkmıştır. Bu re
zervi (kıymetlendirmek i:çin Türkiye Kömür İş
etmeleri Kurumu bu sahaya mücavir sahaları 
da içine alan bir ruhsatla işe başlamış ve yap
tığı etütler sonunda bu rezervin 40 milyon 
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civarında olduğunu tesbit etmiş bulunmakta
dır. Bu sakada geçen senenin 8 nci ayının 3 ün
den itibaren Türkiye Elektrik Kurumu, Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumu 'gerekli tertiba
tı almak suretiyle damara yanaşmak için 3? 
metre derinliğe kadar inen bir galeri sürmüş 
bulunmaktadır. Ancak esasen bilinen çok za
yıf olan çatı dolayısiyle bu galeri terkedilmiş 
tir. İkinci galeri 75 metreye kadar sürülmüş ve 
üç metre kalınlığında bir kömür tabakası ke
silmiştir. Kömürün yapılan deneyleri 3 bin 
kaloriyi ihtiva ettiği, yandığı zaman is yapma
dığı ve az kül bıraktığı meydana çıkmıştır 
Bu bakımdan etütlerin derinleştirilmesi ve 
3 ncü bir galerinin de inşasına geçilmesi ka 
rarlartırılmıştır, ve buna başlanmıştır. M. T. A 
Entitüsünce yapılan arama sahasının yeniden 
inkişafı üzerinde 'de durulmakta- ve yeni son
daj programı 1967 senesinde uygulamak içir 
tertiplenmiş bulunmaktadır. Türkiye Kömür 
İşletmesi bu iş için 1966 yılı bütçesinden 1 mil
yon 250 bin lira kadar bir para tefrik etmiş 
bulunuyordu. Bu tahsisatla işe devam olunmak
tadır. Saha halen bir deneme ve arama işlet
mesi mahiyetinde devam etmekte olup 1967 için
de yapılacak olan aramalarla sahanın ileride 
ne şekil alacağı ve hangi maksatta kullanıla
cağı kesin olarak tesbit edileceği ümidedilmek-
tedir. Alman sahada bir termik santral ve bu
nun yanında da buradan istihsal edilecek kö
mürlerin nereye satılabileceği hususunda pa
zar etütleri de birlikte yürütülmektedir. Halen 
Saray sahasındaki faaliyetler Türkiye Kömür 
İşlenmeleri ve Garp Linyitleri İşletmeleri mües
seselerinin müşterek yardımı ile ve inkişafa 
göre ileride daimi bir işletmeye çevrilecek su
rette yürütülmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tökirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Saray kaza-
sındaki takriben 8 aydan beri devanı eden de
mene işletmesi hakkında, linyit işletmesi hak
kında Sayın Bakanımızın lütfettikleri bilgile
re teşekkür ederim. Esasen bu mevzu üzerinde 
kendileri hakikaten önemle durmaktadırlar. 
Bunu yakinen görmekte ve memnun olmakta
yız. Ancak biraz evvel kendileri de buradan 
verdikleri izahat sırasında birinci denemenin 

yani 35 metre derinliğe inmek suretiyle 
3 . 8 . 1966 da başlıyan faaliyetin neticesi alın
madan terkedildiğini ve bilâhara 75 metre in
mek suretiyle 3 metrelik bir kömür tabakasına 
raslaunıak suretiyle muvakkat deneme işletme
sine geçildiğini ve bu kömürün 3 000 kalorili 
uduğunu ve is yapmadığını burada ifade bu

yurdular. 

Şimdi bizim dikkatimizi çeken nokta şu. 
Bu sondaj faaliyetleri zannediyorum ki mınta-
kanm daha ziyade yukarı kısımlarına inhisar et
tirilmiş bulunmakta ve sahayı tam mânasiyle 
kapsamamış durumdadır. Kendileri buradan 
!967 de yine M. T. A. nm sondaj faaliyetle
rine devam edeceğini ifade ettiler. Eğer bunu 
süratli bir şekilde hizmete sevk ederlerse tah
min ediyorum ki, bu mmtaikada daha ümit ve-
•ici neticelerle karşılaşmak mümkün olacak

tır. 
Diğer taraftan bu konuyu buraya getirmek

ten asıl maksadım bizim Saray kazamız ga
vot küçük ve iktisadi bakımdan fevkalâde dar 
imkânlara sahip bir bölgedir. Sayın Bakan da 
bunu yakinen tesbit etmiş bulunuyorlar. Bu 
kömür işletmesi buradaki vatandaşları büyük 
bir ümide sevk etmiş durumdadır. Eğer tecrü
be isletmesi uzar ve esaslı işletmeye gecikmez
se bu senelerden beri oldu oluyor hikâyesi, 
simdi işe başlandı devam etmiyor şeikline inki-
lâbedecektir. Vatandaş bundan daha ziyade te
dirgin durumdadır. Kendileri verdikleri iza
hattan tesbit edebildiğim kadar 1967 yılı için
de yapılacak olan aramalarla sahanın ileride 
ne şekil alacağı ve hangi maksada tahsis edile
ceği şeklinde bir ifadede bulundular. Bu beni 
biraz tereddüde sevk etti ama, ben bunu Sayın 
Bakanın ihtiyatkâr bir konuşma olaraık yap
tığını ve bu sahadaki kömür rezervlerinin 40 
milyon ton olduğuna göre, bunların aşağı - yu
karı bir termik santralde değerlendirilebilece
ğini zaten ifade ettiler. Binaenaleyh, bu du
rum karşısında 1967 senesi içerisinde esas iş
letmeye geçileceğini ben aşağı - yukarı tahmin 
ediyorum. Kendilerinin bunu burada ifade et
mek durumunda olmadıklarını da takdir edi
yorum. Ancak bütün temennim, iktisadi kade
rini bu işe bağlamış bulunan Saray kazamı
zın bu işletmenin esaslı bir şekilde çalıştırıl
ması suretiyle imkâna kavuşmasını temindir. 
Kendilerine bu bakımdan teşekkürlerimi sunar 
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ve alâkalarının devamını rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

i7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Bay soy'un, 3908 sayılı Kanuna dair sözlü 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
seoğlu'nun cevabı (6/418) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakam burada, 
Sayın Baysoy burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olaraik cevaplandırılmasına ta-
vasutunuzu saygılarımla arz ederim. 

20 . 12 . 1966 

Erzincan Senatörü 
Fehmi Baysoy 

1. 3908 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde.. 
«Eski Erzincan şehrimde zelzeleden zarar gö
renlerin tapu ve vergi kayıtlarına nazaran gay-
rimenkule sahip bulundukları anlaşılalanlara 
sahiboldukları gayrimenkullerin nev'ine göre 
her biri için bedelsiz birer arsa verilir. Bu ar
salar sahipleri üzerine tapu dairesince harç alın
maksızın tescil olunur.» denildiğine göre; 

a) Bugüne kadar eski Erzincan'daki gay-
rimenıkullerine karşılık arsa almıyan var mı
dır?. 

b) Varsa almıyanlar için ne düşünülmekte
dir? 

2. Yeniden kurulacak Erzincan şehri yeri
nin istimlâkine dair 3908 sayılı özel Kanunun 
(bilâhara 6830 sayılı Kanunla kaldırlan 2 ve 
3 ncü maddelerine göre) vergi matrahı üzerin
den istimlâk edilen; 

a) arazi miktarı ne kadardır? 
b) Bu arazi için ne kadar para ödenmiş

tir? 

3. İmar ve İskân Bakanlığına yaptığımız 
müteaddit müracaatlar ve bütçe 'görüşnıelerin-
deiki isteklerimiz üzerine Erzincan'ın (yasak 
şehir) tâbir olunan Beybağı ve İstasyon ma-
halleleriyle muvakkat şehrin durumu, iskân 
şartları Bakanlıkça tetkik ettirilmiş filmi çek
tirilmiş anketler yaptırılmış bu arada 190 ev 
inşa ettirilmiştir. 

Yasak bölgede 546 aile bulunduğuna, şim
diye kadar ancaik 190 aile için ev yapıldığına 

göre, geri kalan 356 aile için ne düşünülmekte
dir? 

4. Mesken Genel Müdürlüğü Arattırma 
Başkanlığının 27 . 2 . 1965 tarihli Erzincan'da 
yapılacak konutlara ilişkin rapora göre bir iş
lem yapılması düşünülmekte midir? 

5. Zelzelede en çok zarar gören, üstelik 
!bir kısmının arazisi ele hususi Kanuna göre ver
gi kıymeti üzerinden istimlâk edilmek sure
tiyle ikinci defa mağdur edilen ve 1939 yılın
dan bugüne kadar Hükümetin müsaadesi ile 
kurdukları barakalarda (gündüz kondularda) 
oturan, ekseriyetini de bizatihi Erzincanlıların 
teşkil ettiği muvaikkat şehir sakinleri için ne 
düşünülmektedir ? 

6. İmar ve İskân Bakanlığının 1967 prog
ramlarında Erzincan'la ilgili hangi konular yer 
almıştır ? 

BAŞKAN — Sayın İmar ve İskân Bakanı 
buyurun. 

İM AH VE İSKAN BAKANI HALDUN 
MENTESEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Sayın arkadaşım Fehmi 
Baysoy Beyefendinin sorularına arzı eevabediyo-
rum. 

3908 sayılı Kanunun tatbikatı olarak Erzin-
candan halen 171 aile arsa talebinde bulunmuş, 
bunun 119 u ev, 42 si dükkân talebidir. Ayrıca 
bu konuda 50 afetzedenin de müracaat ettiği 
be"!edivesince Bakanlığıma bildirilmiştir. Bu ko
nuda Erzincan'ımızın mühim bir meselesi olarak 
1939 yılından beri devamede gelmektedir. 1940 
«senesinde cııkmış olan bu kanunun bir maddesi
ni Devlet Şûrasının bir kararına bağlaması dola-
vısiyle eline gayrimenkulun tapusunu veya ver
iri kaydını veyahut afetzede olduğuna dair bir 
belge alabilen her vatandaş belediyesine müra
caat ederek arsa istemekte ve arsaya müstahak 
kabul edilmektedir. Bu sebeple Erzincan Beledi-
vesi vatandaşlara arsa verilmesi işinden bir tür
lü kurtulma imkânını bulamamaktadır. Yeni 
gelişmekıte olan ve kendi sosyal ve kültürel bün
yesine göre bir şehirleşme hızına sahibolan Er
zincan'ın yeniden bir mevziî imar plânı işine gi
rişilmiş ve mevziî imar plânı yapılmış ve bir ay 
evvel belediyesinden tasvibedilerek çıkmış ve 
İller Bankasından Bakanlığıma tasdik edilmek 
üzere bugünlerde tevdi edilecek ve derhal tasdiki 
yapılarak, uygulanması için belediyesine inti
kal edecek ve bu imar plânının tatbikî olarak 
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ortaya çıkmış olan imar parsellerinden biraz ev
vel ra'kkammı vermiş olduğum müstahak afet
zede ailelerine arsa tahsisi yapılacaktır. 3908 sa
yılı Kanununun tatbikatı olarak Erzincan'da 
2 541 338 metrekare yer istimlâk edilmiştir ve 
bunun için 68 908 lira ödenmiştir. Bu suretle 
metrekare fiyatı iki kuruş 71 santimdir, Bunun 
bu kadar lâsev kabilinden bir meblâ"- tesk'l et
mesinin sebebi kanunun bedelin tâyininde vergi 
kâğıtlarını kriter olarak kabul etmesinden neş'-
et etmektedir. Fay hattı üzerinde bulunan ve 
Erzincan'ın mahalli dili ile muvakkat şehir de
nilen barakalarda oturan vatandaşlarımızın, afet
zedelerimizin sağlam ve fennî evlere intikali işi 
1963 yılından itibaren ele alınmış ve çıkarılan 
karacı amel er1 e evvelâ 100 konut yapılmış, bilâ-
hara bu sene de 190 konutu bitirmiş bulunmak
tayız. Bunlardan 100 ü müstahak olan vatandaş
lara tevzi edilmiş, 190 mm da tevzi hazırlıkları 
yapılmış, vali ve belediyesinden bu sabah aldığım 
yeni malûmata göre bu haftanın sonunda kur'a-
ları çekilerek vatandaşlarımıza tevzi ve teslim 
edilmiş olacaktır. 

Erzincan'ımız geçirmiş olduğu büyük felâke
tin etkisi altında ve biraz evvel de işaret ettiğim 
şehir ekonomisinin ve sosyal hayatının icabı ola
rak bir şehirleşme merkezi haline gelme istidadı 
içindedir. 

Bu itibarla gecekondu mahalleri de teşekkül 
etmiş ve köyden şehire nispî ölçüler içinde akım
lar mevcut bulunmaktadır. Bakanlığım bunları 
dikkate alarak belediye ile ortaklaşa bir çalışma 
içine girmiş ve bir önleme bölgesi tesis etmiştir. 
Bu sene bu vatandaşlarımızdan en az 250 aüe 
reisine kredi açmak suretiyle yeni evlere, mesken
lere sahiıbolması imkânını hazırlıyacağız ve Ma
yıs ayı içinde bu tatbikata başlıyacağız. 

Bunun dışında âfetler mevzuu olarak bu sene 
tasarruflarımızın el verdiği nisbet içinde muay
yen bir birim dâhilinde gene afetzede vatandaş
larımız için evler yapacağız ve önümüzdeki sene 
1968 yılı içinde de geri kalmış olan mesken ihti
yaçlarını yıllık programın içine alarak 1968 yılı 
sonunda bitirmek kararındayız. Bir taraftan ge
cekondu önleme bölgelerinde mesken ihtiyacını 
sağlamak bu suretle muvakkat barakada bulunan
ları intikal ettirmek, diğer taraftan da âfet işle
rinin bir tatbikatı olarak en geç 1968 senesi so
nunda yıllardan beri barakada oturan vatandaş
larımızın sağlam ve fennî evlere intikali sağlan

mış bulunacaktır. Bu suretle yeni ve modern bir 
veçhe iktisabeden Erzincan'ımız bu baraka ve mu
vakkat mahallelerden hem kurtulmuş, hem de 
muhtemel bir âfet karşısında mal ve can emni
yeti içine girmiş bulunacaktır. Erzincan şehri 
üzerindeki bu sene ve gelecek seneye matuf çalış
malarımızın özeti budur. Bunun dışında gene 
âfetle ilişkili olarak 10 köyümüzde, ki muhterem 
arkadaşım bunları bilmektedir, vaktiyle başlan
mış olan afetzede vatandaşlarımızın ev inşaatla
rına devam edeceğiz ve bu sene hepsini bitirece
ğiz. Zannediyorum ki, bu mâruzâtımla sayın ar
kadaşımın sorularına arzı cevap etmiş bulunmak
tayım. Saygılar sunarım. 

BARKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Erzincan konusunu 
ben 1961 yılından beri fırsat buldukça her büt
çe devresinde veya hususi konuşmalarımda dile 
getirmeye çalışırım. Ve her İmar ve İskân Ba
kanı arkadaşım da bâzı vaitlerde bulundu Bu
güne kadar bu vvtlpr^en tahakkuk ettirilen 
demin Sayın Vekilin de beyan buyurdukları gibi 
190 ev bir, 100 ev de bir olmak üzere 290 evden 
ibarettir. Şimdi Erzincan'ın büyük bir şansızlığı 
var arkadaşlarım. Bu şanssızlığın birincisi zel
zeleyi mjütaakıp biliyorsunuz bizim çağdaki ar
kadaşların yaşadığı en ağır gecen zelzelelerden 
birisi ilk Erzincan zelzelesidir. Binaenaleyh, bü
tün Türkiye'den ve aşağı - yukarı bütün komşu 
memleketlerden âzami yardım gelmesine rağmen, 
hemen arkasından İkinci Cihan Harbinin çıkma
sı yardımın, yerine sarfına imkân vermedi ve iş
ler o zaman iyi organize edilmedi. Yoksa şimdi
ye kadar bunun çoktan ortadan kaldırılması ge
rekirdi. Nitekim ondan senelerce sonra olan zel
zelelerden hiç eser kalmadan yani harabe eseri 
kalmadan imara uğramıştır. Bizden sonra Eski
şehir âfeti, Amasya'nın, Tdkat'm durumlarını na
zarı itibara alırsak onlar, çok daha evvel imar 
edilmiş ve yaşanılabilir hale getirilmiştir. Halbu
ki Erzincan'ın hakikî yerlisi muvakkat şehir de
nilen ve o zaman bir sene için burada oturacak
sınız, birer baraka yapın diye Hükümetin müsa
adesi ile, ki ben buna sründüzkondu tâbirini kul
lanıyorum, bu giindüzkondular yaptırılmış. Se
ne 1939, sene 1967. Arkadaşlar, hâlâ o Erzin
can'ın bizatihi yerli halkı o barakanın içindedir. 
Belediye haklı olarak oranın yeniden inşaasma 
müsaade etmez. Ama adam oturacak, soğuktan 
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korunacak, yağmurdan, yaştan korunacak. Buna 
rağmen bir kanun vardır. Der ki, yıkılan yere 
veya arsası bulunan muadil arsa verilir. Bugüne 
kadar hakikî ihtiyaç sahiplerinden çoğuna arsa 
verilir. Bugüne kadar hakikî ihtiyaç sahiplerin
den çoğuna arsa verilmemiştir. Bu bir hakikat
tir. Ve Sayın Vekil Bey de böyle beyan ettiler. 
Ama buna mukabil aşağı - yukarı ufacık bir ku
lübesi olan onun yerine iki tane arsa almış. Na
sıl almış? Kanunun açık tarafından istifade et
miş. Çünkü kanunun bir maddesi diyor ki, «Ver
gi kaydıyla veya tapu kaydıyla müracaat edene 
arsa verilir.» Aileden bir tanesi gitmiş tapu kay
dıyla müracaat etmiş arsa almış, bir tanesi vergi 
kaydını göstermiş arsayı almış ve vaktiyle 100 
metre karelik bir yeri olan 900 küsur metre ka
relik yer almış, buna mukabil vaktiyle aşağı - yu
karı bir dönüm, iki dönüm bir saha içinde havu
zu bahçesi evi ve sairesi bulunan bir adam hâlâ 
daha yerini dahi alamamış. Bu baraka olan kı
sım Erzincanın ticari merkezidir aşağı - yukarı. 
Binaenaleyh, ticaret sahipleri kolay kolay malını 
sigorîta ettiremez. Çünkü sigorta şirketleri çok 
yüksek: bedel istemektedirler. Map.7rn.ah rüz<rfrr!ı 
bir havada bir yangın çıktığı takdirde o muvak
kat şehir dediğimiz Erzincan'ın bizatihi yerli hal
kının yerleştiği sahadaki halkın ne müşkül bir 
duruma düşeceğini takdirlerinize arz ederim. Di
ğer tarafitan bir yasak kısım vardır ki, bu demir
yolunun altındaki kısımdır. Burada halen 546 
aile oturmaktadır. Tamamiyle temelsiz, kerpiçten 
yapılmış binalardır. Kuvvetli bir zelzele de ora
dan pek canlının çıkacağını hiç kimse tahmin 
edemez. Allah böyle bir zelzeleden bizi koru
sun. 

Sayın bakanın ifade buyurduğu gibi bu 190 
ev ve bil âhara yapılan 100 evle beraber 290 ev 
asıl bu 546 ailelik yani yasak . bölgede oturan 
halk için yapılmaktadır ve bu kur'alar da bun
lara çekilmektedir. Asıl benim sözlü sorumla bu 
muvakkat şehir halkı için ne düşünülüyor diye 
bir kayıt vardı, zannediyorum o nazarı dikkatle
rini celbe'tmemiş olacak. Bu kısım için de mu
hakkak bir imkân düşünmek lâzımdır. Bunun 
için de bakanlığın yine hazırlamış olduğu bir ra
por vardı 1965 yılında, bunda da bâzı tavsiyeler 
vardı. Belki şimdiki şartlara uymıvacaktır ama 
ne de olsa bir esas tesbiıt edilmiştir. Çünkü bir 
tetkik mahsulüdür. Bunlar da nazarı itibara alın
mak suretiyle bu muvakkat şehrin de imkânlara 

kavuşturulmasını bilhassa rica ediyorum. Sayın 
Bakana arzı teşekkür ederim. Kendi evini yapa
na yardım faslından bu sene yardımda buluna
caklarını vâdettiler. Bunu daha geniş mikyasta 
imkân dâhiline sokabilirlerse Erzincan halkı ken
dilerine müteşekkir kalacaktır. Teşekkür ederim. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

BAŞKAN — Sayın Arslan Bora'nın Başba
kandan sözlü sorusu?.. Sayın Bora?.. Yok. Gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, öğretmenlerin usulsüz olarak 
nakline dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/420) 

BAŞKAN — Saym Atmaca'mn Mil1! E*:+i,m 
Bakanından sözlü sorusu. Sayın Atmaca?.. Yok. 
Sayın Bakan burada. Soru, bir defaya mahsus 
olmak üzere, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın. bir memurun tâyinine da:r Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/421) 

BAŞKAN — Sayın Arslan Bora'nın Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. Saym Bora?.. 
Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı'nın Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu. Saym Adalı?... 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim, Hazerdağlı'nın, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/423) 

BAŞKAN — Saym Salim Hazerdağlı'nın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu. Saym Hazerdağlı?.. Yok. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'mn, Denizli şehrinin telefon san
traline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/424) 
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BAŞKAN — Sayın Atmaca?... Yok. Soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

Bu arada iki sayın üye bilâhara geldiklerin
den sorularının görüşülmesini istediler ama yine 
kendileri yok. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Ben bura
dayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan'ın Ticaret 
Bakanından sözlü sorusuna geçiyoruz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair sözlü sorusu ve 
Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ce
vabî (6/409) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

2 . 12 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Trakya bölgesindeki ayçiçeği istihsal ve satış 

fiyatlariyle ilgili aşağıdaki sorularımın Ticaret 
Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Tekirdağ Senatörü 
Cemal Tarlan 

1. Trakya bölgesinde ve hususiyle Tekir
dağ'ında 1963 - 1965 yıllarında ayçiçeği okiliş 
ve istihsal miktarları nedir! 

2. —Yine aynı senelerde Teıkiı\l;m-'uma MMÎS-
tahsıl tarafından piyasalarda satılan ayçiçeği 
miktar ve fiyat ortalamalar iyi e margarin imalin
de kullanılan ayçiçeği hamyağ istihsal ve satış 
fiyat ortalamaları nedir? 

3. Aynı senelerdeki ham yağ istihsalâtı mar
garin imalâtını karşılamışlar mıdır? 

4. Trakya bölgesinde ve tahsisan Tek'irdae'-
mdaki 1966 yılı ayçiçeği ekiliş ve istihsal mik
tarları nedir? 

5. Yine 1966 yılında ayçiçeği müstahsili için, 
gerek piyasalarda de£:er bahasına satışını temin 
ve gerekse Ziraat Bankası kredi ve tahsilat ba
kımlarından Hükümetçe ne gibi tedbirler alınmış 
ve ne gibi neticeler sağlanmıştır? 

6. 1966 yılı hamyağ istihsalâtı Türkive'nin 
margarin yağ ihtiyacını karşılayacak mıdır? Nor
mal piyasa tesisinde ve dolayısiyle mergarin pi
yasa satış fiyatlarında bir değişiklik olmamasını 
temin maksadiyle ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir? 

28 . 3 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Cumhuriyet Senatosu 
Sayın üyesi Cemal Tarlan'ın vâki suallerine ce
vaplarımı arz ediyorum. Cevaplar sualindeki sı
raya göre ifade edilmektedir. 

1. Trakya bölgesinde 1963 yılında 43 050 
hektar ay çiçeği ekilmiş 31 124 ton ayçiçeği istih
sal edilmiştir. Bu miktar 1964 yılında ekiliş sa
hası 96 708 hektara, istihsal 91 000 tona, 1965 te 
106 055 hektarlık bir ekim sahası ve 92 543 ton
luk bir istihsal, 1966 yılında ise 154 395 hektar
lık bir ekim sahası 131 642 tonluk bir istihsal. 

Bu rakamlar arasında Tekirdağ'ın durumu 
şu şekildedir. 

1963 yılında ekim sahası 13 150 hektar, 
1963 yılında istihsal 14 200 ton, 
1964 yılında ekim sahası 50 200 hektar, 
1964 yılında istihsal 44 000 ton, 
1965 yılında ekim sahası 55 218 hektar, 
1965 yılında istihsal 47 358 ton. 
2 nci suallerine cevabımı arz ediyorum. 
Tekirdağ Ticaret Borsası kayıtlarına göre 

müstahsil tarafından piyasada satılan ayçiçeği 
miktarı ve ortalama fiyatları ile satılan yağ mik
tarı aşağıda gösterilmiştir. 

1963 yılında borsada muamele gören ayçiçeği 
miktarı 3 348 ton ortalama fiyatı 120 kuruş, bor
sada muamele gören yağ ton olarak 1,831 ton. 

1964 yılında borsada muamele gören ayçiçeği 
miktarı 11 077 ton, ortalama fiyatı 109 kuruş, 
borsada muamele gören yağ ton olarak 4 710 ton, 
ortalama fiyatı 343 kuru. 

1965 yılında borsada muamele gören ayçiçe
ği miktarı 9 578 ton, ortalama fiyatı 155 kuruş, 
borsada muamele gören aynı senedeki yağ mik
tarı 4 755 ton, ortalama fiyatı 396 kuruş. 

Tekirdağ Borsasında muamele gören bu yağ
lardan ne miktarının margarin istihsalinde kulla
nıldığını tesbit etmek maalesef mümkün olama
mıştır. 

3 ncü suallerinin cevabını arz ediyorum. 
1963 - 1965 yıllarındaki hamyağ istihsalâtı 

margarin imalâtını karşılamamıştır, Bu sebeple 
1963 yılında 20 457 ton pamuk yağı, 51 524 ton 
bir defa rafineri soya yağı ve 8 038 ton da tam 
rafineri soya yağı olmak üzere 80 019 ton, 1964 
yılında da 26 894 ton pamuk yağı, 51 524 ton bir 
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defa rafineri soya yağı, 27 843 ton da tam rafi
neri soya yağı olmak üzere 106 261 ton yağ ithal 
edilmiştir. 

1965 yılında istihsal artışı ve devreden stok
ların ihtiyacı karşılıyacak durumda rögüldüğün-
den ithal cihetine gidilmemiştir. 

1966 yılı başında yeni istihsal mevsimine ka
dar duyulan ihtiyaç yine ithal yolu ile karşılan
mamıştır. 

4 ncü suallerinin cevabını arz ediyorum: 
Trakya Bölgesinde 1966 yılı ekiliş sahas\ 

154 395 hektar olup, istihsal miktarı 131 642 ton
dur. 1966 yılında Tekirdağ'ın ekiliş sahası ise 
77 600 hektar olup, istihsal miktarı 56 000 ton
dur. 

Muhterem arkadaşım 5 nci suallerinde' 1966 
yılında ayçiçeği müstahsili için gerek piyasalarda 
değer pahasına satışını temin ve gerekse Ziraat 
Bankası kredi ve tahsisat bakımlarından Hükü
metçe ne gibi tedbirler alınmış ve ne gibi netice
lere bağlanmış olduğunu sormaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, birçok zirai mahsulleri
mizde olduğu gibi ayçiçeği rekoltesinin de mev
sim mevsim veyahut yıl yıl yüksek rekoltede id
rak edilmesi karşısında, eğer devrin hükümetle
ri tarafından gerekli tedbirler alınmaz, himaye-
kâr bir yol tutulmazsa bunun piyasasına düştü
ğü ve müstahsilin maalesef alın terinin karşılığı
nı alamadığı, geçmiş tatbikattan edindiğimiz tec
rübeler karşısında, bir gerçek olarak maalesef 
karşımızda bulunmaktadır. İşte Hükümetimiz 
bu acı gerçekleri müşahade ederek 1966 yılında 
da ayçiçeği mahsulünün bu seneye kadar erişil 
memiş derecede yüksek bir rekolteye ulaşması 
karşısında müstahsilin almterinin değerlendiril
mesini temin babında bâzı tedbirler almış bulun
maktadır. Bu tedbirler bir bakıma diğer bâzı mah
sullerden bilfarz pamuk, fındık, üzüm, zeytin
yağı gibi mallarda yaptığımız gibi bir nevi des
tekleme alımlarına tabi tutulmuştur. Buradaki 
•destekleme alımları için bölgedeki 11 tane Yağlz 
Tohumlar Kooperatifi Ziraat Bankası kaynakla
rından kredi yardımla riyle beslenmiş ve kendile
rine 145 ilâ 155 kuruşun altına düşürülmiyeeek 
şekilde fiyatları destekleme alımlarında bulun
maları talimatı verilmiştir. 

Bu cümleden olarak da Ziraat Bankasınca açı
lan, muhtelif kooperatiflere acılan kredi miktar
ları da şöyledir: Babaeski Kooperatifine açılan 

kredi miktarı 5 milyon 470 bin lira, Edirne Koo
peratifine açılan miktarı 4 712 000 lira, Kırklare
li Kooperatifine açılan kredi miktarı 4 milyon li
ra, Lüleburgaz Kooperatifine 3 360 000 lira, 
Muratlı Kooperatifine 3 144 000 lira, İpsala Ko
operatifine 560 000 lira, Hayrabolu Koopera
tifine 6 240 000 lira, Çorlu Kooperatifine 
2 286 000 lira, Malkara Kooperatifine 1 720 000 
lira. Tekirdağ ve Uzunköprü Kooperatiflerine 
bu yazışmanın alındığı tarihlerde henüz kati bir 
durum olmadığı için bunu ifade edemiyorum. 

Bu açılan kredilerden kullanılan miktarlara 
gelince : 

Babaeski Kooperatifi bu kredinin 5 068 011 
lirasını kullanmış vaziyette, bunun' karşılığında 
3 252 000 kilo ayçiçeği mubayaa etmiş durumda
dır. 

• Edirne Kooperatifi açılan kredinin 3 432 639 
lirasını kullanmış 2 000 074 kilo mubayaada bu
lunmuştur. 

Kırklareli Kooperatifi 3 084 385 liralık kre
diyi kullanmış, 2 189 000 kilo mubayaada bu
lunmuştur. 

Lüleburgaz Kooperatifi 2 966 600 liralık 
krediyi kullanmış, 2 199 000 kilo mubayaada bu
lunmuştur. 

Muratlı Kooperatifi 564 492 liralık bir kredi 
kullanmış buna mukabil 389 800 kilo mubayaada 
bulunmuştur. 

İpsala Kooperatifi açılan kredi kullanmamış
tır. 

Hayrabolu Kooperatifi 3 045 801 liralık bir 
krediyi kullanmıştır. Karşılığında 2 035 534 
kilo mubayaada bulunmuştur. 

Çorlu Kooperatifi 2 117 967 liralık bir kre
diyi kullanmış, karşılığında 1 413 147 kiloluk 
bir mubayaada bulunmuştur. 

Malkara Kooperatifi ise 681 000 liralık bir 
kredi kullanmış ve karşılığında 497 000 kilo bir 
mubayaada bulunmuştur. 

6 ncı suallerine cevabımı arz ediyorum. 
1966 yılı ham yağ istihsali yukarda arz 

edilen tahminî rakamlarına göre Türkiye'nin 
yağ ihtiyacını karşılıyacak durumda görünmekle 
beraber bu bir tahminden ibarettir. 

Son defa alman rakamlar maalesef bu yılki 
rekoltenin dahi istihsali karşılıyacak durumda ol
madığını ortaya koymuştur. Bu sebeple icabında 
yeter miktarda yağ ithaline tevessül edilmesi 
düşünülmektedir. Saygılarımla arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Tarlan buyurunuz efen
dim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, yağlı tohum is
tihsali ve fiyatları ile ilgili olarak sormuş ol
duğum suale Sayın Bakanın lütfettiği cevaplar
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Vak
tinizi fazla işgal etmek istemiyorum, ilerlemiş 
bulunuyor. Bendeniz bu sözlü soruyu burada 
bir gündem dışı yapılmış bulunan konuşma do-
layısiyle o tarihte yani 2.12.1966 tarihinde Sa
yın Bakandan rica etmiştim. Tabiî o tarihten 
bugüne kadar aradan zaman geçtiği için mevzu 
aktüalitesini kaybetmiş bulunuyor. Ancak kı
saca benim de bu mevzuda mâruzâtım olacak. 

Zaman zaman yüksek huzurunuzu işgal ede
rim, bu Trakya bölgesindeki ziraatın bugün 
önemli bir kısmını ayçiçeği ziraati taşfcil etmeye 
başlamıştır. Yani ayçiçeği zeriyatı bugün he
men hemen ileri bir safhaya intikal etmiş bulu
nuyor. Sebebi şudur : Yağmurlar fazla yağdığı 
zaman güzlük ekimi yapılamıyor muhterem ar
kadaşlarım. O zaman çiftçi mecbur oluyor yazın 
ayçiçeği zeriyatı yapmıya. O zaman da birtakım 
problemlerle karşılaşıyor. Nedir bunlar? Bir 
kere hastalık vardır muhterem arkadaşlarım. 
Ziraat Vekâletinin getirmiş olduğu mukavim to
humlarla orabanşa denilen hastalığın önünü 
aldı. Çiftçi bunun çok zararını çekmiştir. Sene
lerce, o mıntakada vazife verdiğim için bunları 
y a'kînen bil m ekteyim. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, fiyat me
selesi. Şimdi ayçiçeği Ağustos sonunda mahsul 
idrak ettiğine göre o tarihlerde yani bir Eylülde 
Ziraat Bankası tahsilâtına başlar. Bu çelişme 
durumunda vatandaşın büvük kısmı sırf ban
kadan tekrar kredi alabilmek için getirir piyasa
ya malını koj^ar, döker. Bu vaziyet karşısında 
arz fazla olunca fiyatlar tabiî düşmeye başlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın bu
rada bize vermiş olduğu fiyat vasatilerine bak
tığımız zaman aşağı - yukarı 120 kuruş, 109 
kuruş, 155 kuruş gibi rakamlar çıkıyor ama 
şöyle oluyor. Muhterem arkadaşlarım, burası 
çok mühim bir noktadır. Çiftçinin elinden yani 
almteri döken çiftçi, toprağı ile boğuşan çiftçi 
mahsulünü alıp getiriyor evvelâ piyasalara, bu 
piyasalarda tüccarlar bunu alıyor, ikinci ele 
geçiyor, bunlar depoluyorlar, ondan sonraki 

fabrikalara satış birdenbire artıyor. 1963, 1964, 
1965 senelerinde piyasalar muhterem arkadaşla
rım, 85 - 90 kuruştan açılmıştır, iki, üç ay 
sonra 150 - 160 - 180 kuruş ki, iki liraya hattâ 
220 kuruşa çıktığı görülmüştür. Bunun kar
şısında geçen sene Hükümete buradan ricada 
bulundum. Ticaret Bakanlığı, Ziraat Bakanlığı 
ve Ziraat Bankası müşteii^k bir kararla evvelâ 
bizim mıntakada bu Ziraat Bankası tahsilatının 
bir Eylülden iki ay geriye ertelenmesine karar 
verdiler. Bu çok zor oldu, yani tereddüdetti, ban
ka dedi ki, müstahsilin elinden zamanında para, 
alınmazsa, sonradan tekrar tahsilat yapmak zor
laşır. Ve bu sefer köylüyü müşkül duruma so
karız. Ama Sayın Bakan vakti dikkate alarak 
bu noktalara temas etmediler. Bu sene Trakya'
da ayçiçeği satan müstahsıldan banka borcunu 
iki ay sonrasına almasına rağmen vermiyen tek 
bir vatandaşımız kalmamıştır. Bu iftihar veri
ci bir neticedir, muhterem arkadaşlarım. Bu 
bir. 

İkincisi; Ticaret Bakanlığı hakikaten çok ye
rinde olmak suretiyle süratli şekilde kooperatif
ler kurdu. Bizim parti için derler ki, kooperatif
leşmelere doğru gitmez. Gelsinler oradaki tatbi
katını görsünler, muhterem arkadaşlarım aşa
ğı - yukarı bu sene 7-8 tane yeni kooperatif ku
rulmuştur ve bunlar zamanında finanse edildi
ği için biraz evvel muhterem Sayın Bakanımız bu 
izahatı lütfettiler 150 kuruştan aşağı fiyatlar 
düşmedi. 150 kuruşun üstünde 160, 170, 180 
kuruş, hattâ bugün 186 kuruştan muamele gör
mektedir. Fakat ne yazık ki muhterem arka
daşlarım, bunları söylemek istemezdim ama bu 
zabıtlara geçmesi için bilhassa temas ediyorum. 
Buraya gelindi, dendi ki ; Sayın Bakan gitti, 
Trakya'da bir seyahat yaptı ve kooperatiflere, 
bunu siz 180 kuruştan satacaksınız, demek su
retiyle onları tazyik altına aldı ve bu vaziyet 
bu kooperatiflerin yaşamasına, engel oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir vaziyet 
yok. Sayın Bakan burada bu noktaya temas 
etmediler. Ben bunu kısaca açıklamak istiyo
rum. Durum şudur muhterem arkadaşlarım : 
Şimdi tetkik ettik bizim mıntakada, tabiî ki 
diğer mmtakalarda aynen muamelenin öyle ce
reyan ettiğine kaani bulunuyorum, bizim mm-
takadaki Hayrabolu, Çorlu, Malkara ve Mu
ratlı kooperatifleri aşağı - yukarı 14 000 tona 
yakın bir mubayaa ile, orada Sayın Bakan da 
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var, onu söylemediler, zannediyorum ki, Trak
ya olarak, yekûn 14 000 tondur. Evet, hatı
rımda o kalmış. Şimdi muhterem arkadaşla
rım, .bunların hepisi aşağı - yukarı 5 000 ton 
civarındadır. Şimdi hatırlıyorum, 1/3 hesabiy
le çiftçinin eline 145 kuruştan para ödenmiştir 
bidayette. Şimdi yaptıkları masraf, en fazla 
masraf, her kooperatifin masrafı sekiz kuruşla, 
oniki kuruş arasında değişmektedir. Yani se
nelik itibariyle, gerek personel, gerek ambar, 
ve sair masrafı, gerek faiz bakımından, 12 ku
ruş çıktıktan sonra bugün meselâ bizim en 
geri faaliyete başlıyan Muratlı kazamızda 185 
kuruşa satılmıştır. Sorduk, köylüye geriye yeni 
baştan 25 kuruş iade edilecektir. Bu büyük bir 
meseledir muhterem arkadaşlarım. Her sene 
bütün mahsulünden kiloda 25 kuruş kazanmı-
yan müstahsil bidayette 145 - 150 kuruştan 
parasını aldıktan başka sonra şimdi de en dar 
zamanında eline tekrar kilo başına vermiş ol
duğu mala karşılık 25 kuruş pirim almaktadır, 
aşağı - yukarı. Binaenaleyh biz şunu ifade et
mek istiyoruz ki, bu kooperatifler fevkalâde 
yerinde ve zamanında ve çok yakm alâka gös
termek suretiyle faaliyet göstermişlerdir. Ti
caret Bakanlığı, Ziraat Bankası gerek kredi 
bakımından, gerek teşkilâtlandırma bakımın
dan çok yakın ilgi göstermişlerdir. Ve bugün 
bu kooperatifler yaşıyacak halde, ümit verici 
birtakım neticeler almışlardır. Ve ortada su
reti katiyede bu kooperatiflerin her hangi bir 
şekilde.çalışamaz hale getirileceği gibi bir du
rum da yoktur. Biraz evvel kendileri ifade 
buyurdular, bidayetteki rakamlar margarin 
yapımına elverişli hamyağm, ay çiçeği istih
saline kıyasla yeteceği zennedildiği halde bu
gün bu miktarın yetmiyeceğini şimdi, biraz ev
vel Bakanımız söylediler. Ama şu dakikaya 
kadar her hangi bir ithalâtın yapıldığına da 
işaret etmediler. Demek ki, böyle bir ithalât 
yani yapılması, şunu veya bunu himaye etmek 
suretiyle her hangi bir ithalât yapılması da 
mevzuubahis değildir. Şayet zaruret olursa 
dediler, biz ithalât cihetine gideceğiz. Bende
niz sırf buradan konuşulan ve efkârı umumi-
yede bilhassa Trakya mmtakasmda birtakım 
tereddütler yaratılan havayı değiştirmek ve 
hakiki durumu Yüksek Senatoya intikal ettir
mek için, gayet yakinen bilirim, bu meselele
re fazlasiyle ehemmiyet verilir, bu sözlü soru

yu sormuş ve cevabını da almış bulunuyorum. 
Sayın Bakana, gösterdiği alâkadan dolayı te
şekkürlerimi sunar, hepinizi hürmetle selâmla
rım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Ozden'in, İstanbul'da inşaatı uzun 
senelerden beri devam eden ceza ve tevkif evi
ne dair sözlü sorusu ve Adalet Bakanı Hasarı 
Dinçer'in cevabı (6/410)[ 

BAŞKAN — Bakan burada, soru sahibi bu
rada, soruyu okutuyorum. 

Sayı : 6/410 1.12.1966 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Adalet Bakanı 

tarafından Senatoda sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

Sorular : 
1. İstanbul'da inşaatı uzun senelerden beri 

devam eden ceza ve tevkif evi ne zaman ikmal 
edilip işe yarar bir hale gelecektir? 

2. Temyiz Mahkemesinde işler uzayıp git
mekte, dosyalar senelerce dairelerde sıra bekle
mektedir. Bunun telâfisi için Bakanlıkça ne 
gibi âcil tedbirler düşünülmektedir? 

3. Temyiz Mahkemesi önemli karar ve iç
tihatlarının bütün mahkeme ve barolara ve 
abone olanlara zamanında dağıtılmasını temin 
edici bir teşekküle lüzum var mıdır? Varsa bu 
seneki bütçeye bu hususta ödenek konulması 
düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayrı Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; sayın arkadaşım Ekrem Ozden'in soru
larına sırasiyle arzı cevaibediyorum. 

İstanbul'da Sağmalcılar'da 1955 yılında inşa
sına başlanımi'ş olan kapalı bölge ceza evi inşaa
tı bugüne kadar devam edegelmiştir. Yalnız 
arada 72 sayılı Kanun hükümlerine göre bir 
müddet inşaat durdurulmuş ve fakat mütaa-
kıp seneler inşaata devam edilmiştir. Bu inşaat, 
6447 sayılı Kanun bükümlerine göre elde edi
len gelirden yapıldığı içindir ki, seneler için
de ayrılan tahsisat inşaatın daha hızlı bitme-
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sine imkân vermemiştir. Bugüne kadar 
40 000 000 lira sarf edilmiştir, ve inşaat bu 
-sene hizmete açılacak bir seviyeye getirilmiş
tir. Binamın zemin katında modern bir ceza 
«vi, modern bir matbaa tesisleri kurulmuş ve 
onlar hizmete başlamıştır. Yapılmakta olan ce
za evi ölçülere göre 1 200 kişiliktir, fakat ih
tiyaç halinde, sıkıntı halinde 2 500 kişiyi de 
barındıracak kapasitededir. Ceza evinin infaz 
sistemimizin icabefctirdiği bütün teknik: ve mo
dern tesisleri ihtiva eder bir seviyede olduğu
nu ifade edebilirim. Bu sene sonlarında hiz
mete açmak için hummalı bir gayret sarf edil
mektedir. Ümidediyorum ki bu gayretin seme
resini alacağız ve İstanbul'da ceza evi mevzuunu 
tamamen, kökünden halletmiş olacağız. 

İkinci soruya geçiyorum. 
Yargıtay Teşkilât Kanunu hükümlerine gö

re her yıl toplanan Başkanlar Kurulu Yargı
tay da'kd işi gününde ve normal zaman ölçüleri 
içinde çıkarabilmek için tedbir düşünmüştür 
ve 30 üye ilâve etme tedbirini teklif etmiştir. Ba
kanlığımıza, Başkanlar Kurulunun bu teklifi 
Bakanlığımızca da muvafık mütalâa edilmek su
retiyle tasarı haline getirilmiş ve Yargıtay Teş
kilâtına 30 üye ilâvesine aidolan kanun tasarı
sı Bakanlar Kurulundan geçmiştir ve Parlâ
mentomuza sunulmuştur. Ümidederim ki Par-
lâuıeııtuııiLLzda da bu teklif, bu tasan iltifat gö
recektir ve kanuniyet kastedecektir, en kısa 
bir zamanda. Böylece Yargıtayda teraküm et
mekte olan ve şikâyet konusu olan gecikme
ler, işin terakümünden neşededen gecikmeler 
yenilmiş olacaktır. Aslında Yargıtaym 4 ncü 
Hukuk Dairesiyle, Ticaret Dairesinin işleri ha
kikaten büyük ölçüde sıra belki emektedir. 30 
üyenin ilâvesi ve bu üyelerin işlerin teraküm et
tiği yerlerde istihdamı suretiyle işlerin bekle
tilmeden normal ölçüler içinde çıkması temin 
edilmiş olacaktır. 

3 ncü soruya geçiyorum. Yargıtaym içtihat
larının günü gününe tatbikatçılara intikalini 
sağlıyacak tedbirleri muhterem arkadaşım sor
maktadır. Bilindiği gibi, Yargıtay kararları 
şimdiye kadar Adalet Dergisinde intişar etmek
te idi. Fakat bunu, Adalet Dergisinin başka 
mevzuları da ihtiva eden bir muhteva taşıması 
karşısında derli toplu bir hale getirmek ve za
manında tatbikatçıların eline geçmesini sağla
mak bakımından Resımî Kararlar Dergisi ismi 

altında bir dergi çıkarılması öngörülmüş ve 
tatbikatına geç'lmiştir. Falkat bunun da kifayet
li olduğu kanaatinde değiliz. İstanbul'da da bir 
matbaa açılacaktır. Sorunun birinci kısmında 
arz ettiğim gibi, Ankara Ceza Evindeki matbaa
mız da takviye edilmiştir. Bütün bunlar adlî 
içtihatların günü gününe ve maliyet fiyatı üze
rinden hâkim, savcı ve avukatlarımızın eline 
geçmesini sağlamak için aldığımız tedbirler me-
yanındadır. Bu tedbirlerimizin önümüzdeki ay
lar içinde sermaye verir neticelerini istihsal ede
bileceğimizi söyliyebilirim. Sorunun her üç nu
marasına taallûk eden kısımum da böylece hü
lâsa olarak arz etmiş bulunuyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu Anayasamı
zın soru müessesesi Yüksek Senato da iyi işle
mediği için maalesef sorularımız, çok özür di-
liyerek ifade edeceğim, beni affediniz, bayat
lamaktadır. Benim soru da bayatlamıştır. Çün
kü bundan sonra da bir Avukatlık Kanunu 
hakkında sorum vardır, bu da böyle oldu o da 
o şekildedir. Dört, beş ay evvel bu soruları sor
dum. Zaman ilerliyor, biz hepimiz geliyoruz, 
Bakanın işıi oluyor, gelemiyor. Ama bir sayın 
•komisyonun başkanı veya sözcüsü bir kanunun 
daha evvel müzakere edilmesini teklif buyuru
yor, kanun müzaikere ediliyor. Saat yediye ge
liyor, sorular olduğu gibi onbeş yirmi soru kalı
yor. 

Bu sorular Salı günü oluyor. Demek ki ay
da dört defa sorular bu şekilde oldu mu aradan 
bir ay geçiyor. Araya tatiller, bayramlar v.s. 
gelince de bizim soruları tekrar tetkik etmek 
imkânı hâsıl olmuyor. Onun için Başkanlık Di
vanından Hükümeti murakabe etmesi mesele
sinin önemi nisbetinde bu sorulara da ne şe
kilde bir önem verileceğini ve ne şekilde bir 
tatbikata geçileceği hususunda karara varmasını 
rica ediyorum. Başına konuyor, seçim deniyor, se
çimin zaten yapılamıyacağmı, neticesinin alma-
mıyacağını bütün gruplar bildiği halde şu kür
süye geliyoruz, reylerimizi kullanıyoruz, 2 saat 
böyle geçiyor, yazıktır bu. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın 
okuttuğu sorulardan sonra Adalet Bakanının 
vermiş olduğu İzahata teşekkür ederim. Filha
kika kendisi bir Adalet Bakanı olmak sıfatiyle 
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inşaat işleriyle alâkadar olmaması lâzımgelir. 
İnşaat nihayet Bayındırlık Bakanlığına aittir. 
Fakat kendileri lütfettiler, bu hususta da ce
vap verdiler. Ceza ve tevkif evleri bizim için 
çok önemlidir arkadaşlar. İstanbul'da, yalnız 
İstanbul'da değil bütün Türkiye'de dolaştığım, 
gördüğüm bilfiil vazife ifası suretiyle, gö
zümle gördüğüm firaklı hal tasvire imkân ver-
miyecek kadar kötüdür. Bir odanın içinde, he
lası da onun içinde, kapısı olmıyan bir hela da 
onun içinde bulunmak suretiyle yirmi, otuz kişi 
mukassi bir yerde, mahkûmlar, mevkuflar hep
si beraber, çocuklar da orada dâhil olmak üzere 
bu hapisane manzarasını göstermektedir. 

İstanbul'da üç yerde ceza ve tevkif evi var. 
Bu üç yerdeki ceza ve tevkif evleri de maalesef 
kanunun istediği şekilde tertibedilmiş binaları 
haiz değillerdir, şartları haiz değillerdir. Sağ-
macılar'daki inşaat iyi bir niyetle 1955 senesinde 
başlamış, fakat maalesef inşaat zaman zaman 
durklamaya mâruz kalmış, mütaahhidin işi iyi 
tutmaması birtakım ihtilâflara da yol açmıştır. 
Filhakika inşaat 72 sayılı Kanunla bir müddet 
durdurulmuştur. Fakat ondan sonra inşaat yine 
duraklama devri geçirmiştir. 40 milyon lira 
sarf edildiği buyuruyorlar. İki milyonu aşkın bir 
beldenin içinde üç tane ceza evine mukabil ya
pacağımız bu inşaata 40 milyon sarf edilmesi 
büyük bir meblâğ olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu inşaatın biran ev
vel ikmalini ve Sayın Bakanın yine Bayındır
lık Bakanı ile münasebete geçerek bunun ikmali 
yollarının ele alınmasını istirham ediyorum. 

Yargıtay teşkilâtı meselesine gelince : Muh
terem arkadaşlar, içinde bulunduğum için arz 
edeyim, Adalet Bakanı da lütfettiler, anlattı
lar. Hakikaten çok mühim bir mesele ile karşı 
karşıyayız. Adalet çabuk, süratle yerini bulma
sını ister. Süratli.olmıyan adalette hiçbir fay
da melhuz değildir. Adam fakir ve zarurette
dir, bu paraya muhtaçtır, parasının tahsiline 
karar da almıştır öbür taraf tehiri icra da 
getirmiştir. Ticaret Mahkemesinde iki sene bek
ler, iki sene arkadaşlar. Misal olarak sövliye-
yim, kendimden bahsediyorum, özür dilerim. 
Bir dâva 1964 te neticelenmiştir, sonunda 1965 
te Temvize gitti, 1966 da gittim, 1967 de size 
murafaa davetiyesi gelecektir dediler kalemde. 
İki sene, iki buçuk sene bir dosya Temyizde 

beklerse onda adalet süratle tecelli etti denile
mez. 4 ncü Hukukta da vaziyet böyledir. 

Arkadaşlar, İcra ve İflâs Dairesi var, Birinci 
Hukuk, İkinci Hukuk, Üçüncü Hukuk, Dördüncü 
Hukuk, bunların ayrı ayrı vazifeleri var, Ye
dinci, Sekizinci Hukuk var. İcra ve İflâs Dai
resi dün 9 günde karara bağlamış, dosya geldi, 
9 günde. İcra ve İflâs Dairesinin İstanbul'dan 
gönderilen bir dosyayı 21 Şubatta ele aldığı ve 
2 Martta karara bağladığmı gözümle gördüm, 
ilâmdan anlaşılıyor. Dokuz günde çıkmış dâva. 
Demek ki, iş bir intizama sokulursa, hakikaten 
bir gayret gösterilirse meseleler halledilir ka
naatindeyim. Evet belki icra dosyaları ufak dos
yalardır, basit işlerdir ama aynı gayret öbür ta
rafta da vardır, öbür tarafta da olması lâzım
gelir. 4 ncü Hukuktan hakikaten şikâyet etme
mek, Ticaret Dairesinden şikâyet etmemek-, hal
kın bu ıstırabını dile getirmemek mümkün de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanı 30 
üyenin ilâve edildiğini burada ifade buyurdular, 
bu tebşirata çok teşekkür ederim. Ben de vak
tiyle bunu duymuştum, fakat bu kâfi değildir 
arkadaşlar, 30 üye kâfi değildir. 30 üyenin ha
ricinde dairelere daire ilâve edilmesi lâzımdır. 
4 ncü Hukuk Dairesinin vazifelendirildiği iş
lere bakmak üzere 2-3 tane daire yapmak lâzım 
ve ayrı reislere bağlamak lâzımdır. Bundan 
ne ifade ettiğimi Sayın Adalet Bakanının anla
dığını tahmin ederim. 4 Hukuk Dairesi ve 3 
Ticaret Dairesi lâzımdır. Bu olursa bu yeni 
üyelerle bu şekilde daireleri fazlalaştırırsanız 
ümidederim ki, işler çabuk çıkar. Ama 4 ncü 
Hukuk bugünkü vaziyetiyle, Ticaret Dairesi bu
günkü durumiyle kaldıkça istediğiniz kadar 
oraya 30, 40 tane âza ilâve ediniz, imkânı yoktur. 
Çünkü reisler her dâvanın kararına bakmak is
temektedirler. Reisler her çıkan kararı imza et
mek veya bu kararın mesuliyetini kendisine 
ait olduğu için onu tetkik etmek mevkiinde bu
lundukça bu dairelerden iş çıkmaz. 

İçtihatlara gelince : Arkadaşlar hiçbir yerde, 
hiçbir memlekette birbirine zıt mahkemelerden 
çıkmış içtihatlar bulunduğu görülmemiştir. Bu 
valııız Türkiye'ye mahsus. Türkiye'de aynı daire
den biribirini nakzeder pek yakın zamanlara 
aidolmak üzere kararlar çıktığı müşahede edil
miştir. Hattâ ve hattâ hukuk heyeti umumiyesin-
den bile böyle kararlar çıkmıştır. E, böyle olun-
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ca arkadaşlar, avukat, hâkim ne yapacak? Hâkim 
birinci kararı alacak, diyecek ki, madem ki, Tem
yiz Mahkemesi böyle içtihat etti, benim kararım 
da bu şekilde tasdik edildi ona göre bir karar ve
reyim der ve ona göre bir karar verecektir. Halbuki 
bilmiyor ki, ondan sonra karar orada o dairede 
değişmiş ve başka bir mahkemeye giden dosya ile 
o karardan bu hâkim haberdar olmamıştır. Baş
ka bir gün verdiği aynı şekilde karar Temyiz 
Mahkemesince bozulmaktadır. Böyle bir kötü 
durum içinde hâkimlerin ve avukatların hakkı 
yerine getirmek bakımından iyi hareket edecek
lerini tahmin etmek mümkün olamaz arkadaşlar. 
Bu bakımdan ben her zaman söylerim, temcit plâ-
vı gibi ortaya koyarım, yine söylemekte devam 
edeceğim. Çıkan içtihatları Temyiz Mahkemesi 
azalarına dahi vermek ve yeni başlamış olan hu
kuk müntesibi bir avukat arkadaşa dahi gönde
recek bir teşkilât kurulursa bu takdirde içtihat
ların esası anlaşılır ve meseleler suyun yüzüne 
çıkmış olur. Hukukçular, yazarlar, hukuk müna
sipleri, içtihatları yayan dergiler vardır. Bu der
giler de bu içtihatları ortaya koyarlar ve mesele
lerin halli cihetine gidilebilir. Bunun için de 
Eesmî Kararlar Dergisi, Adalet Dergisi benim 
anlattığım mânada ihtiyacı tatmin edici hiçbir 
durum göstermemektedir. Yeni matbaadan isti
fade ederek çıkan kararları, Heyeti Umumiye ka
rarlarını hukukçu arkadaşlara kadar göndermeli, 
çıkan kararlar, daire kararları hâkimlere, reisle
re ve avukatlara baro vasıta siyle gönderilmeli, bu
nun için avukatlardan ve hâkimlerden ufak bir 
prim alınması, ne bileyim ben, ayda 2,5 lira gibi, 
ayda 5 lira gibi bir prim alınarak bu iş temin edi
lebilir, finanse edilebilir. Hepimiz vereceğimiz 

gibi hâkimler de verebilir. Bugün arkadaşlar, 
istanbul Mahkemesinin bir dairesine giderseniz, 
isim söylemiyeceğim, birkaç tane dairesine gidi
niz, hâkimin oturduğu odada veyahut hâkimin 
vazife gördüğü yerde, salonda muntazam bir kü
tüphane yok, ben görmedim. Bâzılarında var, 
bâzılarında kitap da yoktur. Bu hâkimin kendi 
şahsi kanunları ve kitapları vardır. Bu adam oku
mak ihtiyacında değil midir? Bunu kim yapacak? 
Bu bir umumi menfaat meselesidir arkadaşlar, 
basit bir mesele değildir. Hâkime bir karar gös
terildiği takdirde hâkim bunun üzerinde dura
caktır, işte hak ve adalet böyle tekevvün edecek
tir. Ama biz gösteremezsek, ama hâkim göremez-
se nasıl bu mesele üzerinde bir karara varacak
tır! Yok, vasıtası yoktur hâkimin. Kanuna baka
cak, kendi arzusu ile kendi teşebbüsü ile bulabil
diği dergileri, alabildiği dergileri tetkikinden çı
karacak neticeye göre bir karar verecektir. Bu 
da kâfi değildir, nakâfidir. Bu itibarla ilmî bir 
tetkik mahsulü olacak ve her hukukçuya, her 
hukuk amelesine gönderilebilecek bir organizas
yon, bir içtihat organizasyonuna ihtiyaç olduğu
nu lütfen, çok rica ederim Sayın Adalet Bakanı 
bunu bir hapishane meselesi kadar, bunu bir hâ
kim teminatı kadar, bunu bir hakikaten adaletin 
tecellisi için bir kanun mahiyetinde olarak telâk
ki etmesini' istirham ederim. Vermiş oldukları 
izahattan dolayı da arzı teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Çalışma müddetimiz dolmak 
üzeredir. 30 Mart 1967 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

» M 
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B — YAZILI SORU] 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
ZTner'in, öğretmen kitaplarına dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz'in cevabı (7/305) 

24 . 11 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişikte sunulan sorularımın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması i^in tavassutunuzu saygılanmla arz ve 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi 

Ragıp Üner 

Millî Eğitim Bakanlığına 

Ankara 

1. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
«yayınlanmakta «olan öğretmen kitapları» isimli 
seri kitapların ortalama olarak bir tanesi 
kaç Tl. sına malolmaktadır. «Satış fiyatı de
ğil maliyet fiyatı» 

2. Ortalama olarak yılda kaç kitap neşre
dilmiştir. 

3. (Öğretmen kitapları) serisi kitapların
dan 1 tanesi 130 bin aded basılırsa tanesi orta
lama kaça mal olacaktır. 

4. 1966 yılı Kasım ayı nazara alınarak. 
İlk, orta, lise ve sanat okullarındaki mev

cut öğretmen adedinin katî rakamı nedir? 
Bu soruların cevabının bildirilmesini arz ve 

rica eder saygılarımı sunarım. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 16 . 3 . 1967 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 890 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in öğretmen kitap
larına dair yazılı soru öner
gesi cevabı hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25 . 11 . 1966 tarih ve 6966/2840 

7/305 sayılı yazınız : 

R VS CEVAPLARI 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'
in öğretmen kitaplarına dair olan 24 . 11 . 1966 
tarihli yazılı soru önergesi cevap notunun ili
şik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ragıp 
Üner'in öğretmen kitapları hakkındaki yazılı 
soru önergesi cevap notu : 

öğretmen meslek kitapları 2,5 ile 38 for
ma arasında değişmekte olduğundan kâğıt 
sarfiyatı miktarı da değişmektedir. Baskı ve 
telif hakkı bedelleri de maliyete değişik dere
celerde aksetmektedir. Bu sebeple, kitapların 
ortalama maliyetini tesbit hatalı olabileceğin
den aşağıda verilen rakamların sıhhati bakı
mından bu hususların göz önüne alınması ye
rinde olur. 

1. 1966 yılında 4 00O nüsha 'üzerinde bas
kıları yapılan öğretmen meslek kitaplarının 
on formalık bir nüshası 405 kuruşa, 14 for
malık bir nüshası ise 605 kuruşa mal olmakta
dır. 

2. 1961 yılında yayımlanmaya başlanılmış 
olan öğretmen meslek kitaplarından yılda orta
lama 6 - 9 kitap yayımlanmaktadır. 

3. öğretmen kitapları serisinden 10 for
malık bir kitabın baskısı 130 000 sayısına çı-
karılıdğı takdirde bir nüshasının 233 kuruşa, 
14 formalık bir kitabın ise 311 kuruşa mal ola
cağı anlaşılmıştır. 

4. 1966 yılı Kasım ayı itibariyle öğret
men sayısı listesi aşağıya çıkarılmıştır : 
İlkokullar 93 847 
Ortaokullar, liseler ve akşam liseleri 15 591 
Erkek sanat ortaokulları ve sanat 
enstitüleri 2 737 
Kız sanat ortaokulları ve kız enstitüleri 2 436 
Ticaret ortaokulları ve ticaret liseleri 826 
imam - Hatip okulları I. ve II. Devre 527 
öğretmen okulaln I. ve II. Devre 1 810 

117 774 
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Not : öğretmenler her iki devrede de gö
rev aldıklarından I nei ve II nei devre öğret
men sayıları ayrı ayrı verilmemektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet Îsmen'in, yabancı ve ortaklasa yabancı 
sermayeli firmalara dair yazılı soru önergesi 
ve Ticaret Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
cevabı (7/327) 

2 . .2 . .1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 

Hikmet îşmen 
Kocaeli Senatörü 

1. Türkiye'de mevcut % 100 yabancı ve or
taklaşa yabancı sermayeli firmaların adları ve 
iştigal sahaları nelerdir! 

28 . 3 . 1967 O : 1 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 17 . 3 . 1967 

îçticaret 
Genel Müdürlüğü 

Şube remzi ve 
NQ. 5022/11 - 19 

Sayı : 5800 
Konu : Senatör Hikmet 
îsmen'in yazılı soru öner
gesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 21 . 2 . 1967 tarih ve 7328/3611 - 327 

sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet 
îsmen'in yabancı ve ortaklaşa yabancı ser
mayeli firmalar hakkındaki yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak tanzim edilen ve 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 
faydalanmak suretiyle faaliyette bulunan fir
maların müsaade tarihleri, adları, iştigal saha
ları ve şirket serm ay esine olan iştirak ııisbet-
lerini gösterir listeden üç nüsha ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Sadık Tekin Müftüoğlu 



6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanarak faaliyette bu 

No. Firmanın adı 

7 General Elektrik T.A.Ş. 

8 Aga Türk Sanayi ve Tic. A.Ş. 
11 P. Robertet ve S. Konur Gülyağı ve 

Itriyat Ltd. Şti. 

14 Turyağ Türkiye Yağ ve Mamulleri 
A.O. 

15 Lever Brothers Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 

20 Neon Sadi Sinevi 

21 Dyo ve Sadolin Sentetik Boya ve 
Vernik Fabrikaları A.Ş. 

25 Abbott Laboratories Co. A. 
26 Türkiye Çimento Sanayii A.Ş. 
32 Elektrik Kömürleri Ltd. Şti. 
34 Ünilever iş Ticaret ve Sanayi Limi

ted Şirketi 
39 Madan Akümülâtör ve Malzemeleri 

Sanayii A.Ş. 
40 Birleşik Alman İlâç Fabrikaları Ltd. 

Şirketi 
51 Devilux Komandit Şirketi 

İlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı İştigal ko 

29/ 4/1952 3/15229 

5/ 4/1952 3/15230 

13/ 3/1953 4/385 

Ampul cam kavanozu, floures 
imali 
Oksijen fabrikası tevsii 

Gülyağı, katı gülyağı ve diğer 
muhtelif teksif edilmiş meyva 

27/ 5/1953 4/846 İzmir Turyağ Fabrikasına işti 

13/ 7/1953 4/1202 
3/12/1953 4/1933 

10/12/1953 4/1963 

18/ 1/1954 4/2242 
15/ 2/1954 4/2408 
2 5 / 3/1954 4/2691 

2/ 7/1952 3/15290 

15/ 6/1954 4/3097 

25/ 5/1954 4/3049 
26/ 7/1954 4/3529 

52 Marshall Oil And Chemicals Co. A.O. 16/ 8/1954 4/3451 

Tuvalet sabunu, toz sabun, det 
Neon ve flouresens tenvirat ve 
yapmak 

Sentetik vernikler, alkitler, sen 
yalar imal ve her nevi matba 
satımı 
ilâç fabrikası tesisi 
Çimento fabrikasına iştirak 
Elektrik makinaları için lüzum 

Margarin ve -nebati yağ imal 

Batarya kuru pil, akümülâtör i 

ilâç ve müstahzar fabrikası tes 
Vernik, boya ve kimyevi madd 
tesisi 
Kullanılmış motor yağlarının r 
kimyevi maddeler imali. Polivi 
maddeler imali 



en 
oo 

îlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

No. Firmanın adı Tarihi Sayısı 

53 Migros Türk Ticaret A.Ş. 16/ 8/1954 4/3422 

54 Tümersan Türkiye Madeni Sanayi 
A.Ş. 31/ 7/1954 4/3527 

55 İç - Dış Kolektif Ortaklığı 22/ 7/1954 4/3528 

58 E.R. Squibb Sons İlâçları A.Ş. 23/ 1/1956 4/6558 
61 Agro - Merck Zirai Mücadele İlâç

ları Fabrikası Ltd. Şti. 13/ 9/1954 4/3623 

59 Minnespolis Moline Türk Traktör ve 
Ziraat Makinaları A.Ş. 30/ 3/1955 4/4715 

62 Lüxor Lâmba Fitili İmalâtı Ltd. Şti. 19/10/1954 4/3811 
65 Carlo Erba İlâç Fab. Ltd. Şti. 19/10/1954 4/3840 

74 Gübre Fabrikası Türk A.O. $6/11/1954 4/4080 
75 Sofitaş Smai ve Ticaret Finansman 

T.A.Ş. 25/12/1954 4/4168 

İştigal ko 

İstanbul halkının gıda ve aile 
deki geçim yükünü hafifletm 

Bakır ve demir kundura çivi 
fabrika tesisi 
Balık ve karides donduracak 
fabrika tesisi 

İlâç fabrikasına iştirak 

Haşarat mücadelesinde kullan 
zirai mücadele ilâçlarını imal 

Traktör ve ziraat makinaları i 
Gaz lâmbası fitili, lüks lâmbası 
Tıbbi ecza, kloramfenicol lev 
sülisinat ve liofilize edilmiş m 
ilâçları imali 
Süperfosfat fabrikası tesisi 

Bilûmum binaların inşaatında 
tipte prefabrike konglomere ü 
kiremitler, muhtelif tip kalite, 
yon boruları, her türlü döşem 
ve tiplerde karolar, bilûmum 
ve muhtelif ebat ve tipte merd 



No. Firmanın adı 

76 Türk Philips Sanayi A.Ş. 

tik müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı 

25/12/1954 4/4166 

78 Admel Komandit Şirketi 25/12/1954 4/4203 

81 Remington Rand Türkiye Mümessil
liği Satış Ltd. Şti. 

86 Santral Dikiş Sanayii A.Ş. 
88 The American Express Co. înc. 

19/ 1/1955 4/4243 

8/11/1951 3/13897 
4/ 2/1955 4/4346 

90 Türk Borax Madencilik A.Ş. 
92 Famerit Sanayi Limited Şirketi 

11/ 2/1955 4/4464 
28/ 2/1955 4/4549 

94 Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. 30/ 3/1955 4/4716 
97 Türk Willy Overland Fabrikası A.O. 5 /4 /1955 4/4830 

100 Perfektüp Sanayi Ltd. Şirketi 5/ 4/1955 4/4827 

101 Dr. A. Wander Ciba Müstahzarat 
Fabrikası A.Ş. 5 / 4/1955 4/4826 

102 Elektronik Endüstrileri T.A.Ş. 1 1 / 4/1955 4/4874 

İştigal ko 

Radyo montaj fabrikası tesisi 
ları, elektrikli tıraş makinaları 
pikap, radyo, gramofon, büro 
hazları, buz dolapları, elektri 
her cins gazlı ve gazsız tenvi 
lâmbaları ve bunların bilûmum 
Fotoğraf ik resim ve hendese ha 
maşlar ile katranlı kâğıtlar, pa 
alelûmum ecating malzeme im 
nik azoprint phöto print ve d 
ve bu grup imalâttan memleke 
mek gayesiyle fabrika tesisi 

Remington Rand marka yazı 
fabrika tesisi 
Nakış ve dikiş iplikleri imali 
Deniz, kara ve hava yolu ile dü 
tif ve münferit seyahat seferle 
Borasit madenini istihsal ve d 
Renkli fayans duvar döşeme ve 
altı döşemeleri ve suni merme 
Likitgazdan havagazı imal etm 
Jeep tipi çift difransiyelli hiz 
kamyonet ile Station Wagon v 
etmek 
Alimünyum kalay ve sair mad 
eşyası imali 

İlâç ve müstahzar imali 
Radyo montaj fabrikası tesisi 



No. Firmanın adı 

İlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı 

105 Himtaş Hidro - Elektrik İşleri Müh. 
Anonim Şirketi 6/ 5/1955 4/5076 

109 Tohum Islah ve Üretme A.S. 21/ 5/1955 4/5219 

112 Türk Hoeclıst Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21 / 5/1955 4/5217 

116 Auer İmalât A.Ş. 19/ 7/1955 4/5586 

121 Derbv Plâstik Fabrikası Kol. O. 13/ 9/1955 4/5883 

127 Mannesmann - Sümerbank Boru En
düstrisi T.A.Ş. 1/11/1955 4/6117 

128 Ş.Ş. Nakış İplikleri Fab. T.A.Ş. 
130 Pfizer İlâçları A.Ş. 

1/11/1955 4/6121 
1/11/1955 4/6119 

131 Belmar Dişçilik Kol. Şti. 
132 Aktaş Sanayi Ltd. Şti. 

29/11/L955 4/6313 
29/11/1955 4/6314 

138 İstanbul Mangan Türk Ltd. Şti. 
139 Güler Sanayi A. Şti. 

3 / 2/1956 4/6617 
31 / 1/1956 4/6592 

İştigal ko 

Liman, barınak, iskele ve benz 
sahasında her türlü etüt ve p 
etmek 

Şeker pancarı tohumunun, is 
iştigal etmek 

Hastane ve sanayide kullanıla 
emprime perdelik, yer ve sofra 
derileri dört renk üzerinde sen 

Su, gaz, kalorifer ve benzeri t 
boru imali 

İnce iplik ve ağ iplikleri imal 
İnscn tedavisini ve veteriner t 
penicilin, Streptomycin, Tetr 
vitamin ve hormon müstahzar 
Diş tababetinde kullanılan mü 
Kurşun, kalay ve aliminyumda 
ve çocuk mamaları imali, yurt 
temin etmek 

Maden arama ve işletme 
Latox maddesinden lastikli ku 
tamel her türlü alet ve edevat 

İlâç ve müstahzar imali 

Havagazı ocakları, kuzineleri 
imali 



No. Firmanın adı 

îlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı 

141 Madeni İnşaat îşleri T.A.Ş. 3/ 2/1956 4/6615 

142 Elektrik Teçhizatı İmalâtı Tesisatı 
Anonim Şirketi 11/ 2/1956 4/6670 

149 Sandoz İlâç Sanayii Ltd. Şti. 21/ 3/1956 4/6991 

153 Oerlikon Kaynak Elektrotları Sa
nayi A.Ş. 10/ 3/1956 4/6888 

154 Westirig House Ait Barke A.Ş. 5/ 4/1956 4/7043 

161 Salim Osman Tatari 5/ 5/1956 4/7225 

163 Tacam Teknik Cam Fabrikası A.Ş. 5/ 5/1956 4/7245 

İştigal konusu 

Madeni inşaat işleri, ağır kazancılı 
gazometreler, kaldırma ve taşıma m 
ları, şeker ve çimento fabrikaları 
çeneli kırma makinaları, kalburl 
döner dolaplı beton makmalar, m 
inşaat vinçleri, hidromekanik inşaa 

Transformatör imali ve tamiriyle i 
İlâç ve müstahzar imali. (Hammad 
mahlüller ve ampul imali) 

Her türlü kaynak elektrotları ima 
İnşaat işleri, toprak kaldırma yol y 
lan, kompresörler, makina alet, işa 
bunları müteferrik aksam imal, t 
mak ve ihraç 
Dikiş ve her nevi sanayi makinala 
yon döküm parçalan imali 
Boş müstahzar ampulleri, antibiyot 
malzemesi imalinde kullanılan çeşi 
lar, biberon, hususi camdan gemic 
lâmbası camı, atom fiziği için kor 
tabakalı camlan, lâboratuvar için 
ler tekniğine uygun camlar, tıbb 
termometre için cam, elektronik 
lonlar, camdan geçitler, sıcağa mu 
işlerinde kullanılan camdan malzem 
camı, mikroskop lamelleri, ışıkla 
adeseler, sniyal optiği, kondansatö 
boru ve fınn kapasitesini doldura 
malzeme imal etmek 



No. Firmanın adı 

164 Sataş Su Sayaçları T.A.Ş. 

173 Metalum Sanayi ve Ltd. Şti. 

İlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı 

24/ 5/1956 4/7331 

20/ 8/1956 4/7850 

172 Anadolu Çimentoları T.A.Ş. 19/ 6/1956 4/7503 

174 Türk Demir Döküm Fabrikası A.Ş. 3 1 / 8/1956 4/7873 

182 Metalock Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 22/ 2/1957 4/8713 

188 Roche Müstahzarları Sanayi Ltd. Şti. 24/ 7/1957 4/9249 

190 Şükrü Tanatar Halefleri S. Tanatar 
Ahmet H. Tanatar ve Ortakları Ko
lektif Şirketi 15/ 8/1957 4/9323 

195 Türebol Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19/10/1957 4/9569 

198 İstanbul Porselen Sanayi A.Ş. 18/ 1/1958 4/9873 

İştigal konu 

Teknik kösele, kalsiyum bikroma 
lık giyim eşyası imal etmek ve p 
olmak 
Vagon ve ambar örtüleri, deniz 
pranga ve yelken bezleri, çadır be 
ateşe mukavim her nevi örtüler, 
yüksek tazyika dayanıklı hortum 
Duvar ve yer fayansları, lavabo, sı 
çay ve kahve takımları, izalatör v 
lenleri imali 

Askter marka su sayaçları ile elek 
her nevi ölçü âletleri ve benzeri m 
Külçe halinde alüminyum işlemek 
mat diş macunu, pilbil komprime 
ve sıhhi malzeme için tüp, kılıf v 
deleri için yumuşak ve az sert 
fünye yüksükler, bakır, kurşun g 
malzemesi ve radyo madeni parç 
Kartal'daki çimento fabrikasının 
Pik ve çelikten kalorifer radyotö 
ve sıhhi tesisat malzemesi imal et 
Dökme madenler ve makinaların 
parçalarını soğuk tamirat usulü 
•İlâç müstahzar ve memleketimizd 
bâzı önemli kimyevi aktif hammad 
nol, Synkavit müessir maddesi li 
ve Butzolidin müessir maddesi im 



İlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

No. Firmanın adı Tarihi Sayısı 

199 İşçimenler Kimyevi Maddeler Ltd. 
Şirketi 18/ 1/1958 4/9893 

206 Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş. 24/ 4/1958 4/10242 

207 Merbalit Suni Mermer Sanayi A.Ş. 14/ 6/1958 4/10443 

208 Elektrometallurji Sanayi A.Ş. 8/ 7/1958 4/10517 
213 Tıp Fen Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
214 Singer Sanayi Anemim Şirketi 14/ 1/1959 4/11165 

218 Türk Pirelli Lâstikleri A.Ş, 24/ 9/1959 4/12204 

221 Farmatalia Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8/12/1959 4/12479 

224 Lepetit Kimya ve İlâç Sanayi A.Ş. 2 / 4/1960 4/12825 

225 "Wyeth Lâboratuvarları A.Ş. 6/ 5/1960 4/13015 

İştigal konus 

Memleketimizde deri ve mensucat 
maddelerin imali 
Kuvvetli cereyanla işliyen elektri 
sayaçları, tezgâhtar için elektrik 
esseseler için V sistemi döküm fer 
taları, malzemesi, anatablo, salt te 
matürler, tesisat malzemesi ve ye 
matörler, asansör ve zayıf cereya 
kinaları, telefon santralları, su 
hoparlör, trafik işaretleri, demi 
aletleri ve radyo yedek parçaları 
Her türlü binalar için döşeme m 
gun gördüğü her tipte mermer m 
Ferrokrom ve karpit imali 
İpekten mamul ameliyat ipliği im 

191 model dikiş makinası imali, 
kiş makinaları ve 224 tip zikzak m 

Ziraat ve nafıa makinaları ile na 
nılacak lâstiklerin imali 

İlâç hammaddesiyle bunlardan tifo 
ve bağırsak enfeksiyonlarında kul 
haiz müstahzar imali 

Chloramphenicole levogyree, chlor 
vitamin B 32 isimli ilâç maddeler 
ve ilâç imali 
İlâç hammaddeleri çocuk maması 
zarat imali 



No. Firmanın adı 

ilk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı 

227 Grasso Soğuk Hava Tesisleri Ltd. 
Şirketi 28/ 6/1960 5/104 

233 Good-Year Lâstikleri T.A.Ş. 7 / 7/1961 5/1431 

234 U.S. Royal Lâstik T.A.Ş. 7/ 7/1961 5/1430 

235 Bayer Tarım ilâçları Ltd. Şti. 
238 Gaz Aletleri A.Ş. 

23/10/1961 5/1829 
7/ 2/1962 6/168 

242 Chrysler Sanayi T.A.Ş. 

243 Kimyaderman Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şirketi. 

244 Van Waveran de Breş Ltd. Şti. 

10/ 7/1962 6/709 

17/ 7/1962 6/753 

17/ 7/1962 6/743 

245 Sentetik iplik Fabrikası A.Ş. 3 1 / 8/1962 6/895 
247 Çecat Perlit ve Maden Sanayi A.Ş. 3 1 / 8/1962 6/S85 
248 Magnesit Türk Anonim Şirketi 27/ 9/1962 6/1000 

249 Böhler Kaynak Elektrotları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 24/11/1962 6/1164 

iştigal konu 

Soğuk hava tesisleri ikmali 
iç ve dış lâstikleri, kara nakil vas 
ları ve daha sonra The Good-Yea 
mulleri imal etmek 
Otomobil iç ve dış lâstikleri, bin 
otobüs, skuters, motosiklet, bisikl 
kinaları ve sanayide kullanılan v 
sırt geçirme malzemesi ve lâstik 
etmek 
Zirai mücadele ve haşarat öldürü 
Evlerde ve smai müesseselerde ku 
nakil ve istihsaline yarıyan çelik 
ve valflarla aynı maksada yarıyac 
imali 
Kamyonlar, kamyon şoför mahal 
yedek parçalar ve otomobil imal 

Mensucat ve deri yardımcı madde 
satıh ihzar maddeleri imali 
Sebze tohumlarını ıslah, üretme 
etmek 
Naylon 6 ipliği imali 
Perlit tesisleri kurulması 
Ham magnesit madenlerinin işleti 
ride kullanılması mümkün fırınla 
tamamını ihracetmek 

Elektrot fabrikası tesisi 



İlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

No. Firmanın adı Tarihi Sayısı 

251 Türk Kablo Anonim Ortaklığı 4/ 2/1963 6/1392 

254 

256 

257 
258 
259 
262 

263 

Alkim Alkali Kimya A.Ş. 

Eternit Sanayi A.Ş. 

Bolu Konserve Fafrikası 
Naylonteks Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Türk Ytong Sanayi A.Ş. 
Türk Siemens Kablo ve Elektrik Sa
nayi Anonim Şirketi 
B.M.C. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

8/ 5/1963 

3/ 6/1963 

15/ 6/1963 
15/ 7/1963 
5/ 7/1963 

26/ 7/1963 
10/ 8/1963 

6/1728 

6/1816 

6/1881 
6/1984 
6/1981 

6/2019 
6/2057 

267 Kervansaray Anonim Şirketi 15/10/1963 6/2286 

Turtel Turistik Tesisler Ltd. Şti. 
Boğaziçi Gözlük Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 
Sandoz Kimya Sanayi Ltd. Şti. 
Tütüntex Ticaret A.Ş. 
Layne - Bowler Dik Türbin ve Pom
paları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

15/10/1963 

30/ 1/1964 
1/ 2/1964 
4/ 4/1964 

20/ 6/1964 

6/2285 

6/2627 
6/2646 
6/2910 

6/3219 

iştigal konu 

Enerji ve telekomünikasyon tesis 
türlü yeraltı, sualtı, izole kablol 
iletkenler imali 
Alkali maden tuzlarını ve müş 
tihsal etmek 
Amyantlı çimentodan mamul tazy 
suarları imal etmek 
Mantar konservesi yapmak 
Naylon ve emsali her nevi sente 
Ytong namı ile maruf hazır inşaa 

Yeraltı kabloları imali 
Kamyon ve otobüs şasisi, kamyo 
mobili, arazi vasıtalariyle bunla 
imali 
Turizm endüstrisi teşvik Kanun 
memleketimizde yabancı turist 
kamp şebekesini inkişaf ettirmek 
ve sair turistik mahiyette tesisl 
letmek, kiralamak, satmalmak, iş 
lara yarıyan eşya, malzeme ve vas 
etmek ve bunlarla ilgili sair tur 
mak 
Otel, motel ve kamp gibi turistik 

Gözlük çerçevesi, camı, adesesi ve 
Zirai mücadele ilâçları imali 
Yaprak tütün işletmek, değerlend 

Derin kuyu su pompaları imali 



îlk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

No. Firmanın adı Tarihi Sayısı 

281 Pepsi - Cola Mamulleri Ltd. Şti. 20/ 6/1964 6/3217 
287 Türk General Elektrik A.Ş. 3 1 / 8/1964 6/3581 

284 Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş. 18/ 6/1964 6/3170 

288 Thomas S. Brewster Hacı Leylek 
Export 12/ 9/1964 6/3624 

289 Comag Continental Magnezit Ltd. 
Şirketi 12/ 9/1964 6/3625 

291 Hickson's Enprenye Madenleri En
düstri Ltd. Şti. 17/ 9/1964 6/3672 

293 V. Mane Fils Ç.tN.E.F. Çiçek ve 
Nebatat Esansları Fab. A.Ş. 14/11/1964 6/3910 

295 Arco İlâç ve Kimya Sanayi Ticaret 
Türk Anonim Şirketi 13 / 2/1965 6/4348 

297 Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. 16/ 4/1965 6/4600 

İştigal konu 

Pepsi - Cola konsantresi imali 
Ev tipi buz dolapları için komple 
ye bakır tel ile bakır kaplı ince 
gücünden aşağı kesirli küçük elek 
Karayolu taşıt araçları ziraat ma 
tekerlekli traktör imali hariç her 
gibi motorlu araçlar imali 

El işleri kuzu ve koyun derisind 
işlenmiş halde gıda maddelerinin 

Tanelith grupu hasebe enprenye 
yevi maddeleri imal etmek 

Gülden ve diğer kokulu bitkilerde 
gülyağı yapmak 

Cloramphenicol Palmitate, Clora 
Cloramphenicol, Stearate, Sucin 
cain, Clorhydrate, Monophenylb 
ve Cloramidina kapsül, Clorami 
Cloramidina Arco Suspansion, Cl 
Cloramidina Sulfa kapsül, Arcobu 
1100 - 1250 ampul, Calsium Arc 
tahzarlarını imal etmek 
Acetyl - Salicyl Saeure, yarı sent 
maya ekstratı ve sirke asiti 

Magnezit madenlerini işletmek k 
rarak kostik magnezit istihsal ve 



6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanarak faaliyette bulu 

No. Firmanın adı 

298 The Coca - Cola Export Corp. 
299 ideal Standart Isı Sanayi A.Ş. 
300 Izocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
301 Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 

302 Niyazi Gönen 

303 Cedko Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

ilk müsaadeye ait 
Kararnamenin 

Tarihi Sayısı 

3 / 8/1965 6/5055 
6/ 8/1965 6/5240 

17/ 9/1965 6/5348 
21/10/1965 6/5242 

6/11/1965 6/5453 

19/11/1965 6/5465 

311 Interinvest S.A. Merkezi Vaduz Tür
kiye Antalya Şubesi 22/ 6/1966 6/6631 

iştigal konu 

Coca - Cola özütü imali 
Buhar kazanları ve dökme demi 
Cam pamuğu imali 
Talaşsız haddelenmiş veya prese 
şerit destereler el demir destere 
katrak, hızar, daire, kütük, bıçk 
lemleri, sert maden uçlu takımlar 
ru kılavuzları, punta metrabı, 
rangoz matkapları, sol matkapl 
pimler, zımba ve matrisler, pro 
redne tığları, dış tarakları, morsk 
ler her çeşit ray imali ile tavi 
vişleme, boyama, sementasyon, n 
me. 
istanbul'da birinci sınıf otel, Ma 
Marmara ve Bogaz'da kamping ve 
bölgesinde motel ve plaj gibi t 
turist celbi için lüzumlu teşkilâtı 
Sanayide, ticarette sağlık merkez 
da ve ev ihtiyaçlarında çeşitli m 
tabiî ve suni maddelerden mamu 
yapıştırıcı, koruyucu, iyileştiric 
ambalâjlayıcı ve sair plasterler, b 
ler ve benzeri maddeleri imali 

Antalya'nın Çakırlar bölgesinde 
bunglow dinlenme evleri inşaatı 

« « • ^ 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

28 . 3 . 1967 Şah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

s i Enver Kök'e izin verilmesi hakkında Cum--
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/553) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
cimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 
hir yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diele 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 sorusu 
(6/404) 

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

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 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 evi 
ne dair Adalet Bakanından sözlü soruşu (6/410) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/411) 

1'2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alparslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alparslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/413) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayrı Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
('6/415) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Istanbulda yapılan yeraltı 



— 2 — 
veyerüstü geçitlerinin inşaatmdaki yolsuzluk 
iddialarına dair imar ve iskân Bakmmdan 
sözlü sorusu (6/416) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/4İ7) 

17. — Cumhuriyet Sent osu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 3908 sayılı Kanuna dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/418) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/420) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, bir memurun tâyinine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

21. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağirrım, Keban Barajı sebebiyle 
yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli şehrinin telefon 
santraline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/424) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 
rv 

A - HAKLARINDA IVEDÎLÎK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREŞlNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 1967] 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığmm 
1965 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 .1967] 

3. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu (4/71) S. 
Sayısı : 771 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967 (Not : Ulaştırma Bakanlığı ile il
gilidir) 

4. — Maliye eski Bakanı ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. 
Sayısı : 773 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgi
lidir.) 

5. — Maliye eski Bakanı ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. 
sayısı : 772 ye 2 nci ek) [Dağıtma .tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgi
lidir.) 

6. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/76) (S. 
Sayısı : 898) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1967] 
(Not : imar ve iskân Bakanlığı ile ilgilidir.) 

V 
TKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


