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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Süleyman Demire!'in, Pakistan'a 
yapacağı ziyarete katılacak olan Dışişleri Baka
nı ihsan Safcri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Arnavutluk Halk Meclisi Başkanının vâki 
davetine icaibetle Parlâmentomuzdan bir heyetin 
Arnavutluk'u ziyaretinin uygun görüldüğüne 
dair Müşterek Başkanlık Divanı kararı hak
kındaki Başkanlık tezkeresi okundu, tasvibo-
lundu. 

C. H. Partisinden istifa ettiklerini bildiren 
Konya Üyesi Mustafa Dinekli ve öndört arka
daşının yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
özdeni'n, istanbul şehrinin trafik konusuna 
dair sözlü sorusunu, Başbakan adına, içişleri 
Bakanı Faruk Sükan cevapladı. 

Gece öğrenimi yapan İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademileri öğretini üyeleri ile öğretim 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

yardımcılarına ve diğer personeline ücret ve
rilmesine dair kanun teklifi, üzerinde yapılan 
uzun görüşmelerden sonra, yeniden incelenmek 
üzere, Komisyona geriverildi. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab
zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra eklenmesi 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı görüşüldü ve tasarının kanun
laşması kabul edildi... 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 4 Mayıs 1967 
Perşembe günü saat 1.5 t e toplanılmak üzere 
Birleşime saat 18 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
Kâtip 

Çanakkale 
Nahit Al t an 

Raporlar 
1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet

lerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini 
değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal işler komisyon 
lan raporlan (Millet Meclisi 1/260; Cumhuri
yet Senatosu 1/730) (S. Sayısı : 917) 

2. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi 
sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu-
ruzim ve Tanıtma ve Sosyal işler komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 1/309; "Cumhuriyet 
Senatosu 1/732) (S. Savısı : 916) 

3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle, 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında
ki Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 336 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli 
ve 535 saylı Kanunun bâzı maddelerine birer 
fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Milllet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/338; Cumhuriyet Senatosu 1/739) (S. 
Sayısı : 903 e ek) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın; 
hazırlanmakta bulunan Orman Kanunu hakkın
daki neşriyata dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Orman Kanunu ve 
bu kanunla ilgili mevzular üzerinde Saym Kas
tamonu Senatörü Nusret Tuna söz istemiştir. 
Buyurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, birkaç günden beri mat
buatta bir Orman Kanununun hazırlanmakta ol
duğu, bu Orman Kanununun memleketi felâkete 
sürükliyebileceği, âdeta vatanın her köşesinde 
yangın başlamış, büyük zararlar tevlidedecek-
miş gibi birtakım neşriyatta bulunulmakta ve 
bu kanun üzerindeki çalışmalar Önlenmek isten
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, orman dâvası, 
bizim belli - başlı köy ve köklü davalarımızdan
dır. Hemen her teşriî Mecliste bu mevzular de
falarca konuşulmuş, fakat kati bir hal yoluna 
bağlanamamıştır. 

Bugün burada ormanlarımızın faydalarından 
bahsedecek değilim. İlim adamlarımız, Türkiye 
ormanlarının ancak 25 yıl daha dayanabilece
ğini, bilâhara ormansız kalmamızın mukadder 
olduğunu, bâzı tedbirlerin alınması lâzımgeldi-
ğini katiyetle ifade etmektedirler. 

Hakikaten ormanların sayılamıyacak kadar 
çok faydaları vardır. Akışların tanzimi, yağ
murları celbetmesi ve saire gibi birçok faydala
rının bulunduğu teker teker saymaya lüzum gör
müyorum. Her münevver, ilmin gösterdiği bu 
mevzu üzerinde hassasiyetle durmalıdır, orma

nın gelişmesine yardım etmelidir, ormanın çoğal
masına yardım etmelidir, edecektir, bunda en 
ufak bir şüphemiz yok. 

Fakat orman dâvası dediğimiz zaman, orman 
problemi dediğimiz zaman, yalnız ağaçlardan 
ibaret bir mevzu olmadığını orman içinde yaşı-
yan 10,5 milyon vatandaşın da nazara alınması 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Orman dâvası tek 
taraflı bir dâva değildir. Bugün vatandaş, or
man köylüsü evinden çıkıp bir ağacın altında 
oturmaya mecbur kaldığı zaman kendisinden 
izinli olup olmadığı, ormana girmeye ruhsatlı 
bulunup bulunmadığı sorulmaktadır. Atasından, 
Ecdadından kalan gayrimenkullerine sahip ola
mamaktadır. Bugün mevzuatımızda atalardan 
kalma orman içindeki bu gayrimenkule sahibol-
mayı temin eden en ufak bir hüküm yoktur. 
Eğer köylü orman köylüsü ise, yüzyıllardan be
ri dahi zilliyet olarak tasarrufta bulunsa dahi o 
gayrimenkule sahibolabilmesine imkân yoktur. 
Tarihçesine baktığımız zaman hakikaten bu köy
lülerin haklarına dönüp bakmamız zarureti ken
dini açıkça göstermektedir. 

Ormanlar orman nizamnamesinden evvel arzı 
mubahtan sayılırdı. Vatandaş kayıtsız şartsız 
bu gayrimenkullerden istifade ederdi. Bu başı
boş kanunun orman tahriplerine sebebolduğıı 
görüldü, 1937 yılında Orman Kanunu çıkarıldı. 
Bu, bâzı kayıt ve şartlarla vatandaşın yine or
mandan istifade etmesine imkân veriyordu. 

1945 yılında ormanların Devletleştirilmesine 
dair kanun çıktı. Hiçbir muameleye tabi olmadan 
orman olan bir yer veya orman olmaya elverişli 
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bulunan yerler Devletleştirilmiş sayılıyordu. Bir 
yıl içerisinde istendiği takdirde bedeli verile

cekti. Bir yıl içinde bedeli istenildiği takdirde 
her hangi bir bedel de ödenmiyordu. Atasından 
kalan gayrimenklünü bir bedel mukabilinde ver
meye razı onııyan Türk köylüsü «Ben gayrimen
kulumu terk ediyorum, bana bedelini verin» diye 
her hangi bir talepte bulunmamıştır. Bugün Or
man İdaresine sorduğumuz zaman bedelini alan 
vatandaşın sayısı yok denecek kadar azdır. 

Şimdi orman memurunun müsamahasiyle 
orman köylüsü köyünde oturabilmektedir. Her 
hangi bir sebeple hakkında bir zabıt tuttuğu za
man derhal müdahalesi menolunmaktadır. 

Muhterem, arkadaşlar, işte çıkması, çıkacağı 
düşünülen Orman Kanununda bu vatandaşları
mızın hak ve hukukunu korumaya matuf kayıt
ların olması mümkündür. 

Bugün Anayasamız ormanların mesahasının 
daraltılabileceğini kabul etmektedir. Elbette bu 

mesaha Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihteki 
orman hudutlariyle muayyendir. Bugün maale
sef bâzı orman gözüken sahalarda mahalleler 
türemiştir, Karabük'te olduğu gibi, Zonguldak'
ta olduğu gibi. Bâzı yerlerde narenciye bahçe
leri türemiştir, bâzı yerlerde zeytinlikler yapıl
mıştır. Bunları tasrih eden bir kanun geçen yıl 
Meclisimizden çıkmıştı. Anayasa Mahkemesi bu
nu Anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Bir 
Orman Kanununun hazırlandığı bir zamanda 
şimdiden bunun taşıyacağı bütün hükümlerinin 
menfi karşılanması yeni bir kanuna ihtiyacolma-
dığınm bildirilmesi, orman dâvasının tek veç
hesine bakmak demektir. 

Bugün 10,5 milyon vatandaş, orman mevzu
atındaki isabetsizlikler, kötü tatbikat yüzünden 
ıstırap içindedirler. Böyle bir kanunun çıkması
na ihtiyaç vardır. Bunu huzurlarınızda bir kere 
daha ifade etmeyi lüzumlu addettim. Beni din
lediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Van Üyesi Farid Melen'in Avrupa Kon
seyi üyeliğinden istifa ettiğini bildiren önergesi. 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır efendim. 
Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Avrupa Konseyi üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını emirlerinize arz ve 
rica ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Gün
deme geçiyoruz. 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Halûk Berkol ve 3 arkadaşının, İstanbul Beledi
yesince 6188 sayılı Kanun hükümlerine tevfi
kan güzel konutlar yapı kooperatifine tahsis 
olunan arsanın müddet bakımından istirdatı ge
rekirken bahsi geçen kanunun 12 nci maddesi
nin ihlâl olunarak süre temdit i yapıldığına ve 
bu yüzden belediyenin büyük zarara uğratıl
dığına dair idialar hakkında Senato Araştır
ması istiyen önergesi (10/12) 

BAŞKAN — İstanbul Senatörü Sayın Haluk 
Berkol, Ankara Senatörü Sayın Turgut Cebe, 
Trabzon Senatörü Sayın Ömer Hocaoğlu, Anka
ra Senatörü Sayın Yiğit Köker tarafından veri
len araştırma takriri 27 . 4 . 1967 gün ve 55 nci 
Birleşimde yüksek ıttılalarınıza arz edilmişti. 
Bugün takrir tekrar okunduktan sonra takrire 
imza koyan sayın senatörlerden birisine sonra 

da Hükümete söz verip Araştırma Komisyonu 
kurulup kurulmaması hususu oylarınızla karar
laştırılacaktır. 

Takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Belediyesince 6188 sayılı Kanun hü
kümlerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Koope
ratifine tahsis olunan arsanın müddet bakımın
dan istirdadı gerekirken bahsi geçen kanunun 
12 nci maddesinin ihlâl olunarak süre temdidi 
yapıldığı ve bu yüzden Belediyenin büyük za
rara uğradığı iddiaları basında yer almakta
dır. 

Umumi efkârda geniş akisler uyandıran bu 
iddianın sıhhat derecesini ve hâdisenin oluş şek
lini tesbit edebilmek üzere İçtüzüğün 133 ncü 
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maddesi uyarınca Senato araştrıması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Senatörü Ankara Senatörü 
Halûk Berkol Turgut Cebe 

Trabzon Senatörü Ankara Senatörü 
Ömer Hocaoğlu Yiğit Köker 

BAŞKAN — Takrirlerini iza.h etmek üzere 
Sayın Berkol, buyurun. 

HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Değerli Senatörler; 16 Mart 1967 tarihinde 
huzurunu da; gazetede intişar eden bir konu 
üzerine, İstanbul'da bulunan Güzel Konutlar Ya
pı Kooperatifi ile İstanbul Belediyesi arasında 
cereyan etmiş bir muameleyi dile getirmiştim. 

Bu mevzu üzerinde bugüne kadar yetkililer 
Yüce Senatoya, o zamanki talebimize rağmen, 
her hangi bir malûmat vermemiş bulunuyorlar. 
Bendeniz bu sebeple arkadaşlarımla birlikte, bu 
iddiaların varidolup olmadığı hususunda bir ka
naate varmak ve bilgi edinebilmek kasdiyle - ge
ne arz ediyorum, peşinen bir hükme sahibolmak-
sızm - bir Senato Araştırması yapılmasını tale-
betmis bulunuyoruz. 

Hadiseyi bir nebze hatırlatmamda fayda ola
caktır. 

Bir gazete, 15 Mart 1967 tarihinde İstanbul 
Belediyesinin yapmış olduğu bir haksız işlem do
layı si yi e. Belediye Meclisinin de bu işe katılmış-
itır, İstanbul Belediyesinin 20 milyon lira zarara 
sokulduğu, şeklinde bir iddiada bulunmuştu. Bu
nu, bendeniz oldukça enine boyuna tetkik ettim. 
Hâdise şöyle tezahür ediyor: 

Bir kooperatif kuruluvor, Güzel Konutlar 
Yapı Kooperatifi. Sene 1953 - 1954 6188 sayılı 
Kanunun 10 ve 16 ncı maddeleri hükümlerine 
uyularak o sırada diğer kooperatiflerle birlikte 
Belediye beş, altı parça arazisini tevzi ediyor. 
Bu arada da bu kooperatife kur'a ile Yıldız yo
kuşundaki yirmi bin metrekarelik bir yer isabet 
ediyor. Bu 20 000 metrekare yerin değeri olarak 
o zaman 30 000 lira belediyeye kooperatif tara
fından ödeniyor. Belediye ile kooperatif arasın
da İstanbul 6 ncı Noterliğinde 17 . 9 . 1955 ta
rihinde ve 6188 sayılı Kanun hükümleri dâhilin
de bir mukavele aktediliyor. Bu mukavelenin 
6 ncı maddesinde de 6188 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi hükümleri aynen taraflarca kabul edili
yor, mukavele aktediliyor. Bu suretle de kur'a 

neticesi Güzel Konutlar Kooperatifine isabet eden 
bu arsa 14 . 10 . 1955 tarihinde tapuda koope
ratif adına tescil ediliyor. 

Mukavelenin 6 ncı maddesi ve 6188 sayılı Ka
nunun bahsettiğim 12 nci madde, ki bir kısmını 
aynen okumakta fayda mülâhaza ediyorum; 
«Kendilerine arsa tahsis ve tescil edilenler, tes
cil tarihinden itibaren bir yılda başlamak ve iki 
vılcla bitirmek şartiyle imar plânına uygun bina 
yaptırmaya mecburdurlar. Bu şartlara riayetsiz
lik halinde Belediye, (gayrimenkulu hiçbir hüküm 
istihsaline hacet kalmaksızın geri alır.» Tabiatiy-
le bu geri alma keyfiyetinin de bâzı şartları mev
cuttur. 

Şimdi sene 1964, İstanbul Belediyesinde 1960 
tan sonra lâğvedilmiş bulunan Mesken ve Gece
kondu Müdür!ü§ü yeniden kuruluyor. Mesken ve 
Gecekondu Müdürlüğü kurulduktan sonra koope
ratiflerin ve inşaat durumlarının tetkikini vazi
fe ediniyor ve bu tctkikatı yapıyor. Bu koopera
tif için tesbit ettiği durum şu oluyor. 210 daire 
yapılmış olması icabederken 35 - 40 tanesi ik
mal edilmiş. 35 - 40 azaya teslim edilmiş fakat 
sreri kalanları, bilhassa öndeki bloklar yarı ya
pılmış vaziyette ve beton karkas durumda 1959 
senesinden beri olduğu gibi durmakta. Bu tet-
k;kat neticesinde derhal Mesken Gecekondu Mü
dürlüsü. 26 . 10 . 1964 tarihinde bu kooperati
fin durumunu bu suretle tesbit etmiş olarak bu 
arazinin belediyeye iadesi ile kooperatifle İstan
bul Belediyesi arasındaki mukavelenin feshi ge
rektiğini Riyaset Makamına bildiriyor, Riyaset 
Makamı da aynen 27 . 10 . 1964 tarihinde bu 
yazıyı onaylıyor, taısıdik.ediyor ve akabinde de 
mukavelenin fesih edilmesi icabettiği, feshedile
ceği 6 . 4 . 1965 tarihinde kooperatife tebliğ edi
liyor. Kooperatif bu arada yine çalışmaksızın ay
nen durmakta, kredi imkânı yok. bulamıyor, 
kanunlar değişmiş, sosyal mesken kanunları, bu 
kooperatifin daireleri 100 metrekareden daha faz
la olduğu için gerikalan azalar sosyal mesken kre
disinden de istifade edemiyor, tasfiye muamelesi 
devam ediyor. Tasfiye muamelesi devam ederken 
bu defa kooperatif müddet temdidi için Beledi
ye Riyaset Makamına müracaat ediyor. Beledi
ye Başkanlığı, Mesken ve Gecekondu Müdürlü
ğünün mütalâasını almak üzere durumu bu mü
dürlüğe havale ediyor. Mesiken Gecekondu Mü
dürlüğü tetkik ediyor, bir kere daha. 
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Zaten nazarı dikkatinizi celbetmek isterim, 
sayın senatörler, daha evvel Belediye Reisi bizzat 
kendisi 27 . 10 . 1964 tarihinde, demin de arz et
tiğim gibi, onaylamıştır bu mukavelenin feshini, 
işte buna rağmen Mesken Gecekondu Müdürlüğü 
de 18 . 6 . 1965 tarihinde kanunen bunun tem
didine imkân olmadığını bir kere daha Belediye 
Riyasetine bildiriyor. Fakat Belediye Riyaseti ka
nuna aykırı bulunmasına rağmen bu kooperatifin 
temlik talebini Belediye Meclisine intikal ettiri
yor. Belediye Meclisi 29 . 6 . 1965 tarihinde top
lanıyor, bir karara varıyor. Filhal bu temdidinka-
nun muvacehesinde, 6188 sayılı Kanun muva
cehesinde, temdidine imkân olmadığı kararma 
varıyor ve bu talebi reddediyor. Belediye Başkanı 
bu ret kararını da yine 8 . 7 . 1965 tarihinde tas
dik ediyor, imzalıyor. Müddet temdidi bu suret
le bir kere daha kabul edilmiyor. O ret kararın
dan takriben 3 - 4 ay sonra kooperatif umumi ve
kili olduğunu iddia eden bir şahıs bir dilekçe ge
tiriyor ve bu dilekçe Belediye Riyasetine doğru
dan doğruya, umumi kayıtlara işlenmeksizin doğ
rudan doğruya Belediye Riyasetine tarihsiz ola
rak tevdi ediliyor, veriliyor. Belediye Reisi bu di
lekçeyi yine Belediye Meclisine sevk ediyor. Bele
diye Meclisi müzakere etmeksizin Başkanlığa Ge
cekondu ve Mesken Müdürlüğünün mütalâasını 
da istemek üzere iade ediyor. Ama yine Riyaset 
Makamı bu talebi hiç Mesken ve Gecekondu Mü
dürlüğüne aksettirmeksizin kendisi tasvipkâr bir 
yazı ile ısrarla bir kere daha 19 . 11 . 1965 tari
hinde tekrar Belediye Meclisine sevk ediyor. Bu 
defa Meclis toplanıyor, ve Riyasetin demin arz et
tiğim şekilde 19 . 11 . 1965 gün ve Teknik Reis 
Muavinliği 485 sayılı yazısına istinaden ekseri
yetle müddet temdidini kabul ediyor ki, bunun 
toplantı tarihi 4 . 1 . 1966 dır. 7 . 1 . 1966 da da 
Belediye Başkanı bunu imzalıyor. Yani bu defa 
Beledİ3^e Meclisi bu temdidi kabul etmiş oluyor, 
Reis de bunu onaylıyor. Es'ki ve aksi şekildeki 
onaylarına rağmen. 

Yalnız bu arada şunu belirtmem gerekiyor, 
muhterem senatörler, ilk Belediye Meclisine sevk 
tarihi olan 17 . 6 . 1965 sıralarında o zaman 
yine yapılan gazetedeki neşriyat üzerine Eylül 
1965 te 2 mülkiye müfettişi Hükümet trafmdan 
bu meseleye el koymak üzere İstanbul Belediye
sine gönderiliyor. Fakat, Eylül 1965 ten beri de 
bu mülkiye müfettişleri hâlâ İstanbul'da bu mev
zuu tetkik etmekte ve fakat bir türlü neticeye va

ramamakta, şu ana kadar. Yine Kasım 1966 dan 
sonra da İmar ve İskân Bakanlığının bir müfet
tişi bu iki kişilik teftiş kadrosuna iltihak ettiri
liyor. Elan da bu müfettişler İstanbul'da bu ko
nuyu incelemektedir, Eylül 1965 ten beri. Beledi
ye Meclisi malûmlarıdır idari bir karar organı. 
Belediye Meclisinin teşrii bir salâhiyeti yok, hepi
nizin malûmu. Binaenaleyh, Belediye Meclisi 
bu konuda 6188 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
apaçık ortada iken her hangi bir şekilde bir karar 
alıp bu mukavelenin devamına karar veremez. 
Ancak onun kararı bir temenni mahiyetinde ka
labilir. Zaten öyle bir karar - ki sön karar bu şe
kilde olmuştur, müddet temdidi şeklinde olmuş
tur - böyle bir karar alındıktan sonra Belediye 
Riyaset Makamının bu kararı reddetmesi ve tat
bik etmemesi gerekirdi. Ama bilâkis tam tersi 
oluyor. 27 . 10 . 1964 te fesih kararını onayla
masına rağmen bilâhara iki defa ısrarla Meclise 
sevk ediyor, Belediye Riyaset makamı bu mese
leyi. 17 . 6 . 1965 te ve 13 . 9 . 1965 te. Ve yine 
19 . 11 . 1965 te. 

+ • • 

Şimdi bu durum karşısında zarardide olan 
birçok taraftar var. Kooperatif âzalarının adedi 
bugün 120 civarında. Bir servet orada yatmakta 
ve hattâ yıpranmakta. Yerin kıymeti artmış, 20 
milyona gelmiş, Belediye Riyaseti bunun karşısın
da kıpırdamaksızm gayet soğukkanlı durmakta. 
Belediye Meclisine birçok mevzuları sevk etmekte 
ısrarla direnen bu makamın, bu defa böyle bir 
konuda haksız olduğu halde hareketsiz kalması 
ile Belediye Meclisi ve koskoca bir beldenin Bele
diye Meclisi üyeleri şaibe altında kalıyor, kal
makta devam ediyor. 

Bizim bütün ıstırabımız bu Senato araştırma
sına Yüksek Heyetiniz karar verirse bu takdirde 
belirli bir konu olan bu mevzuda tam mânasiyle 
bir bilgi edinmiş; hem bu kooperatif azalarına ve 
hem de İstanbul Belediyesinin menfaatlerine im
kân olursa ışık tutmuş oluruz. İçtüzüğümüzün 
130 ncu maddesi mucibince ve onu takıbeden 
maddelerinde mevzuubahse dilen Araştırma Ko
misyonunun biran evvel teşekkülü suretiyle bu 
mevzua hattâ değil iki ay - ki, İçtüzük bu süreyi 
tanıyor - biran evvel neticelendirmek üzere ar
kadaşlarımızın bilhassa gayretini istirham ediyo
ruz. 

Yine huzurunuzdan ayrılmadan evvel şunu 
ifade etmek isterim, hiç kimseyi itham etmiyoruz. 
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Hiçbir peşin hükme sahip değiliz. Ancak suiis
timal varsa, rüşvet varsa, irtikâp varsa, hakikaten 
İstanbul Belediyesinin de menfaatleri, âmme men
faatleri, zedeleniyor ise, hattâ ve hattâ bu sebep
le oradaki 120 kooperatif âzası vatandaşın men
faatleri de zarardide oluyor ise bunların biran ev
vel vuzuha kavuşması için bu Senato araştırma
sının açılmasının zaruretine inanıyoruz. Yüce 
Heyetinizin takdirlerine sunuyorum. Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bu önerge

nin Anayasa ve İçtüzüğümüze göre oylanamıya-
cağı hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usul bakımından mı efendim? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Evet, usul 

bakımından. 
BAŞKAN — Buyurunuz usul bakımından. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım; kıymetli arkadaşımız Halûk Ber
kol ve diğer arkadaşılarımızm verdiği önergeyi 
ve izahatı dikkatle dinledim. Bu önerge benim 
kanaatimce Anayasaya aykırıdır. Şeklen sanki 
Anayasaya uygun gibi görünüyor. Neden? Çün
kü, 88 nci madde Meclis araştırması belli bir ko
nuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 
ibarettir diye bir hüküm taşıyor. Diğer taraftan, 
buna atıf yapan tüzüğün, 130 ncu maddesi muh
terem arkadaşımızın ifade buyurduğu gibi değil, 
her halde hata telâffuzda vukua geldi, 133 ncü 
maddesinden başlayıp 138 nci maddeye kadar 
devam eden hükümlerle bu husus teyidediliyor. 
Yani muhterem arkadaşlarımızın verdiği takrir 
gibi bu mahallî idareler, köy ihtiyar heyetleri, 
vilâyet daimî encümenleri hattâ ve hattâ naçiz 
bir arkadaşınız olarak vilâyetler hakkında dahi 
böyle bir araştırma istenemiyeceğine inanıyo
rum. Şu sebeple bu inançtayım : Ben şimdi bir 
dilekçe versem, şu şekilde bir talepte bulunsam; 
69 ncu alayın 32 nci taburunun 23 ncü bölük ku
mandanı hakkında şöyle şöyle yaptığından do
layı bir araştırma isterim desem olur mu bu? 
Kanaatimce olmaz. Neden olmaz? Ben bunu söz
lü soru şeklinde Millî Savunma Bakanından so
ranım. Bana cevap verir veya vermez. Kendlisinin 
iştirak ettiği bir mesuliyet olur, Senato ve Mec
lis Hükümeti denetlediği için, denetleme yetki
sinde olduğu için Bakanlıktan bahsiyle Bakanlı
ğı içine koyarak muhterem arkadaşlarım şimdi 

gelseler deseler ki, efendim şöyle şöyle oldu, İs
tanbul Belediyesi şu, şu suiistimalleri yaptı, biz 
bunları millete duyuralım, dedik İçişleri Bakanı 
falancaya müracaat ettik, tahkikat açmadı, mü
fettiş yollanmadı, bu hakkı nasıl elde edeceğiz, 
deselerdi elbette Anayasaya uygun olurdu. Ama 
bu hali ile buradan bir Senato heyeti kalkacak -
çok özür dilerim, muhterem arkadaşlarımdan 
hepsi kıymetli arkadaşlarımız bunda şüphe yok -
vilâyet encümenine gidecek, beldiyeye gidecek, 
belediyede kendinden çak dûn memurla muha-
tabolacak. Ben bunu doğru bulmuyorum şahsan. 
Ben dersem ki, dilekçemde arz ettiğim gibi Ha-
sanoğlan köyünün ihtiyar kurulumda yapılan 
şu şu yolsuzlukları incelemek üzere bir Senato 
araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif 
ederim. Sanki Anayasaya göre belli bir konu 
olduğu için, işte belli konu budur, denir. Yapılır 
gibi gelir. Ama samimî inancım muhterem arka
daşlar, her hangi bir parti inancı ile konuşmu
yorum, her hangi bir tesir altında değilim, Ana
yasaya bağlı olduğumu güstermeye gayret etmi
şimdir buraya girdiğimden beri. Ben şahsan be
lediyeler hakkında, vilâyet daimî encümenleri 
hakıkmda hattâ valilikler hakkında, ben desem 
ki, İstanbul Valisi Vefa Poyraz hakkında, olmaz 
arkadaşlar. Hiyerarşiyi bozarız. Ne askerî, ne 
sivil hiyerarşi kalmaz. Bizim emrimizde, Türk 
Milletinin emrinde olan Hükümettir. Hükümeti 
murakabe ederiz. Sayın Menteşeoğlu'nu 30 defa 
sigaya çekeriz, 20 defa Bakanlık teşkilâtı hak
kında araştırma yaparız, ama, çok affınıza sığı
narak arz ediyorum, böyle bir önergeyi benimse
memize Anayasa ve İçtüzük müsaidolmadığı 
inancındayım. O itibarla bu önergenin oylana-
mıyacağma kaaniim, arz ederim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, Saym G-ümü-
şoğlu, 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Senato 
araştırmasını istihdaf eden önergenin oylanamı-
yacağı yolundaki muhterem arkadaşım Sayın 
Muhittin Kılıç'm kanaat ve mütalâalarına işti
rak edemeyeceğimizi arz etmek üzere huzurunu
za çıkmış bulunmaktayım. 

Muhterem artkadaşlar, mevzuun usulî yönün'e 
girmeden evvel esası üzerinde yüksek dikkati
nizi bir noktada çekmeme müsaade buyurmanızı 
rica edeceğim. 

— 173 — 
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İstanbul Belediyesi ilgililerinin, Belediye 
Meclis Üyelerinin ve topyekûn idari teşkilâtta 
yer alan vazifelilerin geniş çapta suiistimale alet 
edildiği iddiası, rüşvet ve irtikâbın bu koopera
tif konusu üzerinde geniş çapta vâki olduğu şa
yiası İstanbul'da basında hattâ yurt sathında 
belirli bir hale, belirli bir kanaate gelmiş bulun
maktadır. Muhterem arkadaşım gündem dışı bir 
konuşma ile bu hususu ilgililere bilhassa beledi
yeler üzerinde vesayet hakkını haiz olan mahallî 
İdareler Umum Müdürlüğüne ve dolayısiyle İç
işleri Bakanlığına, böylece Senato kürsüsünden 
duyurmuş bulunmaktadır. Aradan uzun bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, bu konuda Yüksek Se
natoyu aydınlatıcı bir beyan bugüne kadar gel
memiştir. 

Bu itibarla âmme vicdanında tartışma konu
su olan ve vatandaşla her gün yüzyüze gelen bir 
politikacı için, bir parlâmento üyesi için hele İs
tanbul bölgesinden buraya seçilen bir arkada
şımız için bu hususu araştırmak en tabiî bir va
zife olmaktadır. Ve aslında bu vazifenin sorum
luluğu altında bugüne kadar meselenin ihmal 
edilmiş olması da gerçekten bize de isabet eden 
bir pay ile sorumlu bulunmaktayız. 

İşin usulî yönüne gelince : Muhterem arka
daşlarım, mahallî idareler, belediyeler, vilâyet 
genel meclislerinin kararları, hareketleri, köy 
muhtarının fiil ve hareketlerinin ve icraya ta
allûk eden her türlü tasarruflarının Meclis dene
timi dışında bulunduğunun kabulüne ben imkân 
bulmamaktayım. Çünkü gerek belediyeler, gerek 
özel idareler, gerekse köy ihtiyar heyetlerinin 
tabiiyetleri aldıkları kararların tasdik ve ret 
mercileri idari teşkilâttır. İcranın her türlü faa
liyetlerini murakabe ile vazifeli bulunan bir Mec
lisin bir nevi idarenin vesayeti altında bulunan 
veyahut idari vesayet sisteminin yürüdüğü ve 
onun tâli unsurları olan, teşkilâtı olan bir kısım 
üzerinde Meclis denetiminin bahis konusu olamı-
yacağmı kabul mümkün bulunmamaktadır. 

Sayın Muhittin Kılıç arkadaşımızın gösterdi
ği misal bence yine doğru değildir. Filân birliğin 
filân taburun filân kumandanının yaptığı bir iş 
eğer âmme vicdanını rahatsız ediyorsa, eğer yap
tığı bir iş ve fiil sebebiyle salgın bir hastalığa ve 
memleketin zararını icabettirecek bir fiil ve ha
reket varsa, bunun tetkik edilemiyeceğini, soru-
lamıyacağını... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Millî Savun
ma Bakanı var. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim, sayın arkadaşımızın ikazına. 
Evvelâ yol budur, sual müessesesi var. Millî Sa
vunma Bakanı cevabını bildirir. Senato tatmin 
olmazsa, kâfi bulmazsa yine bir araştırmaya ka
rar verebilir elbette. 

Mümkündür ama hâdisemizde Bakanlığı is
tihdaf eden bir sorumluluk vardır, gündem dışı 
bir konuşma yapılmıştır, Bakandan izahat isten
miştir, aylar geçmiştir bugüne kadar bu vazife 
yerine getirilmemiştir. Bu itibarla takrir usule, 
İçtüzüğe ve Anayasa göre oylanması lâzımdır. 
Sayın arkadaşımın gerekçesiyle bu kabîl araştır
ma taleplerinin oya sunul ama m ası, bu müesse
selerde Meclis denetimi yoktur denmesi bizzat 
kendi sorumluluğumuzu ortaya koyar. Bu iti
barla takrire iltifat buyurulması lâzımıgeldiği 
inancındayım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Usul konusunda üzerinde le

hinde ve 'aleyhinde iki ankadaş konuşmuşlar
dır. Buyurun Sayın Bakan. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanını, usul mevzuu halledilmeden Bakanı 
konuştu-masaydınız da sonra konuşsalardı. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 58 nci madde
sinin son fıkrası usul mevzuunda lehte ve aleyh
te 10 ar 'dakikayı geçmemek üzere birer kişi
ye söz verilir der. Onu ifade ettim ki başka bir 
arkadaşımız tekrar söz t al eb edip bizi söz ver
meme gibi bir duruma düşünmesin diye. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — -Sayın Başkanım, 
muhterem •arkadaşlarım; İstanbul'da Güzel Ko
nutlar Yapı Kooperatifi 6188 sayılı Kanuna tev
fikan İstanbul Belediyesine müracaat etmiş, 
Mecidiye köyü mahallesi 42 pafta, 4 adayı ih
tiva eden arsayı talebetmiş ve İstanbul Bele
diyesi de müspet mütalâa ederek 14 . 10 . 1955 
tarihinde, bu yer 'kooperatif adına tescil edil
miştir. 6188 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
göre bu kooperatifin bir sene içinde işe baş
laması ve iki sene içinde de inşaatı bitirmesi 
iktiza eder. 

Bu mebde tarihine göre 1958 yılının sonun
da müddet mürur etmiş buluniinaıktadır. Fa
kat hiçbir idare bu 'konu ile ilgilenmemiş koo-
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peratif inşaatına devam etmiş ve İmar Kanu
nunun bir maddesine göre almış oldukları in
şaat ruhsatının 4 yıllık müddeti bitince ilgili
leri yeni bir ruhsat almak üzere Beşiktaş ilçesi 
Belediye Şube 'Müdürlüğüne müracaat etmiş 
ve bu suret mahallî idare hâdiseye ıttıla kes-
b e biniş ve belediyenin 'mesken müdürlüğü 6188 
sayılı Kanununun, biraz evvel arz ettiğim mad
desine bevfikan işin 'tasfiyesi icabettiği 'müta
lâasını belediye riyasetine göıtünmüş, belediye 
riyaseti onaylamış ve kooperatife tebliğ etmiş, 
yine 6188 sayılı Kanunun hükümlerine uyula
rak kıymet takdiri ameliyesine gidilmiş, bunu 
re's'ee kendisi yapabileceği halde sulh snıalıike-
mesi marifetiyle yapma yolunu tercih etmiş
tir. Bu sırada bu kooperatifin müddet temdidi 
şeklindeki talebi belediye meclisinde reddedil
miş, fakat bil âhara Sayın Berkol arkadaşımı
zın da işaret ettiği gibi bir zat tarafından tek
rar belediye Meclisine getirilmiş, belediye mec
lisi de bu müddet talebini kabul etmiştir. 

Yalnız burada yani belediye meclisinin müd
det talebinin reddi hakkındaki kararından son
ra ilgililer Devlet Şûrasına gitmiş, Devlet Şû
rası evvelâ icranın durdurulması tedbirini al
mış ve bilâhara bundan 20 gün evvel elimize 
geçen bir kararma göre de «'Madem ki, müd
det talebinin reddine dair olan karar bilâhara 
belediye meclisi tarafından değ-iştirilmişıtir» şu 
halde dâva mevzuu olan karar ortadan kalk
tığına göre yeni bir karar iıttihazına lüzum 
yoktur şeklinde bir» kanaate varmıştır. 

6188 sayılı Kanunun sarih hükümlerine 
göre belediye 'meclisinin bir -temdit verme yet
kisi ve hakkı olmadığı aşikârdır. Hâdisenin bu 
noktaya gelişi ve basınımıza intikali üzerine 
İçişleri Bakanlığı hâdiseye vaziyedetaniş ve 
bir başmüfettişe tahkikat vazifesi vermiştir. 
İki mülkiye müfettişi hâdiseyi incelemeye de
vam etmiş, 1966 yılının Kasımında da hâdise
nin 6188 sayılı Kanunun bir tatbikattı olma
sı dolayısiyle teknik mevzuların da çıkabilece
ği düşüncesiyle bakanlığımdan da bir müfetti
şin iştiraki talebedilmiştir. Ve 1966 Kasım ayın
da bakanlığımın bir başmüfettişini müşterek 
tahkikatın yürütülmesi için bu heyete iza.m et
tik. Müfettişimin bana vermiş olduğu malûma
ta ve dört gün evvel İstanbul'da aldığım bil
giye göre müfettişler heyeti tahkikatı bitirmiş, 
keyfiyeti fezlekeye bağlamak safhasındadır. 

Özetle arz 'ettiğim hâdisenin bu tarzı cere
yanı, objektif olarak bakıldığı zaman, endişe
ler tevlideden bir manzara arz etmektedir. 

Ve 'bu sebeple 'bir tahkik mevzuu olmuştur. Ha
len müfettişler tahkikat vazifesini de, arz ettiğim 
gibi, bitirmek üzeredir. Bu konuda Yüce Se
natonun bir Meclis araştırması kararı alması 
kendisinin takdirine muallâk bir keyfiyettir. 

Konuyu yüksek takdirlerinize arz 'ediyorum 
ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Usul bakımından ortaya atı
lan konu, Sayın Bakanın Hükümet adına ver
miş olduğu geniş izahatla, Hükümeti ilgilen
dirdiği, içişleri ve G1S8 sayılı Kanun dolayı
siyle de İmar ve İskân Bakanlığmnı hare
kete geçtiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 88 nci maddesinin başlığında 
Hükümet denetimi şekliyle değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin denetimi yolları, deneti
min hudut ve sınırı tesbit edilmemiştir. Par
lâmentolarımızda birçok muhtar müesseselerin 
içinde belli bir konu üzerinde araştırma yapıl
ması hakkında karar verilmiş bulunduğu ci
hetle Başkanlık Divanı meselenin oylanabilece
ği kanaatindedir. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Arattırma Komisyonu kurulması hususunu 
Yüksek Heyetinizin oylarına arz cdiyoram. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Araştırma 
Komisyonu (kurulması kabul edilmiştir. 

Ancak takrirde kaç kişiden teşekkül ede
ceği belirtilmemiştir. Bu cihetle İçtüzüğün hü
kümlerine uygun olarak, komisyonun üç kişi
den müteşekkil olması hususunu oylarınıza.... 
Bir tereddüt mü var? Komisyon teşekkülleri 
Anayasa hükmü gereğince siyasi parti grupla
rının oranları şeklinde teşekkülü bir taamül-
dür. Biz burada evvelâ miktarını, Heyeti Umu
miye olarak tesbit edelim. Bilâhara siyasi par
ti grupları kimlerden teşekkül 'edeceği husu
sunda adaylarını bildirirler, ona göre onların 
vazifeleri bebeyyüm eder. Bu gibi komisyonlar
da vazife alış oranına riayet etmemiz lâzımge-
liyor. 

Takriri okutuyorum. 
Yalnız ismen olan kısmının oylanması ya-

pılmıyacaktır. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Komisyonunun 
7 kişiden müteşekkil olmasını teklif ediyorum, bu 
hususta bir önerge vereceğim. 
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BAŞKAN — Anayasa hükmü «oranları» 
diyor. Her teşekkül eden komisyonda siyasi 
parti gruplarının oranları nisbetinde temsili 
Anayasamızın 84 ncü maddesinin âmir hükmü. 
Biz bu komisyon teşekkülünü Başkanlık Diva
nı •olarak 'oranı tesbit edip -gruplara bildirece
ğiz, gruplar tensiibettifcleri 'arkadaşların isim
lerini verecek ve bu da Heyeti Umumiyeye arz 
edilecektir. 

•Sayın Bingöl, takririniz kaç kişiliktir? 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Evet efen
dim 7 kişiden kurulmasını istdyen önergemi tak
dim ©diyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsa Hisan Bingöl tarafın
dan verilmiş bulunan takrirde, isimleri muhtevi 
olan kısım müstesna, 7 kişilik bir Araştırma Ko
misyonumun teşkili ıtalebedilmektedir. Bu hu
susu oylarınıza... (5 kişi olsun sesleri) Sayın 
üyeler 7 yi kabul etmezlerse 5 i oylarız. Ko-

1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansının kırkbesinci toplantı dönemi sıra
sında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/309; Cumhuriyet Senatosu 
1/732) (S. Sayısı : 916) (1) 

BAŞKAN — Komisyon"? Burada. 
Sayın Komisyon tarafından verilmiş bir 

takrir vardır, akutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(916) sırası sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

•Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Kanunun ismi t 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon

feransının Kırkbesinci toplantı dönemi sırasın-

(1) 916 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

misyonun 7 kişiden .müteşekkil olmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Komisyonun 7 kişiden kurulması 
hususu kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı siyasi parti gruplarına 
düşecek oranı tesbitle, alâkalı mercilerden isim
leri alıp Yüksek Heyetinize bildirecektir. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, mevzu İstanbulda olduğuna göre 
bu kurulacak Komisyonun Ankara'da ve başka 
yerde de vazife görebileceği hususunu oylama
nızı rica ederim. 

BAŞKAN — Bir 'kere teşekkül etsin heyet 
efendim. Heyet başkanı bir tezkere ile bildir
sin, o tezkereyi Yüksek Heyete arz ederiz, bu
yurduğunuz yetkileri de alırız. Onlar takdir et
sinler, vazifelerini belki de burada yaparlar, 
dosya üzerinde. 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümüne geçiyoruz. 

da kabul edilen 116 sayılı sözleşmenin onaylan
masının uyguın bulunduğuna dair kanun tasa
rısı. (1/732) 

BAŞKAN — Sırası gelmiş olduğu cihetle 
öncelik kararı almaya lüzum yok. 

Kamisyon raporunun okunup okunmaması
nı oylarınıza sunacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Okun
masını kabul etmiyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?... Yok. Maddelere geçilme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konfe
ransının kırkbesinci dönemi sırasında kabul 
edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Söz'leşmelerin uygulanmasiyle 
ilgili olarak Milletlerarası Çalışıma Bürosu Yö
netim Kurulu tarafından hazırlanacak rapor
lara dair bükümlerin yeknesak hale getirilme
si amaciyle, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 

7, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Genel Konferansının ilk otuzifci toplantı döne-
ıminde kabul edilen Sözleşmelerin kısmen de
ğiştirilmesi için Konferansın 28 Haziran 1966 
tarihinde Cenevre'de yaptığı Kırkbeşinci Top
lantı dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı 
iSözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye yak. Maddeyi toylarımıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabuıl edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul 'edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini de
ğiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısınm Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu, Dışişleri Turizm ve Ta
nıtma ve Sosyal îşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/260; Cumhuriyet Senatosu 
1/730) (S. Sayısı : 917) (1) 

BAŞKAN — Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanı tarafından verilmiş bir takrir yardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan (917) sıra sayılı kanun tasarısınun öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

(1) 917 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Kanunun ismi:* 
6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerara

sı Sağlık Tüzüğünün Ibâzı hükümlerini değişti
ren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı. (1/130) 

BAŞKAN — Öncelik kararının alınmasına 
lüzum yok. 

ivedilik kararı da maddelere geçilmesinden 
sonradır. Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kabul et
miyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 
12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanma

sının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Madde 1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümle
rini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Ocak 1966 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
açık oylarınıza arz edilecektir. 
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Anlaşmanın onaylanmasına dair birinci tasa
rıya oyunu kullanmıyan sayın üye? Yo'k. Oy 
verme muamelesi bitmiştir. 

İkinci tasarıya oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

916 sıra numarasında kayıtlı Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbe-
şinci toplantı dönemi sırasında kabul edilen 116 
sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının açık oylama
sına 116 sayın üye 'katılmış, 116 kaibul, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Mehmet Zeki Tulunay'ın, Milliyet Gazetesinin 
22 Şubat 1967 tarihli nüshasındaki bir yazma 
dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem'in cevabı (7/328) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda arz ve izah eylediğim cihetlerin Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi istirham ederim. 

25 . 2 . 1967 
Malatya Senatörü 

Mehmet Zeki Tulunay 

İstanbul'da münteşir Milliyet gazetesinin 22 
Şubat 1967 tarihli nüshasının «Takvimden bir 
yaprak» başlığı altında Refi Cevat Ulunay «Dün 
iki tanıdık dost bizim sevgili kitapçı dostumuz 
Raif Yelkenci'den edindikleri malûmat ile fakir
haneye gelerek müjdeyi verdiler. 

— Köprülü Fuad merhumun kütüphanesinin 
Amerikalılar tarafından satınalmması meselesi 
halledilmiş. Amerikalılar tezgâhlarını kurmuşlar, 
tasnife başlamışlar. 

Parayı veren düdüğü çalar. 

Artık bu kitapların buradan gitmesine kimse 
mâni olamıyacaktır.. 

917 sıra numarasında kayıtlı 6368 sayılı Ka
nunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini değiştiren 12 Mayıs 1965 ta
rihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 115 sayın üye katılmış. 115 kabul, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek bir husus 
bulunmadığı cihetle 9.5.1967 Salı günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

Fuad Köprülü irtihal eder etmez Maarif Ve
kâletinin ilk yapacağı iş bu kitapları memleketin 
irfanı namına temellük etmekti. Şimdi de ne ya
pıp yapıp 4 milyon lirayı bulup buluşturup vâ
risleri tatmin eylemekti. 

Bu evvelâ maddi, maarifin parası yok, o hal
de ne olacak? Milyonları tasarruf edecek kudrette 
olanlar'bu mefahiri de alıp götüreceklerini? Bu
na dünyada muvafakat edemem. 

Bu kitaplar, en kıymetlileri Hacı Bektaşi Veli 
Kütüphanesi har vurup harman savrulduğu za
manlarda böyle darmadağın olmuş. Olmuş ama 
aslına bakarsak kitaplar Hacı Bektaş Dergâhına 
aittir. 

O zaman ortaya adlî ve hukukî bir mesele 
çıkıyor. 

Bu kitaplar Hacı Bektaşi Veli Dergâhı vak
fının mütevellisi tarafından mı satıldı? Yoksa ev
kaf kendisine varidat temin etmek için mi satılığa 
çıkardı? 

Eğer bövle ise ortada alım satım diye bir 
şey yoktur. Bütün o yazma eserler Hacı Bektaşi 
Veli Kütüphanesinin malıdır. Ferhum Fuad Köp-
rülü've bunlar sadece bir vediadan ibarettir. Me
celle kaidesince : 

Mâıni zail olunca menrmu aydelt eder. 
Fuad Köprülü Bey Hakka intikal etti. Kitap

lar yine Hacı Bektaşi Veli Kütüphanesine iade 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B. — YAZILI SORU VE CEVABI 
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edilmelidir...» diye ihbar mahiyetinde uzunca 'bir 
yazı yazmıştır. 

1. ihbar mahiyetinde olan bu yazı Yüksek 
Vekâletin dikkatini çekmiş midir? 

2. Mezkûr yazıda mevzuubahsolan Amerika
lılara satış yapıldığına dair olan havadis doğru 
mudur? 

3. Şayet bu satış meselesi doğru ise : Ana
yasa Mahkemesinin 6.7.1965 tarih ve 1965/41 sa
yılı kararı ile kanun niteliğini iktisabeden 10 Ni
san 1322, 29 Sefer 1324 tarihli Asarı Atika Ni
zamnamesinin 26 ve 27 nci maddeleri gereğince 
işe müdahale etmek niyetinde bulunup bulunma
dıklarının bildirilmesini, 

4. Memleket kültürüne geniş mikyasta hizmet 
edeceği muhakkak olan bu kütüphanenin Millî 
Kütüphane hesabına satınalmarak bir kısmının 
halkın tetkik ve mütalâasına arz edilmesi ve diğer 
bir kısmının da esas sahiplerine iade edilmesi dü
şünülmekte midir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2.5.1967 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 1415 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Malat
ya Üyesi 'Sayın Mehmet Tulunay'm 
yazılı soru önergesi hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Mehmet Tulunay'm, Prof. Fua'd Köprülü'nün 
Kütüphanesi konusundaki yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevap notumuzun ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

İlhamı Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Mehmet Tulunay'm, Prof. Fuad Köprülü'nün 
Kütüphanesi konusundaki 28.2.1967 günlü yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevap notu : 

1. Milliyet gazetesinin 22 Şubat 1967 tarihli 
nüshasında «Takvimden bir yaprak» başlığı al
tında neşredilmiş yazı ile birlikte, Hacıbektaş Tu
rizm, Tanıtma ve Kültür Derneği Genel Başkan
lığından ihbar mahiyetinde bir yazı alınmış ve 
merhum Könrülü'nün vârislerinden Sayın Dr. 
Orhan Köprülü ile temasa geçilmiştir. Böyle bir 

haberin hiçbir asıl ve esasa istinadetmediği şifahi 
beyanlarından ve ilişikte sureti sunulmuş bulu
nan yazılarından anlaşılmıştır. 

2. Bahis konusu Amerikalılara satış hakkın
da 3 Mart 1967 tarihli Milliyet gazetesinin «Tak
vimden bir yaprak» köşesinde Dr. Orhan Köprülü 
Ulunay'a tekzip yazısında : «Bu yazınıza esas teş
kil eden haberin ve dolayısiyle yazınızın hakikatle 
uzaktan yakından bir alâkası yoktur. Zira mez
kûr kütüphane eski yerinde durduğu gibi hiçbir 
ecnebi de yazdığınız gibi astronomik bir rakam 
teklif etmemiştir. Kitapların yurt dışına çılana sı 
diye bir husus ise asla varit değildir» demektedir. 

Aynı gazete, aynı sütunda merhum Köprülü'
nün eşinin de bir tekzip yazısını neşretmiştir. 
Burada da, «Kitaplar Amerikalılara satılmış de
ğildir. Kütüphanede kilitli olup. biz vârisleri 
tarafından muhafaza edilmektedir» deniliyor. 

3. Bu satış tahakkuk etmiş ol savdı, el yaz
ması eserler «Asarı Atikadan» sayıldıkları cihetle 
vurt dışına eıkarılamıyacağı için işe vaziyet edi
lecekti. 

4. Bu kitapların Millî Kütüphaneye satın-
almması ile ilgili temaslar halen devam etmek
tedir. 

Sayın Abdülkadir Sal gır 

Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürü 

6.3.1967 tarih ve 674-632 sayılı yazınıza ce
vaptır. 

Rahmetli babam Profesör Fuad Köprülü'nün 
kitapları her hangi bir yabancıva satılmadığı ci
hetle yurt dışına da çıkmış değildir. 

Babamın yazma kitapları arasında her haımi 
bir kütüphaneden alınmış yazma eser bulunduğu 
hakkında bir bilgim yoktur. 

Bu gibi hususlarda pek titiz olan rahmetli 
babamdan da saflığında her hangi bir şey duy
muş değilim. Esasen böyle ariyet alınmış bir 
yazma kitap veva kitaplar mevcudolsa bunları ve
ren müessesede bir kavıt ile alanın imzasının bu
lunması iktiza eder. Kaldı ki babamın san-lı^ında 
böyle bir şevden bahsediliri evin simdi böyle bir 
iddianın ortava atılması calibi dikkat olduğu gibi 
ciddiyetle telâkkiye de pek imkân bırakmamak
tadır. 

Babamın yazma kitapları halen kapalı bulun
duğu için koleksiyonun taranmasına şimdiki hal
de maddi imkân voktur. Malûmunuz olduğu vee-

179 



C. Senatosu B : 57 4 . 5 . 1967 O : 1 

hile, yazma kitapların pek çoğunda çeşitli ka
yıtlar arasında birtakım vakıf kayıtlarının 
bulunması da hususi bir mâna ifade etmez. 

Diğer taraftan mezkûr kütüphane inşallah 
mülî bir müessese tarafından satmalmacagı ci

hetle her hangi bir şekilde endişeye de mahal 
yoktur. 

Keyfiyeti saygılarımla bildiririm. 
Dr. Orhan Köprülü 

Adres : Atatürk Bulvarı 171/1 Bakanlıklar 
Ankara 

mmm 
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Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında kabul 
edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılm lyanlar : 67 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
^iya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfı Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Din ekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Işjitan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
(B§Sk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hasıan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Rasrıp Ün er 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

[Oya ha 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağiıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

mvyanlar] 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 
12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveldoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırtı Uzunhasanoğlfu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö, Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

I BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
I Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Nevzat Öz erdemli 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

[Oya katılmıyanlar] 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
57 NCt BİRLEŞİM 

4. .5 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu • İstanbul Üyesi 
Halûk Berkol ve 3 arkadaşının. İstanbul Beledi
yesince 6188 sayılı Kanun hükümlerine tevfi
kan Güzel Konutlar Yapı Kooperatifine tahsis 
olunan arsanın müddet bakımından istirdadı ge
rekirken bahsi geçen 'kanunun 12 nci maddesi
nin ihlâl olunarak süre temdidi yapıldığına ve 
bu yüz'den "belediyenin büyük zarara uğratıl
dığına dair iddialar hakkında 'Senato Araştır
ması Istiyen önergesi. (10/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırfebeşinci toplantı dönemi 
sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet. Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/309; Cumhuriyet Senatosu 

(S. Sayısı : 916) [Dağıtma tarihi : 
1967] 

1/732) 
27 . 4 

X 2. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini 
değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/260; 
Cumhuriyet Senatosu 1/730) (S. 'Sayısı : 917) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1967] 





Dönem : 1 f% I g\ 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ü I 0 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinci top
lantı dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/309; 

Cumhuriyet Senatosu 1/732) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/309 - 3543/19973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Milletlerarası Çallışma Teşkilâtı Genel Konferansının Kırkbeşinci Top
lantı Dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 18 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 3.4. 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 228) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 13 . 4 . 1967 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/732 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının Kırkbeşinci Toplantı Dönemi sıra
sında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı komisyonumuzun 7 Nisan 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır 
bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
tasarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sosyal - işler Komisyonuna terdi ledilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle 

sunulur. 
Başkan 

Cumhurbaşkanınca S. 
8. H. Ürgüplü 

Manisa 
F. AlpisTcender 

Ü. 
Sözcü 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Ariburun 

F. 

Kâtip 
Tekirdağ 

0. Tarlan 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Samsun 
Tevetoğlu 

Balıkesiı 
E. Aka 

Konya 
M. Obuz 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/732 
Karar No. : 15 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

26 . 4 . 1967 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinei toplantı dönemi sırasında ka
bul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komis
yonumuzun 25 Nisan 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden, tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

T. E. Baltan 

Sözcü 
Burdur 

Ö. F. Kmaytürk 

Muğla 
î. Karaöz 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 

Samsun 
R. Isıtan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ö. Ergün 

C. Senatosu (S. Sayısı : 916) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Genel Konferansının kırkbeşinci 
toplantı dönemi sırasında ka
bul edilen 116 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sözleşmelerin 
uygulanmasiyle ilgili olarak 
Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Yönetim Kurulu tarafından 
hazırlanacak raporlara dair 
hükümlerin yeknesak hale ge
tirilmesi amaciyle, Milletlera
rası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansının ilk otuziki top
lantı döneminde kabul edilen 
Sözleşmelerin kısmen değişti
rilmesi için Konferansın 28 Ha
ziran 1966 tarihinde Cenevre'
de yaptığı Kırkbeşinci Toplan
tı dönemi sırasında kabul edi
len 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 3 — 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Genel Konferansının kırkbeşinci 
toplantı dönemi sırasında ka
bul edilen 116 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

>• mm* >• 

C. Senatosu! (S. Sayısı : 916) 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Genel Konferansının kırkbeşinci 
toplantı dönemi sırasında ka
bul edilen 116 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 û I "f 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö | f 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâ
zı hükümlerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Dışişleri Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/260; 

Cumhuriyet Senatosu 1/730) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 175) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2719/14719 -1/260 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı 
hükümlerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 1 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça Tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 13 . 4 . 1967 

Karar No. : 21 
Esas No. : 1/730 

Yüksek Başkanlığa 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 
12 Mayıs 1965 tarihli ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 7 . 4 . 1967 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları 
halde incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden ta

sarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. Havalesi gereğince Sosyal İşler 
Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. 

Suad H. Ürgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

Ü. 
Sözcü 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Anburun 

F. 
Samsun 
Tevetoğlu 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Balıkesir 
E. Aka 

Konya 
M. Obuz 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İsler Komisyonu 

Esas No. : 1/730 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

26 . 4 . 1967 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümleri
ni değiştiren .12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı, Komisyonumuzun 25 Nisan 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerininde 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edildiğinden, tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan 
Zonguldak 

T. R. Baltan 

Sözcü 
Burdur 

Ö. F. Ktnaytürk 

Muğla 
t. Karaöz 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 

Samsun 
R. Isıtan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Ö. Er gün 

C. Senatosu1 (S. Sayısı : 917) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün bâzı hükümlerini değişti
ren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 6368 sayılı 
Kamınla onaylanan Milletler
arası Sağlık Tüzüğünün bâzı 
hükümlerini değiştiren 12 Ma
yıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Ocak 1966 tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün bâzı hükümlerini değişti
ren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -..- Millet Mecli
since kabul edilen 3 neü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

I Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğü
nün bâzı hükümlerini değişti
ren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında karnın 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 917) 




