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sinin ön'lenm<e<sine kredinin zamanında 

> verilmesine, tütün hastalıkları ilâçlarının 
Donatını Kurumunca sağlanmasına, dair 
demeci. 237:238 

2. — Yozgat Üyesi ismail Yeşilyurt'un; 
seçim bölgesi ilçelerinde husule gelen sel 
felâketine ve zarar görenlere âcil yardım
da bulımuinıası gerektiğine dair demeci. 238: 

! 239 
3. — Aydın Üyesi îsikender Cenap 

Ege'nin; TRT nin Meclis görüşmederine 
ayırdığı saatlerde değişiklik yapıtığına 
parlömanterlerln konuşmalarını nakleder
ken ifadeleri kendi dilme ve üslûbuma çe
virdiğine ve ıbugünkü tutumu ile tarafsız
lığını ihlâl ettiğine dair demieei. 2391240 

siler 
Sayfa 

4. — Cumhuriyet Senatosu Araştırması 241 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ah
met Yıldız'm, basında neşredilen, yurttaş
lık ıbilgisi (kitaplarındaki 27 Mayısla ilgili 
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1. — 5548 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 
25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıt
ları» kelimelerinin çıkarılması hakkın
daki kanun tasarısının MiDat Meclisince 
ikabul olunan ımetni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bayındırlık, Ulaştırana ve İmar ve İs
kân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/127; Cumhuriyet Senatosu 1/751) (S. 
Sayısı : 922) 243:244 

* • * 

İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; 6 Mayıs 1967 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Sanayi Ba
kanlığı tebliğine temasla bu tebliğin tatbikatta 
doğuracağı aksakları belirtti ve bu hususlara Ba
kanlığın dikkatini çekti. 

İngiltere Parlâmentosunun davetlisi olarak 
İngiltere'yi ziyaret edecek heyete Maraş Üyesi 
Ahmet Tevfik Paksu ile Tunceli Üyesi Arslan Bo
ra 'nm iştirakine dair Başkanlık tezkeresi okundu 
ve kabul edildi. 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ücret verilmesine 

dair kanun teklifi görüşüldü ve teklifin kanun
laşması kabul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı
ğından 16 . 5 . 1967 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,00 da son ve
rildi. 

BAŞKAN 
Başkan vekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Çanakkale 
Nakit Alt an 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

2. — GELEN KÂĞITLAE 

Teklifler 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 

Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlele
rinin kaldırılması ve 8 ncimaddenin matlabımn 
ve (A) fıkrasının 1 nci 2 nci ve 3 ncü bendleriyle 

(B) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki Tüzük 
teklifi (2/211) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) 

2. — Cezaların infazı hakkındaki 13 . 7 . 1965 
tarih ve 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec-
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lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/116; 
Cumhuriyet Senatosu 2/212) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Rapor 
3. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 

26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» keli-

1. — Benizli Üyesi Hüseyin Atnıaca'nın; tü
tün ekicilerinin emeklerinin karşılığını ve tüccara 
sattıkları tütünlerin bedellerini tamamen alama
dıklarına, ambarlardaki tütünlerin kalitesinin 
düşmesinin önlenmesine, kredinin zamanında ve
rilmesine, tütün hastalıkları ilâçlarının Donatım 
Kurumunca sağlanmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Atmaca, 
Sayın Yeşilyurt, Sayın İskender Cenap Ege söz 
almışlardır. Söz alma sıralarına göre kendilerine 
söz vereceğim. 

Sayın Atmaca, buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; yetiştirilmesi büyük 
emek ve masraf istiyen tütünün satışlarından ve 
Tekel İdaresinin tutumundan köylünün bu yıl 
da memnun olmadıŞını müşahede ettim. Denizli 
tütün ekicileri emeklerinin karşılığını alamamış 
olmanın üzüntüsünü çekerken, düşük fiyatla 
tüccara sattıkları tütünlerinin bedelini alamama
nın sıkıntısını da çekmektedirler. 

Sayın Tekel Bakanı 14 Mayıs tarihli İzmir 
gazetelerinde yayınlanan beyanatında Ege Böl
gesinde tesellüm ve ödeme işlerinin bittiğini, ifa
de etmişlerdir. Sayın Bakana yanlış bilgi veril

melerinin çıkarılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma, ve 
İmar ve İskân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/127; Cumhuriyet Senatosu 1/751) (S. Sayısı : 
922) 

eliği kanısındayım. Zira 14 ve 15 Mayıs günle
rinde Tavas, Kale, Acıpayam köylerinde yaptı
ğım tetkikte bir kısım tüccarlann tütün bedelini 
ödemediklerini ve tesellüm yapmadıklarını müşa
hede ettim. Tütün piyasası kapanalı üç ayı geç
miş, yeni tütün dikimi bitmek üzeredir. Tüccar 
kontrata bağladığı tütün bedelini ödemeye ya
naşmadığı gibi yeniden bir iki lira fiyat indiri
mi için pazarlığa girmiştir. Himayesiz kalan köy
lü güç durumdadır. Emeğinin karşılığını bula
mamış olmanın sıkıntısına bir de parasını alama
manın üzüntüsü eklenmiştir. Köylü, borçlarını 
ödeyememiş, yeniden yüksek faizle borçlanmak 
durumunda kalmıştır. Tekel, gereğince destek
leme alımı yapmadığı gibi bugün de tütün bede
lini alamıyan köylünün karşısında seyirci kal
maktadır. Artık ıspanak fiyatına tütün satan köy-
^irmn ıstırabına çare bulunmalıdır. 

Tütüncünün derdi saymakla bitmez. Acilen 
tedbir alınması gereken bir kaçma değineceğim: 

1. Tüccardan tütün bedelini alamıyan köylü
ye Hükümet yardımcı olmalıdır. Tesellümü ya
pılmadığından mahallî ambarlarda bulunan tütün
lerin kalitesinin düşmesine engel olunmalıdır. 
Tüccarın yeniden fiyat indirimi teklifleri önlen
meli, müstahsil korunmalıdır. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLEE : Nizamettin Öğgül (Gaziantep), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

* 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, 60 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 237 
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2. Tütün ekimi için lüzumlu kredi hemen ve
rilmeli, köylü faizcilerin elinden kurtarılmalıdır. 
Çal, Tavas, Kale, Acıpayam tütün ekicilerine ye
teri kadar kredinin zamanında verilmediğini gör
düm. Bu yüzden ekici, faizcilerin insafına terk 
cdilmiş bulunmaktadır. 

3. Tütün mantarı hastalıklarında kullanılan 
Z/73 ve haşarat mücadelesinde kullanılan Libar-
jln ve Polidol gibi ilâçlar, Donatım kurumların
ca yeteri kadar verilmediğinden, köylü serbest 
piyasadan pahalı temin etmektedir. Donatım Ku
rumunda 22 lira olan ilâç dışta 35 liradır. Dışta 
satılan ilâçların bozuk ve tesirsiz olduğu ileri sü
rülmektedir. 

Hükümetin ve özellikle, Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanı ile Sayın Tarım Bakanının tütün eki
cilerinin bu dertleri ve dâvalarına kısa zamanda 
çözüm yolu bulmalarını rica ederim. Geçen yıl da 
aynı dertleri dile getirmiştim. Fakat Hükümetin 
müstahsıldan gelen sese kulak vermediğini gör
mekteyiz. İstirhamımız bundan böyle köylü va
tandaşlarımızın ıstırabına çözüm yolu bulmaları
dır. Buna, kendilerinden rica ediyorum. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

2. — Yozgat Üyesi İsmail Yeşüyurt'un; seçim 
bölgesi ilçelerinde husule kelen sel felâketine ve 
zarar görenlere âcil yardımlarda bulunulması ge
rektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri. Be
ni gündem dışı konuşmaya sevk eden sebep; 10 Ma
yısta başlayıp 14 Mayısa kadar devam etmiş bulu
nan yağmur sebebiyle vilâyetim Yozgat'ın kazaları 
Çayıralan, Boğazlıyan, Yerköy ve Şefaatli'de
ki husule gelen sel sebebiyle vâki hasardan dolayı 
vatandaşımın duyduğu üzüntüyü, yerinde bizzat 
onlarla bu üzüntüyü paylaşan bir arkadaşınız sı-
fatiyle bu üzüntüyü yüksek huzrunnza kadar 
getirip, Yüce Senatonun muhterem üyelerinin 
her bakımdan yardımlarını istemek ve sel felâ
keti sebebiyle doğan mahallin acılarına, Devlet 
olarak ulaşmış bulunan umum müdürlükleri teb
rik etmek ve bundan sonra da yine bu yardımları
na devam etmelerini rica etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sel hakikaten bir fe
laket halini almış, Yozgat vilâyetimize bağlı bu
lunan Çayıralan, Çandır, Uzunlu, Boğazlıyan, 

Yeni Fakılı, onu takibeden Şefaatli ve Yerkoy 
kazaları ve bu kazalara bağlı köylerde milyon
ları aşan hasar yapmıştır. Bizzat mahallin yet
kilileri •tarafından bize verilen malûmata göre; 
yüzbin dönüm arazi sular altında aklmıştır. Ha
kikaten Orta - Anadolu'nun; talihsiz, kadersiz ve 
çilekeş köylüsü bu sel felâketi sebebiyle bir ikinci 
büyük kadersizi iğe daha uğramıştır. 

İşte, ben şu anda Orta - Anadolu'nun kaderi
ni değiştirecek bir mevzua gelmiş bulunuyorum. 
Bir devir gelir, kuraklık olur, Anadolu bozkırı
nın halkı mahsulünün yetişmesi için Allah'a dua 
eder, bir yıl yağmur bol olur, sel felâketi onun 
ekmiş bulunduğu yemyeşil ma'hsulünü ve çocuğu
nun iaşe ve ibatesini alır götürür. 

Eğer şimdiye kadar, Boğazlıyan''da yapıl
ması 10 yıldır teşebfbüs 'halinde bulunup da bir 
türlü yapılamıyan Kozanözü Barajı yapılmış 
bulunsaydı, benim memleketim 'bugün içinde 
bulunduğu bu fecî duruma düşmez ve sel felâ
ketinden kurtulmuş olurdu. Nasıl ki, bundan 
evvel yağmur yağmadığı zaman Allah'a yağmur 
duasına çıkan benim mütevekkil köylüm bugün 
de karşıda bulutların yükseldiğini gördüğü za
man yine Allah'a dua edere'k bu yağan yağmu
run sel ve felâket halini almamasına dua et
mektedir. 

Artık milletin kaderinin değiştirilmesi zama
nı gelmiştir. Muhterem arkadaşlarım ben bir 
insan ömrü içerisinde normal çalışma ile bunla
rın düzeleceğine kaani değilim. Hakikaten şu
nu huzurunuzda bütün samimiyetimle ifade -et
mek isterim ki, bugün binlerce kişi evini bin
lerce insan yeşil ekinini kaybetmiş, ümit bağ
ladığı yarınından emin değildir. Bugün onu te
selli eden tek 'bir şey var o da Devletin yanın
da bulunmuş olması ve Devletin müşfik elini 
bizzat (koynunda hissetmiş olmasıdır. Ben şu 
anda •o yerlere kendi temsilcilerini göndermiş 
bulunan, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, 
Toprak ıSu İşleri Genel Müdürlüğü, Tabiî Âfet
ler Genel Müdürlüğü, Karayolları ve Y. S. E. 
Umum Müdürlüğü mensuplarına teşekkür eder
ken bu yardımlarının daha acilen «le alınıp 
halkın ihtiyacını karşılamalarını istirham edi
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım 'bunlar hakikaten de
rin mevzulardır. İnsan o yerde 'bulunup bu acı
yı çekmedikçe bunun ıstırabını hissetmesi 
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mümkün değildir. Benim şu anda ifade etti
ğim acıyı bana 'bağışlamanızı rica ederim. 

Hakikaten 70 lik Miyar, evi gitmiş, yavru
sunu torununu kaybetmiş, ümidini (bağladığı 
yeşil ekinim kaybetmiş, yarınını endişeyle bek
lemekte, bu zamana kadar böyle bir sel felâke
ti olmalıydı, Allah memleketin fbaşma bu felâ
keti de verdi, demektedir. İşte Devletten bek
lediğimiz bu tedbirlerin vaktinde alınmasıyla 
neticeten zararların az hale getirilmesidir. 

Sevgili arkadaşlarım bugün Şefaatli ve Yer-
köyde ıslah edileceği senelerdir dillerde dola
şan, Aksu ile Karasu'nun ıslah edilmemesi se
bebiyle doğan zararlar yine milyonların üstün
dedir. Yine Yerköy'ün Delice diye bir köyü 
var 'bu köyün arazisini tamamen sular basmış
tır. Adamların hayvanları hile yoktur, ellerin
deki hayvanlarına bile yedirecek otları kalma
mıştır. Binaenaleyh, ben istirham ediyorum 
ve rica ediyorum alâkalılardan; hemşehrilerimi
zin hu acılarına ^aktinde yetiştikleri gibi bun
dan sonra da yetişmeleridir. Tek 'temennim Al
lah Türkiye'mizi bu misil âfetlerden korusun. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım aziz arkadaşlarım. 

3. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin; 
TRT nin Meclis görüşmelerine oAfirdığı saatlerde 
değişiklik yaptığına, parlömanterlerin konuşmala
rını naklederken ifadeleri kendi diline ve üslubu
na çevirdiğine ve bugünkü tutumu ile tarafsız
lığını ihlâl ettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlarım ben, Türfkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumunun Parlâmento saati hakkın
daki neşriyatını bâzı noktalardan sualler halin
de «ortaya koymak istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, hatırlıyacaklardır, 
radyolar Meclis Saatleri ihdas ettiklerinden bu 
yana hu saat 22 olarak 'tesfbit edilmiştir. Bü
tün sezon programları hazırlandığı zaman da 
Meclis saatleri 22 ye konmuştur. 19*61 Anaya
sasından ve yapılan seçimlerden sonra teşekkül 
eden -çift Meclis sisteminde de bu saat, 22 ola
rak tesbit edilmiş, yakın zamana kadar saat 
22 de ilk önce Cumhuriyet Senatosu müzakere
leri bilâhara Millet Meclisi müzakereleri rad
yodan verilirdi. Birkaç günlük neşriyata dikkat 
ediyorum, bu usul "bozulmuştur. Bu usulün bo
zulmasına doğrudan doğruya TRT nin bir ka-

rarîyle .mi varılmıştır yoksa Müşterek Divan 
Kararı mıdır, veya Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu Divanlarının ayrı ayrı kararları 
mıdır, bilemiyorum? Ancak şu var ki, saat 22.00 
de eğer o gün T. B. M. M. de ayrı ayrı hem Mil
let Meclisi hem de Cumhuriyet Senatosu toplan-
mışsa evvelâ Millet Meclisi müzakereleri rad
yodan veriliyor. Esikiden evvelâ Cumhuriyet 
'Senatosu verilirdi, akabinde Meclis neşriyatı 
devam ederdi. Bu defa bu usul, sadece takdim 
tebirle kalmıyor, saat 22.00 de Meclis saati ve
rildikten sonra, Meclis saati müzakereleri bit
tikten sonra şöyle bir anons yapıyor; Ankara 
Radyosunun muhterem dinleyicileri 22,45 ha
berlerinden sonra Cumhuriyet Senatosu müza
kerelerinin, bugünkü Cumhuriyet Senatosu mü
zakerelerinin yayınma devam edeceğiz, diyor ve 
arada şarkılar, türküler çalmıyor ve saat 
22,45 te haberler başlıyor, haberler başladık
tan sonra o bitiyor, hava raporu başlıyor, o biti
yor, Hidrografi Dairesinin raporu okunuyor, o 
bitiyor fenerlere ait, topçu atışlarına ait bilgi 
veriliyor ve saat 23,30 veya 45 te şimdi bugün 
Cuımhuriye't Senatosunda cereyan öden müzake
relerin yayınma başlıyoruz diye âdeta Cumhu
riyet Senatosuyla alay edercesine jbir yayma gi
riyor Sayın TRT. 

Muhterem arkadaşlar, radyoculukta yayın 
itibariyle iki deyim vardır: Canlı saatler var
dır, ölü saatler vardır radyoda. Ölü saatler din-
lenmiyen saatlerdir. Saat 22 deki bir neşri
yatla saat 23,30 daki neşriyatın dinleyici bulup 
bulamıyacağı aşikârdır. Bunu n'eden ve hangi 
cesaretle yaparlar? Cevabını kim verecektir? 
Orası meçhulüm. 

Muhterem aı\kadaşlariim, buraya gelmişken 
bir noktaya daha dokunmak isterim. Bu nokta 
dalha doğrusu nokta değil bu dâva, büyük bir 
dâvadır. Dil dâvası, Senatomuzda dil mevzuu 
üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştır. Bu
gün Türkiye'de Türk dili üzerinde gazetelerde, 
dergilerde, kitaplarda çeşitli yazışmalar, çeşitli 
karşılıklı çekişmeler devam etmektedir. Hattâ 
bu o hale gelmiştir ki, bugün Türk Dil 'Kuru
munun içinde dahi bir çekişme başlamıştır. Türk 
Dil Kurumu bâzı üyelerini âdeta aforoz eder 
hale gelmiştir. Şimdi dil üzerinde böyle bir 
tartışnıanın devam ettiği bir devrede Türki
ye'de Türk Dil Kurumlu bir tarafta, âdeta Türk 

— 239 
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Milleti bir tarafta dil mevzuunda savaşa girmiş 
bulunduğu bir devirde radyo kalkar... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Millet bir tarafta değil... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh
terem Tunçkanat o Türk Dil Kurumunun «dilini, 
radyonun dilini, zatıâlinize kelime kelime Bors
amı zatıâliniz cevap veremezsiniz, lütfen samimi 
olalım, burada meşeleri samimî olaralk dile geti
relim. Türkçenin sadeleşmesini, durulaşmasını 
enaz sizler kadar takdir eden ve arzu ©den bir 
arkadaşınızım. Ama arı dil diye bir şeye ak
lım ermez. İnsanın dilini -arı sokmuş gibi zor
lamalarla kelımıe yaratmaya kalkmak ve 30 
-milyon içerisinde anket yapıldığı zaıman şu ke
limeyi kim bilir diye memleketin % 85 inin 
anlamadığı kelimeyle bugün Devlet radyosu 
neşriyat yapama'z, yapmaması lâzımdır. Bu 
her hangi bir şekilde tarafsızlığını istediği
miz ve üzerinde titremeyi arzuladığımız TRT 
nin tamamen taraflı olduğunun müşahhas bir 
örneğidir. TRT bu mevzuda o kadar ileri git
mektedir ki, eğer imkân olursa akşama benim 
konuşmalarımı dinlerseniz söylediğim kelimeler, 
tamamen kendi lisanına çevrilir ve öyle verilir 
TRT den. Bu yakışıksızdır, yersizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, .milletin çoğunlu
ğuna hitaben bir radyoyu ben kalkıp da Serveti 
Fiinun diliyle, Fecriati diliyle konuşsun demi
yorum. elbette Türkçeyle konuşsun, elbette köy
lümün, vatandaşnmın anlıyacağı Türkçeyle 
konuşsun ama kitapları karıştırıp bilmem eski 
Uygarca'dan bilmen, eski Orta - Asya dillerin
den, benim, sizlerin dahi duymadığımız, keli
meleri getiripte radyo mikrafonundan telâfuz 
etmeye başlarsanız bu mikrofonun milyonlara 
hitabettiğini unutmuş olursunuz. Bunu bir ga
zete, bir dergi yapabilir muhterem arkadaşla
rım. Bunu bir kitap yazarı yapabilir, serbesttir. 
hürdür, istediği gibi dili kullanır ve tutarsa 
o kelimeler amenna tutar ve dilimiz kelime ka
zanır. Ama radyo gibi Devletin malı olan, mil
letin malı olan bir müessese, bugün âdeta Türk 
Dil Kurumunun bir ikinci nüshası gibi yayın 
yapmasına müsaade edilmemesi lâzımdır. Buna 
müsaade edildiği zaman bu vaziyet sayın bir iki 
arkadaşımı memnun ederse bunun karşısında 
milyonları memnun etmediğini de düşünmemiz 

icabeder. Bu bakımdan bu mevzu üzerinde de 
duruyorum. Arkadaşlarım dikkat buyurmuş-
larsa Meclis saatlerinde ve Senato müzakerele
rinin radyolardan yayınladığı saatlerde konuş
malarımız tamamen kendilerine göre bir kelime 
ve üslup içersinde verilmektedir. Bu yanlıştır, 
doğru değildir. Eğer radyoda dil üzerinde bir 
tartışma yapılırsa, radyoda dil üzerinde bir açık 
oturum yapılırsa orada herkes istediği dili iste
diği şekilde konuşabilir. Ama umuma hitabeden 
radyo bunu yapamaz. Muhterem arkadaşlarım, 
radyoların programları, radyoların bütün faali
yetleri hazırlanırken anketler yapılır, bu anket
ler niçin yapılıyor? Vatandaşın, radyoyu din
lerken yüzde kaç nisbetinde dinlediği, hangi ko
nulan, hangi sanat, eserlerini, hangi müziği ve 
eğilimdeki programları beğendiğini ortaya koy
mak için yapılır. Şimdi bunlar yapılırken elbet
te vatandaş kütlesinin çoğunluğunun dinlemesini 
arzu ederiz. Benim burada ifade etmek istedi
ğim budur. Yoksa bugün daha sıcağı sıcağına 
yeniden yaratılmış, uydurulmuş kelimeleri rad
yo mikrofonuna getirmekle radyo dinleyi
cisini ancak radyonun düğmesini çevirmek
te aceleye sevk ederiz. Başka bir şey ya
pamayız. Ben bu temennilerimi burada bitirir
ken ; bilhassa Meclis müzakereleriyle, Senato 
müzakerelerinin ayrı ayrı saatlerde verilmesinin 
nereden doğduğunu ve bu şekilde saat 23,30 da 
verilecek olan Cumhuriyet Senatosu müzakere
lerinin kimlerin dinliyeceğini lütfen cevap vere
cek durumda olan bir makam varsa cevaplandır
masını istirham ediyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege'nin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu görüşmele
rinin Devlet Radyosundan verilmesine ilişkin 
kısmına Başkanlık Divanı adına kısaca değinmek 
isterim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nı tek başına veya Millet Meclisi ile beraber 
müşterek Divan kararı olarak, böyle bir değişik
lik istememiş ve böyle bir karar verilmemiştir. 
Başkanlık Divanının bundan bir haberi yoktur. 
Sayın İskender Cenap Ege'nin bu ikazı üzerine 
Başkanlık- Divanı gerekli tetkikleri yapacak ve 
gerekli teşebbüslerde bulunacaktır. 
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4, — CUMHURİYET SE 

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 istir da'ı ge
rekirken bahsi geçen kanunun 12 nci maddesi
nin ihlâl olunarak süre temditi yapıldığına ve 
bu yüzden belediyenin büyük zarara uğratıl
dığına dair iddialar hakkındaki önergesi üzerine 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonuna üye seçimi (10/12) 

BAŞKAN — 4 Mayıs 1967 tarihinde ve 57 nci 
Birleşimde kurulmasına karar verilen Cumhuri
yet Senatosu araştırması için gruplar adaylarını 
göstermiş bulunmaktadırlar. İsimleri okuyup se
çilmelerini oyunuza arz edeceğim. 

A. P. den Sayın Macit Zeren (Amasya). Oy
larınıza arz ediyorum.. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

A. P. den Sayın Kemal Şenocak (Afyon Ka-
rahisar). Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — İki- tezkere var, okutuyorum. 

1. — Güven Partisinin tüzel kişilik iktisabet-
tiğinc, Cumhuriyet Senatosunda bir grup kur
ma kararı alarak bu grupun organlarını seçtiğine 
dair Güven Partisi Genel Başkanlığı tezkeresi 
(3/580) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugün kuruluş bildirisini İçişleri Bakanlığına 

vererek tüzel kişilik iktisaheden Güven Partisi 
Genel Yönetim Kurulu, Siyasi Partiler Kanu
nunun 18 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, 
Cumhuriyet Senatosunda bir grup kurmak ka
rarım vermiş bulunmaktadır. 

Partimiz Genel Yönetim Kurulunun sözü ge
çen Knaununun 19 ncu maddesi uyarınca yap
mış olduğu «Güven Partisi T. B. M. M. grup
ları İçyönetmeliği» nin bir örneği, aynı kanunun 
18 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince ilişik
te takdim kılınmıştır. 

ATOSU ARAŞTIRMASI 

Sayın Osman Salihoğlu (Sakarya) Adalet 
Partisi.. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. den Sayın Saim Sarıgöllü (Aydın). 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. II. P Grupundan; Sayın Ekrem Özden 
(İstanbul); Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Birlik Grupundan Sayın Sezai O'Kaıı... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kontenjan Grupundan: Sayın Ömer Ergim... 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Kurulmuştur. 

Müddeti hususunda bir karar verilmiş değil
dir. Müddeti hususunda Komisyonun faaliyeti 
İçtüzük gereğince her hangi bir önerge daha 
önceki birleşimde verilmemiş ve kabul edilme
miştir. Bir teklif olmadığına göre İçtüzük gere
ğince Başkanlıkça, müddeti iki ay olarak Yüksek 
Heyete teklif ediliyor. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

SNEL KURULA SUNUŞLARI 

Grup üyelerinin, Grup Yönetim Kurulu ve 
Grup Disiplin Kurulu üyelerinin ve Grup denet
çilerinin ad ve soyadları da ayrıca bildirilmek
tedir. 

Gereğinin yerine getirilmesini saygı; arımla 
rica ederim. 

Güven Partisi Genel Başkanı 
(Prof. Dr. Turhan Feyrioğlu) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi, okutuyorum. 

2. — Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin adla
rını ve görevlerini bildiren Grup Başkanvckilliği 
tezkeresi (3/581) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yeni kurulan ve kuruluşu Yüksek Başkan

lığa arz edilmiş bulunan Güven Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grupu, yaptığı iş bölümü sonun
da ilişik listede adları yazılı sayın üyeleri seç
mişlerdir. 
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Gereğini yüksek bilgi ve takdirlerine saygı 
ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Güven Partisi 

Grupu Başkanvekili 
Fehmi Alpaslan 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup 
Yönetim Kurulu Grup Başkanvekilleri : 

Fehmi Alpaslan, Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi, 

Sedat Çumralı, Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi. 

Üyeler : Zeki İslâm, Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep üyesi, 

Abdülkerim Saraçoğlu, Cumhuriyet Senato
su Mardin Üyesi, 

Ahmet Onar, Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi, 

Sami Turan, Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi, 

Fehmi Baysoy, Cumhuriyet Senatosu Erzin
can Üyesi. 

Disiplin Kurulu ; 
üyeler : Mustafa Dinekli, Cumhuriyet Se

natosu Konya Üyesi, 
Necip Seyhan, Cumhuriyet Senatosu Hak

kâri Üyesi, 
Nizamettin Özgül, Cumhuriyet Senatosu Ga

ziantep Üyesi. 

Grup Denetçisi : 
Enver Bahadırlı, Cumhuriyet Senatosu Ha

tay Üyesi. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Siyasi 

hayatimiz için başarılı olmasını dilediğimiz Gü
ven Partisi kurulmuş ve Cumhuriyet Senatosun
da bir grup meydana getirmiştir. Cumhuriyet 
Senatosu çalışmaları için faydalı olacaklarını 
ümüdettiğimiz yeni Grupa başarılar dilerim. (Al
kışlar) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, teşekkür ve saygılarımızı arz ederiz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Nüvit Yetkin'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/578) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Nüvit 

Yetkin'in, mâzakeretine binaen, 15 . 5 . 1967 
tarihinden itibaren, 15 gün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 12 . 5 . 1967 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Tezkerede yazıh müddet için
de Sayın Yetkin'in izinli sayılması hususunu oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, fiyat artışlarıyla dair Başba

kandan sözlü sorusu. (6/429) 

5 nci maddesinde yazılı Tüzüğe dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/430) 

BAŞKAN — Sayın Özden bir telgraf gönde
rerek mâzaretli bulunduğunu ve bu sebeple so
rusunun ertelenmesini istemektedir. Sayın Öz
den'in mazeretine binaen sorusu gelecek birleşi
me bırakılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Istanbıd Üyesi 
Ekrem Özden'in, 647 sayılı Kanunun geçici 

BAŞKAN — Aynı şekilde, Sayın Özden'in 
mâzaretli sayılmasını istemektedir. Bu sebeple 
sorusu gelecek birleşime bırakılacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onai'ın, erkek sanat enstitülerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat?.. Yok. Millî 
Eğitim Bakanı da yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'n, basında neşredilen, yurtdaşlık bilgisi 
kitaplarındaki 27 Mayısla ilgili bölümünün de

ğiştirilmesi haberlerine • dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/432) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?.. Yok. Ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 
25, 26 ve. 40 net maddelerinden «İş kâğıtları» 
kelimelerinin çıkarılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân Komisyonu raporu (Mil-
let Meclisi 1/127; Cumhuriyet Senatosu 1/751) 
(S. Sayısı : 922) 

BAŞKAN — Komisyon? Sayın Hazer Ko
misyon adına buradasınız. Hükümet adına Sa
yın Bakan buradalar mazbatayı okutuyorum. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve îmar ve İskân 
Komisyonu raporu 

11 . 5.1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1967 tarihli 90 ncı 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5584 sayılı Posta Ka
nunun 1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «İş 
kâğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkında 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan husus
lar komisyonumuzca da benimsenerek Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin 
aynen kabulüne, Genel Kurulun tasvilerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiştir. 

Başkan 
Kars 

M. Hazer 

Kâtip 
Erzurum 

S. Hatunoğlu 

Sözcü 
Balıkesir 
M. Gider 

Tabiî Üye 
H. Tunekanat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
N. Nadi H. Kangal 

Bulunamadı 

Adana 
M. Öztekin 
Bulunamadı 

Çorum 
S. Yalçuk 

Bulunamadı 

Manisa 
0. Süersan 

Bulunamadı 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Bolu 
R. Arıkan 
Bulunamadı 

Malatya 
M. Z. Tulmıay 
Bulunamadı 

Muş 
1. H. Bingöl 

Urfa 
H. Oral 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir*. İvedilik 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(922) sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı 

Kars 
Mehmet Hazer 

Kanunun ismi : 5584 sayılı Posta Kanununun 
1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâ
ğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkında ka
nun tasarısı. 

BAŞKAN — İvedilik hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum : 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «İş kâğıtları» kelimeleri

nin çıkarılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 5584 sayılı Posta Kanununun 
1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «İş kâ
ğıtları» kelimeleri çıkarılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kab il 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madd üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey yoktur, 
18 Mayıs Perşembe günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,35 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

60 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Nuvit Yetin'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/578) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, fiyat artışlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/429) 

2.. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, 647 sayılı Kanunun geçici 
5 nci maddesinde yazılı tüzüğe dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, erkek sanat enstitülerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, basında neşredilen, yurtdaşlık bilgi
si kitaplarındaki 27 Mayısla ilgili bölümün de
ğiştirilmesi haberlerine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/432) 

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 DEFA GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5548 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/127; Cumhuriyet Senatosu 1/751) 
(S. Sayısı : 922) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden 
«İş kâğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın

dırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/127; Cumhuriyet Senatosu 1/751) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 63) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 4 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/127,1246/5444 

CUMHUKlYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 4 , 1967 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «îş kâ
ğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 7.2. 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17, 20 ve 21 . 4 . 1967 tarihli 87, 89 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabıd edilmiştir. (Mület Meclisi S. Sayısı : 63) 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 11 . 5 . 1967 
İmar ve İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/751 
Karar No. : 17 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 4 . 1967 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kaıbul edilen, 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden 
«iş kâğıtları» kelimelerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
de iştirakleriyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 
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— 2 — 
Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar bomisyonumuca da benimsenerek Millet Meclisi 

Grenel Kurulunca kâbUİ ödileh methin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz eclilnıek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
Kars Balıkesir 

M. Hazer M. Güler 
Cumhurbaşkanınca â. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

.V. Nadi 

Çorum 
S. Yalçuk 

Bulunamadı 

H. Kangal 
Bulunamadı 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Bulunamadı 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Kâtiı£ 
Erzurum 

S. Hatunoğlu 
Adana 

M. Öztekin 
Bulunamadı 

Manisa 
O. Süersan 

Bulunamadi 
Urfa 

E. Oral 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Bolu 
R. Arıkan 

Bulunamadı 
Muş 

İ. H. Bingöl 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞI 
METÎN 

5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3> 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «îş kâğıttan» kelimeleri

nin çıkarılması hakjkmda kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5584 sayılı Posta Kanununun 
1, 3, 25, 26 ve 40 ncı maddelerinden «îş kâğıt
ları» kelimeleri çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ada
let ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE ÎMAR VE 
İSKÂN KOMÎSYONUNUN KABUL ETTÎ&Î 

METÎN 

5584 sayıli Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «îş kâğıtları» kelimeleri

nin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

« • » 

C. Senatosu (S. Sayısı : 922) 


