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3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 248.253 

1.— Başkanlık Divanı için geçici iki' 
kâtip seçimi. 248 

2. — Yasama Meclisleri dış raünase-
betlerin'n düzenlenmesi hakkındaki 378 
sayılı Kanunun bilinci maddesinin iptal 
edildiğine ve iptal kararının 9 Kasım 
1967 gününde yürürlüğe girmesine dair 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi. 

3. — Çekoslovakya Sosyalist Cumhu
riyeti Millet Meclisi Başkanının davet
lisi olarak Çekoslovakya'ya gidecek Par
lâmento heyetine Niğde Üyesi İbrahim 
Şevki Atasağun'un başkanlığında Bursa 
Üyesi Şeref Kayalarla Cahit Ortaç, 
İstanbul. Üyesi Ekrem özden ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Hasan Kangal'ın katıl
malarına dair Başkanlık tezkeresi, 

25' 

253 

Sayfa 
4. — Güven Partisine intisabı sebe

biyle, İçtüzüğün 5 nc;. maddesi uyarınca 
İdare Amirliğinden istifa ettiğine dair 
Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın önergesi. 254 

5. — Güven Partisine intisabı sebe
biyle, İçtüzüğün 5 nci maddesi uyarınca 
Divan Kâtipliğinden istifa ettiğine dair 
Katay Üyesi Enver Bahadmlı'nın öner
gesi 254 

6. — Güven Partisine intisabı sebebiyle; 
içtüzüğün 5 nci maddesi uyarınca Di
van Kâtipliğinden istifa ettiğine dair Ga
ziantep Üyesi Nizam ettin Özgül'ün istifa 
önergesi. 254 

7. __ Cumhuriyet Senatosu C. H. P. 
Grupu Genel Kurulunda seçilen Grup 
Başka;nvekilleri, Yönetim Kurulu, Haysi
yet Divanı üyeliklerine seçilen üyelerin 
listesinin sunulduğuna dair C. H. P. Grur> 
Başkanveki'lliği tezkeresi. 254:255" 

8. — Başkanlık Divanında açılan üç 
üyelik için tesbiti gereken Dağıtma 
cetvelinin sunulduğuna ve C. H. Partisi-
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-ne iki Divan Kâtipliği, Güven PartİGİ-
ne de bir İdare Amirliği verildiğine dair 
Danışma Kurulu kara r ı . 255 

4. — Damcçler ve söylevder 248 
1. — Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurt-

sever'in; Doğu illerindeki şekavet olayla
rına, Hükümetçe alman tedbirlerin müs
pet sonuçlarına, son hâdiseler karşısın
da görevlilerin daha hassas davranma
ları gerektiğine dair demeci. 248:249 

2. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'-
ın; özerk bir kuruluş olan TRT nin dil 
devriminde kendisine düşen görevi yap
masının olağanlığına dair demeci. 249:251 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âmil 
Artus'ün; her hangi bir sebeple yurt dı
şında öğrenimini tamamlıyamadaıı yurda 
dönenlerin askerliklerinin biran evvel 
yaptırılmasına dair demeci. 251:252 

4. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'-
un ; 17 . 5 . 1967 tarihli Akşam gazetesi
nin Taş sütununda intişar eden yazının 
hakikati ifade etmediğine, Parlâmen-

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; tütün eki
cilerinin emeklerinin karşılığını ve tüccara sat
tıkları tütünlerin bedellerini tamamen alama
dıklarını beyanla himayelerini, ambarlardaki 
tütünlerin kalitesinin düşmesinin önlenmesini, 
kredinin zamanında verilmesini, tütün hastalık
ları ilâçlarının Donatını Kurumunca sağlanma
sını istedi. 

Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt; seçim bölge
si ilçelerinde husule gelen sel felâketi ve tah
ribatın derecesini açıklıyarak zarar görenlere 
âcil yardımda bulunulması gerektiğini bildirdi. 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege; TRT nin 
Meclis görüşmelerine ayırdığı saatlerde deği
şiklik yaptığını, parlömenterlerm konuşmala-

Sayfa 
toyu millî egemenliğe aykırı hareketle 
itham ettiğine ve ilgili millî makamlar
dan izin almadan Türk topraklan üze
rinde hiçbir uçağın hareket etmediğine 
dair demeci. 252:253 

5. — Görüşülen işler. 255 
1. — Makinalardan korunmayla ilgili 

119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sos
yal İşler komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 1/319; Cumhuriyet Senatosu 
1/735) (S. Sayısı : 923) 255 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince Kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları, ((Millet Meclisi 1/293; Cumhu
riyet Senatosu 1/736) (S. Sayısı : 924) 255 

r:nı naklederken ifadeleri kendi diline ve üs
lûbuna çevirdiğini ve buna hakkı bulunmadı
ğını ve bugünkü tutumu ile tarafsızlığı ihlâl 
ettiğini beyanla gerekli tedbirlerin alınması 
lüzumunu belirttti. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Halûk 
Berkol ve 3 arkadaşının, İstanbul Belediyesinde 
6188 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan güzel 
konutlar yapı kooperatifine tahsis olunan 
arsanın müddet bakımından istirdadı gerekir
ken bahsi geçen Kanunun 12 nci maddesinin 
ihlâl olunarak süre temdidi yapıldığına ve bu 
yüzden Belediyenin büyük zarara uğratıldığına 
dair iddialar hakkında açılmasına karar veri
len Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo-

H iM<Hi.':nn > • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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nuna üye seçimi yapıldığı ve komisyona iki 
aylık çalışma süresi kabul edildi. 

Güven Partisinin tüzel kişilik iktisabcttiği-
ne, Cumhuriyet Senatosunda bir grup kurma 
kararı alarak bu grupun organlarının seçtiğine 
dair Güven Partisi Genel Başkanlığı tezkeresi 
i le; 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin adlarını ve 
görevlerini bildiren Grup Başkanvekilliği tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Nüvit 
Yetkin'e izin verilmesi, hakkında Başkanlık 
tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 429 ve 430 
sayılı sorularının görüşülmesi, soru sahibinin 
mazereti sebebiyle gelememesi ve 

İzmir Üyesi Hilmi Onat'm 431 ve 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'in 432 sayılı soru-

Tasarılar 

1. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 39 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanu
nun 642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü 
ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/258; Cumhuriyet 
Senatosu 1/754) (Malî ve iktisadi îşler ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin 1 750 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunn metni. (Millet Meclisi 1/263;-Cum
huriyet Senatosu 1/755) (Malî ve İktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

larınm görüşülmesi, ilgili Bakanların bu Bir
leşimde hazır bulunmamaları dolayısiyle gele
cek birleşime bırakıldı. 

5548 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 26 ve 
40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» kelimeleri
nin çıkarılması . hakkındaki- kanun tasarısı gö
rüşüldü ve kanunlaşması kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 18 Mayıs 1967 Perşembe günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime saat 15,35 t& 
son verildi. 

Başkan - Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Sırrı Atalay Nizamettin Özgül 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

Raporlar 

3. — Ma'kinalardan korunmayla ilgili 119 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/31; Cumhuriyet 
Senatosu 1/735) (S. Sayısı : 923) •'•••••'• 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda. Kı-
rallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal işler Ko> 
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/203; 
Cumhuriyet Senatosu 1/736) (S. Sayısı : 924) , 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

247 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili S u n Atalay 

GEÇİCİ KÂTİPLER : Osman Saîihoğlu (Salıarya), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbalor), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BALKAN — Gl nc'i Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanlık Divanı için geçici iki Kâtip 
seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Di
vandan iki sayın kâtip is'tifa etmesi ve diğer 
sayın Divan kâtiplerin de gelmemeleri sebebiyle 
Başkan tek başına saatinde birleş'Jmi açmak zo
runlusunu vicdani bir vazife bilmiş ve kürsü
ye gelmiş bulunuyor. Bu imkânsızlık sebebiyle 
iki genç sayın üye arkadaşımızın, Divan'da ge-

BAŞKAN — Saym Yurtsever, Sayın Tunç-
kanat, Sayın Artus, Sayın Arıburun gündem 
dışı söz. almışlardır. Sırayla veriyorum. 

1. -—Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurt sev er'in; 
Doğu illerindeki şekavet olaylarına, Hükümetçe 
alınan tedbirlerin müspet sonuçlarına son hâdi
seler karşısında görevlilerin daha hassas davran
maları gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yurtsever... 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 

Sayın Başkan, çek değerli senatör arkadaşla
r ım;gündem 'dışı söz alışımın sebebi eon gün
lerde Doğu illerinde gittikçe azıtan eşkıya fa
aliyetleri hakkında Yüce Senatoya mâruzâtta 
'bulunmaktır. Hatırlarda olduğu üzere, bundan 
hir müddet önce Doğu illerindeki asayiş hadi
seleriyle ilgili olarak birkaç arkadaşımız tara
fından ;bir genel -görüşme önergesi verilmiş idi. 
O zamanlar muıh'tclif parti grup sözcüleri ve 
mulhtelif üye arkadaşlarımız fikirlerini beyan 
ve genel görüşmenin açılmasını 'talebetmişlerdi, 
etmiyen arkadaşlarımız da olduğu gibi. Bu du
rum üzerine Yüce Senatoya izahatta bulunan 

SNEL KURULA SUNUŞLARI 

cici olarak kâtiplik vazifesini görmesi için, se
çilmesi gerekmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,,. Etmiyenler... Ka-
•bul edilmiştir. 

Saym Atmaca; Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edil mistir. 

Sayın Osman Saîihoğlu; Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Divan teşekkül etmiştir. 

Hükümet Sözcüsü Dahiliye Vekili arkadaşımız, 
bugünkü mevcut tabloyu kendilerinden önceki hü
kümetlerden devraldıklarını, kendilerinin geniş 
bir faaliyet içine girdiklerini, bâzı tedbirler al
dıklarını ve bu tedbirleri uygulamak suretiyle 
kısa zamanda Doğu illerindeki şekavet hâdise
lerine son vereceklerini söylediler ve 'böylece 
Yüce Senato genel görüşmenin açılmasına lü
zum olmadığı kanaatine varmış idi. Hakikat
te Hükümetin almış olduğu tedbirler müspet 
neticesini vermiş ve birçok eşkıya kısmen kendi 
'teslim olmuş, kesmen de Hükümet kuvvetleri
nin icraatı neticesinde yakalanarak adlî mer
cilere teslim edilmiş bulunuyordu. O günden bu
güne normal yürütülen asayiş hâdiseleri son 
günlerde iki vaka ile yeni baştan kamu oyu
nu ve Basmı meşgul etmeye başladı. Bundan 
iki gün önceki Hürriyet Gazetesinde foaşsay-
fada büyük puntolarla yer alan büyük bir man
şet var : «Özbay çetesi dağa kaldırdığı 4 kişi
nin başını kesip evlerinin kapışma astı.» Yine 
'>->]̂ n̂ı—1-m_rr bundan da bir müddet önce gaze
telerde Özbay çetesinin Hamido'nun köyünden 
amcasını dağa kaldırdıklarını ve haraç istedik-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

248 — 
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.-lerini yazmışlardı. Bir müddet sonra, 'dağa kal-
,-dırdıklan şahısları gerisin geriye salıvermiş

lerdi. Aradan »bir müddet geçtikten sonra da 
bu öldürülen 4 kişinin dağa 'kaldırıldığını gaze-

. teler yazdılar. Tabiatiylc bundan sonra orada 
vazifeli bulunan aşay'ş kuvvetlerinin âzami 

. b i r gayret içerisine girerek şakileri biran önce 
yakalamaları ve adliyeye teslim etmeleri ve da
ğa kaldırılan vatandaşların hayatlarını kurtar-

, maları icabederdi. Hal böyle olmasına rağmen 
vazifeli bulunan Hükümet kuvvetlerinin ve asa
yiş kuvvetlerinin «ok ciddî bir şekilde vazifele-

.. rini icra etmedikleri neticeden ortaya çıkmış 

.bulunuyor. Dağa kaldırılan 4 vatandaşımız şa-

. kiler tarafından öldürülmek, ve kafaları kesl-

. krek'evlerinin -kapılarına asılmak suretiyle çok 
feci bir tablo, çok feci bir netice meydana ge
tirilmiş bulunuyor. 

Yine yüksek malûmlarınız olduğu üzere, eş
kıya Hamido'nun köyünde bir jandarma kara
kolu kurulmuştur. Zaten Hamido teslim olur
ken bunu ileri -sürmüştü. Muarızları tarafından 
akraba ve tallûkatına, köylülerine hakarette 
bulunacağı, işkence yapılacağı, bundan dolayı 
kendisinin dağa çıktığını ileri sürmüştü. Hükü
met ço,k yerinde b'lr tedbir ve kararla, adı ge
çen Ekmekçiler Iköyünde bir asayiş 'karakolu 
kunmuştu. Şimf.i esas arz etmek b'. ediği mı husu
sa geliyorum: 

Hükümet çok eliddî tedbirler 'içerisine girmiş, 
komondo birlikleri teşkil etuıiş olağanüstü im
kân ve vasıtalarla bu birlikleri tec'hiz etmiş, 
güvenliği elamanları vazifelendirerek doğu 
illerinin asayişi bozuk olan kazalarında va
zifeli duruma getirmiştir. Milletimiz bunların 
faaliyet gösterebilmeleri iç'.n, bu kuvvetlerin 
faaliyet gösterebilmeleri için ç.o'k fevkalâde 
diye tavsif edebileceğimiz âzami malî fedekâr-
lıklarda bulurmuş, bir çok motorlu 'araçlarla 
bu komondo birlikleri 'teçhiz edilmiş ve vazife
de bulundukları saha iç'nde hiçbir hâdisenin 
vukubulmıyacağına inanılmış iken son -günler
de yine bu hâdiselerin vukubuiması bizleri ha
kikaten üzmüş, üzmekte ve düşündürmektedir. 
Zira, Anayasamızın öngördüğü şekilde vatan
daşın mal, can, ırz teminatı çok mukaddes ola
rak göz önünde tutulması icabeden bir husus 
olarak hükümetlerin mesuliyetine teılk cdil-

_ miş bulunmaktadır. Hükümet hakikaten çok ye-

• rinde olarak, ieabedenin çok "fevkinde Cedbirier 
aiımış, bunları uygulamak üzere vazifelileri bu 

. şekJdc vazifelendirmlştir. Yalnız. şu husus 
vardır ki' esas üzüntümüze sebeboian budur. 
Vazifeli 'bulunan memur ve -asayiş kuvvetlerine 
•ni3n,'3Up .arkadaşlar vazifelerini yapmamışlar, 
ciddiyetle üzerine eğilmemişler, dağa kaldırılan 
vatandaşlarımızın hayâtlarını kurtarmak: iejiü 
çelk ciddî tedbirler içerisine girilmesi.icabeder-
ken bu ciddî tedbirleri vâz'etmamişler ve do-
layKİyle malûm netice ortaya çıkmıştır. 

Bu hal karşısında Hükümetten istirhamım 
sudu.',: 

1. Almış bulunduğu tedbirlerin eksiksiz uy
gulanması iç m ilgiLlcre dâiha ciddî şekilde di
rektif ve -omir vermesi; 

2. Bu hâdleede ihmali görülen ve hattâ va
zifesini yapmamış olanların tecziyesi için der
hal bir takibata girişilmesidir. Ümldcdeıim ki, 
Hükümet bu tedbirler içerisindedir ve bu arz 
ettiğim hususları da göz önüne almıştır. 

» Yüksek bilgilarinize durumu tekrar arz eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

(Divan ikâtipleri Diyarbakır Üyesi Azmi Er
doğan ve Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman Di
vanda yerlerini aldılar.) 

2. — Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, özerk 
bir kuruluş olan TRT nin dil devriminde kendi
sine düşen görevi yapmasının olağanlığına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun dili hakkında Sayın Tunçkanat, buyu
run. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 
TRT nin dili üzere konuşmak üzere kürsüye çık
mış bulunuyorum. 

TRT bir Anayasa kuruluşudur ve özerktir. 
Anayasa hükümlerine dayanılarak çıkarılan bir 
kanunla kurulmuştur. Bu kurum yayınla ilgili 
görevlerini yerine getirirken temeli Anayasa ve 
kendi Kuruluş Kanununa uygun hareket etmek 
zorundadır. Türkiye radyolarının her türlü ha
ber ve söz yayınlarına yön veren temel ilke
lerden birinde.. «Kurum, Türk toulumunun çağ
daş uygarlık düzeninde lâyık olduğu yeri al
ması amacını güden Atatürk devrimlerini şaş
maz ülkü olarak benimser.» denilmektedir. Ku
rumun yayın ilkeleri arasında yer alan bu M -
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küm, 359 sayıh TRT Kanununa dayanmaktadır. 
Anayasanın 121 nci maddesiyle özerk bir kamu 
kuruluşu olarak TRT ye vücut veren bu kanu
nun 5 nci maddesi, yayın ilkelerini tesbit et
mekle kurumun yönetim kurulunu görevlendir
mekte ve söz konusu ilkelerin tesbitinde de 
«Programların, Anayasanın dayandığı temel gö
rüş ve ilkelerle Cumhuriyetin niteliklerini be-
nimseyici ve bu görüş, ilke ve niteliklere uygun 
düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir zih
niyet ile ve .Türk toplumunun çağdaş uygar
lık seviyesine erişmesi amacını güden Atatürk 
devrimlerini \ e bu devrimlerin getirdiği dünya 
görüşü ile yaşama tarzını yerleştirici ve geliş
tirici bir tutumla hazırlanması» amacını gözet
mekle bu kurulu yükümlü kılmaktadır. Bundan 
çıkarılacak sonuç şudur : Kurum, devrimleri bir 
bütün olarak ele alıp halka yaymakla görevli
dir. Şu halde, devrimleri yaymakla görevli 
olan TRT nin yayın yaparken Osmanlıcaya da 
öteki yabancı söz ve terimlerden kaçınması, arı 
bir dil kullanması ve dil devrimine yardımcı ol
ması gerekir. Devrimleri yaymak ve bütün gücü 
ile hızlandırmak Türkiye Cumhuriyeti radyo
larının başlıca görevlerindendir Devrimler bir 
bütündür. Devlet radyolarının bir parti , rad
yosu gibi çalıştığı devirlerde, devrimler, halkın 
benimsediği ve benimsemediği şekilde ikiye ay
rılarak Atatürk devrimlerine karşı çıkılmış ve 
Atatürk devrimlerine düşman bir tutum ve dav
ranış içine düşmüştü bâzı bedbahtlar. Atatürk, 
Türk Ulusunun yönünü Batı'ya çevirdikten son
ra, devrimlere başladı. Bizi yüzyıllar boyunca 

geri bırakan, o çağların kurumları yıkılarak yer
lerine yenileri getirilecekti. Millî ve bağımsız 
bir Devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriye
tinin dili Türkçe idi, Osmanlıca değil. Osman
lılık bir millet anlayışı değil, ayrı milletleri 
Osmanlı adı altında bir ümmetçilik içerisinde 
birleştirmek amacını güdüyordu. Fakat, milli
yetçilik akımlarının hızla gelişmesi karşısında 
bizden ayrı düşünen, ayrı dil kullanan ve ken
dilerini bizden saymıyanlann hepsi birer birer 
ayrıldılar. Ve hattâ bize karşı çıkıp döğüştüler. 
O zamanlar Türkçeye ve Türklere kimse itibar 
etmezdi. Halk ayrı bir dil konuşur, Devlet ve 
okumuşlar ayrı bir dil. Bağımsız bir millet, 
ancak kendi öz diliyle düşünebilir. Dil, milli
yetçiliğin ve millet olmanın ayrılmaz bir par
çasıdır. Arapça, Acemce ve Türkeenin karı

şımı olan Osmanlıca ile düşünemeyiz biz. O ar
tık geride kalmıştır. Onu yeni nesil konuşmu
yor ve anlayamıyor. O eski ve modası geçmiş 
eski düşüncelerin ifade vasıtasıdır. Onu iste
mek eskiyi geri getirmek demektir. Buna ise 
imkân yoktur. Hem Atatürk'çü ve devrimci 
olacaksın ve yenilik taraftarı milliyetçi görü
neceksin ve hem de ön bir yargı ile radyonun 
kullandığı dili anlamadığını ileri sürerek dil 
devrimini yereceksin. «Millî Eğitim Bakanı» de
yimini kullanan Anayasayı koruyacağına ve 
ondan aynim lyacağma yemin edeceksin ve 
sonra da kürsüye çıkıp çatlata çatlata «Maa
rif Vekili» diyeceksin. Bunun samimiyet ve ger
çeklikle hiçbir ilgisi olamaz. Bu olsa olsa dü
şülen çelişmelerin ve samimiyetsizliğin bir ifa
desi olur. 

Sayın a:dadaşlarım; şimdi sizlere 7 Ma
yıs 1967 tarihli ve saat 21.00 de Tüılkiye radyo
larımdan yayınlanan bir bültenden biükaç pasaj 
ckuımak iotiyorum. 

7 Mayıs 1967 saat 21.00 Tünkiye radyoları 
24 sabitin olaylan: Sayın dinleyiciler, Yüksek 
Plânlama Kurulu 1968 - 1972 yılları arasında 
uygulanacak İkinci Beş Yıllı'k Kalkınma Plânı 
üzerinddki çalışmalarını tamamladı. Yüksek 
Plânlama Kurulu çalışmalarının sona ermesi 
dolayısiylıe bir açıklama yapan Başbakan Sü
leyman Demire! «İkinci Beş Yi link Plân Ba-
'kanlar Kurulundan göçükten sonra meclislere 
sfcmk olunacaktım» dedi. Başbakan Demirel Fe
deral Almanya'ya yapacağı resmî geziden dön
dükten sonra Bakanlar Kurulunun İkinci Beş 
Yıllık Plânı görüşeceğini de bildirdi ve özetle 
şunlan söyledi: Devam ediyor arkadaşlarım. 

Ben bu bültenlerin hemen bemen uzun bir 
kıcmmı gözden geçirdim. Uygurca denilen, - ol
sa da anladığımız takdirde pek önemi yc:k - ve 
halikın anlıyamıyacağı hiçbir kelJmeye rasla-
madım. Bu batkımdan bunu da sözlerimin deli
li olaraik ortaya koymuş bulunuyorum. % 60 ı 
okiüma - yacma bilmiyen ve bir kısmı da henüz 
Tüıikçc konuşamıyan vatandaşlarımıza sesle
nen radyonun dilinin halkımızın anlıyabileceği 
bir dil olması elbette şarttır. Yoksa, devrimleri 
yaymaik ve hızlandırmakla görevli radyo bu 
görevini yap atmaz duruma düşer. Eğer, radyo
nun dilini anlamadıklannı ileri sürenler, ko
misyon yerine encümen, duyurulur yerine itti-
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lanıza arz edilir, oturumu yerine celse ve Ana
yasa yerime Teşkilâtı Esasiye Kanunu, Genel
kurmay Başkanlığı yerine Erkânı Harbiye: 
Umumiye Riyaseti gibi Osmanlıca terkip ve ke-
üm'elerin artık radyodan duyulmadığını kayde
diyorlarsa onlarla beraber olmaya imkân yok
tur. Arbk, bağımsız ve milliyetçi Türkiye'de 
Türk Milleti kendi öz diliyle düşünmeye aydın
la halk ıkucaıklaşarak aynı dili konuşarak bir
birini anlamaya başlamıştır. Bu Atatürk dev
rimlerinin mutlu bir sonucudur. Atatürk dev
rimlerini yavaşlatıp onlara sırt çevirmek bo
şuna bir gayrettir. Bu, geçmişte denendi ve 
•durdurmaya kendilerini güçlü sananların gü
cü yetmedi. Bir yazanımızın dediği gibi, «İs
tiklâl» sözcüğünde kalanlar, bir yerde Tür
kiye'nin bağımsızlığını göremiyorlar. Ama, ba
ğımsızlık diyenler, tam katıksız, koşulsuz ve 
onurlu bir bağımsızlık istiyorlar. Tünkçeciler, 
özgürlükten ve bağımsızlıktan yanadırlar. Öz
gürlüklerin sınırlanmasını ve bağımsızlığın kı
sıtlanmasını istemiyorlar. Türkçenin bilinci bir 
yerde dil değişimiyle devrimin bilinci oluyor. 

Ben radyonun dilini beğeniyorum, a r | bir 
Türkçe ile fikir ve düşünceleri güzel söylüyor. 
Atatürk devrimlerinin ayrılmaz bir parçası 
olan dil devrimini hızlandırımak ve millete yay
mak görevini başarı ile yürütüyor. 

Basanların sürekli olmasını dilerim, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Âmil Artus'-
un; her hangi bir sebeple yurt dışında öğreni
mini tamamlıyamadan yurda dönenlerin asker
liklerinin biran evvel yaptırılmasına dair de
meci. 

BAŞKAN — Yurt dışındaki öğrenimlerini 
muhtelif sebeplerle ikmal edemeden yurda dö
nenlerin askerlik hizmetlerinin geciktirilmeden 
yaptırılması hakkında Sayın Âmil Artus gün
dem dışı söz istemişlerdir. Buyurun efendim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arlkadaşlar, yük
sek malûmunuz olduğu veçhile, muhtelif sebep
lerle yurt dışında okumaya gitmiş olan, kendi 
'hesabına veya devlet hesabına okuımaya gitmiş 
olan yüiksok öğrenim yapan gençlerin askerlik 
hizmetleri bu öğrenimlerinin sonuna bırakıl
maktadır,. tecil edilmektedir. Fakat bunların 
içinde bâzı sebeplerle hastalık gibi, ailevi se

bepler gibi, maddi imkânsızlıklar gibi veya sade^ 
ce başarısızlık gibi sebeplerle öğrenimlerini 
vaktinden evvel terk edip yurda dönmek du
rumunda olanlar 'memlekete döndükleri zaman, 
pak tabiî olarak her hangi bir vazifeye girebil
mek için, her şeyden evvel askerliık hizmetini 
yapmış olup olmadıkları gibi bir soruyla karşı
laşmaktadırlar. Yani, başka bir ifadeyle, nere
ye başvursalar oradaki bir vazifeye, bir işe gi
rebilmek için askerliğini yaptın mı diye kendi
lerine soruyorlar. Bunun üzerine askerlik şu
belerine başvuruyorlar, biran evvel askerlikle
rini yapma arzusunu izhar ediyorlar. 

Fakat aldıkları cevapı iki sene sonra, îki-
bııçuik serte sonra sana sıra gelecek, ancak o 
zaman askerliğini yapabileceksin şeklinde olu
yor. Bu vaziyet karşısında zaten talihsizliğe 
ığramış, tahsilini bitirememiş yüksek öğreni-
uıini bitirememiş olan genç iki sene, ikibuçuk 
sene gibi bir zaman boş kalmakta ve her hangi 
bir işe girem emcik gibi çek tatsız ve sıkıcı bir 
durumla karşıkarşıya kalıyor. Kendisine, bu 
plânlanmıştır, planlandığı için ŝ enin askerliğin 
ıiü^lk 1968 yılının sonunda gelecek veya 19»6D 
yılının başında gelecektir şeklinde cevap veri
liyor. Bu mâkul olabilir, fakat takdir buyuru-
Inr ki, bu şekilde tahsilini ikmal edamiyere'k 
başarısızlıkla yurda dönen öğrencilerin sayısı 
pek mahduttur. Bunların sayısı mahdudoldu-
ğuna goT-e bu gençlere bir imkân tanımak, ya
ni bunları diğerlerinden evvel ve kısa bir sü
re içinde, birkaç ay içinde askerliğe davet et
mek ve adkerlJk hizmetlerini yapmalarına im-
k:ln vermek gerek sosyal balkımdan, gerek bun
ların mâruz kalacakları büyük kayıplar bakı
rımdan ve adalet ilkeleri bakımından çek ye
rinde olacağı kanaaıtindeyim. Bana bu şekilde 
birçok gençler başvurdular, kendilerinin duru
munu haklı buldum. Hükümetin bu meseleye, 
bilhassa M. S. B. nm bu mesele üzerine eğil
mesini ve sayıları pek mahdudolan bu gençle
rin yurda döndükten sonra veya yurt içindeki 
öğrenimlerini ikmal edememek gibi bir tatsız 
ve acı bir vaziyetle karşılaştıktan sonra birkaç 
sene boş gezmeleri, kahve köşelerinde ve ken
dileri için buna benzer birtakım zararlı faali
yetler içinde kalmalarını önlem/elerini ve kendi
lerine biran evvel askerliklerini yapma fırsatı
nı verip biran evvel cemiyet içinde yapabile
cekleri işe girebilmelerini sağlamalarını rica 
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ederim. Bunım için birkaç dakikanızı işgal et
miş. bulunuyorum. Hürmetlerimle, 

- 7JAŞKAN —"Millî egemenliğimize gölge dü
şürücü mahiyette olduğuna inandığım bir ga
zete fıkrası hakkında söz isterim diyor Saym 
Arıburun. Buyurunuz efendim. 

J. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un; 
17 . 5 . 1967 tarihli Akşam Gazetesinin Taş sü
tununda intişar eden yazının hakikati ifade et
mediğine, Parlâmentoyu millî egemenliğe aykırı 
Jmrth'etle itham ettiğine ve ilgili millî makam
lardan izin almadan Türk toprakları üzerinde 
hiçbir uçağın hareket edemediğine dair demeci. 

' TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Muhte
rem. Bankan, saym arkadaşlarım, sizlere dün
kü 17 Mayıs tarihli Akşam Gazetesinin Taş 
sfitrmnuda «Üçüncü Dünya Savaşma Doğru» 
başlıklı yazıdan bir fıkra okuyacağım. 

Fıkra aynen, şudur : 
• «^Amerika Türkiye'deki üslerinden kalkan 

uçaklar., hakkında Türk Devletine bilgi verme-
yi kesinlikle reddetmektedir. Bütün ülkenin 
'̂e butun halkın hayatiyle ilgili konularda ge

rekli denetime kendi topraklarımızın üzerinde 
dahi maalesef sahip değiliz...» 

]><n, Hava Kuvvetleri bir eski kumandanı 
sıfatiyle huzurunuzda şunu açıklamayı vazife 
•telTıKki etmekteyim: 

Bugün, mevcut ve alınmış olan askerî ve 
hava tertipleri öyledir ki, hiçbir uçak Türk hu
dutları içinden gerekli ilgili makamlardan ha
bersiz olarak uçamaz, havalarımızdan izinsiz 
gedmez ve topraklarımıza habersiz ve izinsiz 
inemez. 

Fakat asıl üzerinde durmak ve dikkat na
za rhv m-ıızı çekmek istediğim husus bu fıkrada 
ki, bütün Türk Silâhlı Kuvvetlerini, Emniyet 
teşkilâtımızı, Hükümetimizi ve hattâ bilfiil bü
tün Parlâmento üyelerini, hepimizi birden ga
yet müteeavizane bir surette itham altına alan 
sinsi bir zihniyet ve propagandanın yatalakla 
olduğu keyfiyetidir. 

Saym arkadaşlarım; geçmişte olduğu gibi, 
bilhaosa son yıllarda da bütün devletlerin, bü
tün ".milletlerin üzerinde en-çak öneımle ve titiz
likle durduklarına şah id olduğumuz bir siyaısi 
hakikat, bir millî varlık sembolü, bir vazife ve 
bir prensip vardır: Millî egemenliğin muhafa

zası vazifesi. Türk İstiklâl ve Cuımhuriyeini; 

korumak anlamiyle müşahhas bir varlık halin
de canlandırdığımız bu millî egemenliğin mu
hafazası, «Ben bir Türküm» diyen her milleıt 
ferdinin, yani hepimizin en -mukaddes bir vazi
fesi olacak telâkki ettiğine ve buna öylece 
inandığına da zerre kadar şüphem yokıtur. 

Devlet, yani millet ve parlâmento bu vazi
fenin ic ab ettirdiği mükellefiyetleri yerine ge
tirmek için bâzı sorumlu ve koruyucu teşkiller 
vücuda getirmiştir. Meselâ kahraman Cumhu
riyet Ordumuz, daha doğrusu Tünk Silâhlı 
Kuvvetlerimiz bu teşkilâttan biri ve en mühi
midir. Şimdi, bu koruyucu teşekkül, kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetleri başlarında çek muk
tedir ve mesuliyetini müdrik, çok vatanperver 
olduğuna katiyen şüphe • etmediğimiz E.kânı 
Harbiye! Umumiye Reisleri, aynı hasletler]* 
mütemeyyiz kuvvet kumandanları, bütün birlik 
kumandanları, subayları, astsubayları ve erle
riyle birlikte bu muazzam ve vatanperver teş
kilât tüm olarak nasıl olur da kendi toprakla
rımız üzerinde bir yabancı devletin tayyarele
rini veya şu veya bu sebeple gelmiş kuvvetle
rini, ıııensuplarmı denetliycımezler? Hareketle
rinden haberdar olamazlar veya böyle hetbe-
het bir hareket teşebbüsüne mâni olamazlar. 
Bu devlet, bu Meclis ve siz sayın arkadaşlarım 
nasıl olur da böyle bir yabancı devlet hege
monyasına razı olabilirsiniz? Hâşa. Böyle cid
dî bir ithamı hattâ imayı dahi cümlemiz şid
detle reddederiz. Fakat saym arkadaşlarım, 
işte bu fıkrayı tekrar okuyunuz. Müsaade eder
seniz tekrar okuyayım. 

«Amerika Tünk iye "deki üslerinden - cnlara 
maletmiş - kalkan uçaklar hakkımda Türk Dev
letine bilgi venmeyi kesinlikle reddetmektedir. 
Bütün ülkenin ve bütün halkın hayatiyle ilgili 
konulanda gerekli denetime kendi toprakları-. 
ıııızm üzerinde dahi maalesef sahip değiliz.» 

Saym arkadaşlarım; gazete yazarının açık 
iddiası ve bizi ısrarla halk diye adlandırdığı 
Saym Tüı.ık Milletime jurnal ederek bizleri âde
ta vatan haini menzilesine indirme töhmetle
rinin asıl mânası da budur. 

Saym Bırkanbktan istirhamlarım: Millî .Sa
vunma Bakanlığına gerekli ikaz yapılsın. Ve 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde devlet 
emniyet kuvvetlerinin gözü ve kulağı ve dik-
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batine değmeden hiçbir yabancı devlet veya 
fendinin bir hareket yapamıyacağını, Türik se
malarımdan hiçbir yabancı uçağın habersiz, 
serbestçe uçaımıyacağmı hotbehot inip kalka* 
mıyacağını bizlere ve Türk Milletine teıyiıdet-
sin. Ve Saym Başkanlığımiizm da Türk Milleti
nin varlığını, millî egemenliğini, Türkiye Cum
huriyetini korumak ve muhafaza etmek gibi 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

2. — Yasama meclisleri dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin iptal edildiğine ve iptal ka
rarının 9 Kasım 1967 gününde yürürlüğe gir
mesine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesince gönde
rilmiş bir tezkere vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu 42 üyesi tarafından; 

yasama meclisleri dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1, 5/2 
ve 6/3 maddelerinin Anayasaya aykırı olduğun
dan bahisle iptali hakkında açılan dâva üzerine 
konu incelenmiş ve; 

1. 378 sayılı Kanunim 1 nci maddesinin, 
yasama Meclislerinin her ikisinin de temsil edil
melerini mutlak şekilde sağlamayıp, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini temsil edecek kurulun bu 
meclislerden yalnız birisinin üyelerinden kuru
labilmesine imkân vermesi bakımından Anayasa
ya aykırı bulunduğuna ve iptaline; 

2. İptal kararının 9 Kasım 1967 gününde 
yürürlüğe girmesine, 

11 . 5 . 1967 gününde 1964/21 esaa ve 
1967/11 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

İbrahim :Senil 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

18 . 5 . 1967 O : 1 

en mukaddes vazife olarak derahde etmiş bu
lunan Silâhlı Kuvvetlerimize, Hükümetimize, 
mensubu olmakla cümlemizin iftihar ettiği 
Parlâmento üyeleri olarak Türik'ten gayri bir 
buyruk ve uyrukta yaşaımamaya azmetmiş olan 
hepimizin üzerine müteveccih bu töhmeti gere
ken şiddetle cevaplandıracak tedbirler alma
sını istirham ediyorum. Saygı İlanımla. (Alkış
lar) 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

huriyet Senatosunun hak ve yetkilerini köstek-
liyen ve çift meclis sistemine aykırı bulunan 
1 nci madde böylelikle iptal edilmiş ve iki mec
lis sistemine uygun bir şekilde mesele yüksek ka
za organı tarafından çözüm şekline bağlanmış 
bulunmaktadır. 

3. — Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti 
Millet Meclisi Başkanının davetlisi olarak Çekos
lovakya'ya gidecek Parlâmento heyetine Niğde 
Üyesi İbrahim Şevki Atasagun'un Başkanlığında 
Bursa Üyesi Şeref Kayalarla Cahit Ortaç, İs
tanbul Üyesi Ekrem Özden ve Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. Hasan Kangal'ın katılmalarına dair 
Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Millet 

Meclisi Başkanı tarafından Çekoslovakya'yı zi
yarete davet olunan Parlâmento Heyetimize dâ
hil Cumhuriyet Senatosu üyelerinin isimleri aşa-

: ğıya çıkarılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
tbraihim Şevki Atasağun 

İbrahim Şevki Atasağun, Heyet Başkanı. 
Şeref Kayalar, A. P. Bursa Senatörü. 
Cahit Ortaç, A. P. Bursa Senatörü. 
Ekrem Özden, C. H. P. İstanbul Senatörü. 
Hasan Kangal, Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye. 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-

j 1er... Kabul edilmiştir 

BAŞKAN — Yasama Meclisleri dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı 
Kanunun birinci maddesini Anayasa Mahkemesi 
42 Cumhuriyet Senatosu üyesinin müracaatı üze
rine iptal etmiş bulunmaktadır. Gerçekten Cum-
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4. — Güven Partisine intisabı sebebiyle, İç
tüzüğün 5 nci maddesi uyarınca İdare Amirli
ğinden istifa ettiğine dair Hakkâri Üyesi Necip 
Seyhan'ın önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığına 
2 . 5 . 1967 günü Umumi Heyetin ıttılaına 

da arz edildiği üzere C. H. Partisinden istifa 
ederek, 12 . 5 . 1967 günü kurulan Güven Par
tisine intisaibettiğimden Cumlmriyet Senatosu İç
tüzüğünün 5 nci maddesi gereğince İdare Amir
liği görevimden istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Bilginize sunulur gereği yapı
lacaktır. 

5. •— Güven Partisine intisabı sebebiyle, İç
tüzüğün 5 nci maddesi uyarınca Divan Kâtipli
ğinden küf a ettiğine dair Hatay Üyesi Enver 
Bahadırlı'nın önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
C. H. P. den istifa etmiş Güven Partisine in-

tisabetmiş olduğumdan İçtüzüğün 5 nci maddesi 
uyarınca Divan Üyeliğinden istifa ettim. 

Saygılarımla. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği ya
pılacaktır. 

6. — Güven Partisine intisabı sebebiyle, İç
tüzüğün 5 nci maddesi uyarınca Divan Kâtipli
ğinden istifa ettiğine dair Gaziantep Üyesi Ni-
zamettin özgül'ün istifa önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
C. H. P. den istifa ettiğim için Tüzüğün 

5 nci maddesi gereğince Divan üyeliğinden çe
kiliyorum. Gereken muamelenin yapılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 

BAŞKAN — Bilginize sunulur, gereği yapı
lacaktır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu C. H .P. Grupu 
Genel Kurulunda seçilen Grup Başkanvekilleri, 
Yönetim Kurulu, Haysiyet Divamı üyeliklerine 
seçilen üyelerin listesinin sunulduğuna dair 
C. H. P. Grup Baskanvekilliği tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
9 Mayıs 1967 Salı günü Cumhuriyet Senato

su C. H. P. Grup Genel Kurulunda; Grup Bas
kanveküleri, Grup Yönetim Kurulu ve Grup 
Haysiyet Divanı üyeliklerine yapılan seçimde, 
Grupumuzun sözü geçen organlan ekli listede 
gösterilen şekilde kurulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup C. H. P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
İstanbul Konya 

Fikret Gündoğan Muhittin Kılıç 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup 
Yönetim Kurulu 

Grup Başkanvekili: Fikret Gündoğan, Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi . 

Grup Başkanvekili: Muhittin Kılıç, Cumhuri
yet Senatosu Konya Üyesi. 

Kâtip Üye: Arslan Bora, Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi. 

Kâtip Üye: Ahmet Naci Arı, Cumhuriyet Se-
natou Kırklareli Üyesi. 

Sayman Üye: Mukadder öztekin, Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi. 

Basın Sözcüsü Yardımcısı Üye: Saffet Ural, 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi. 

Üye: Rıza Isıtan, Cumhuriyet Senatosu Sam
sun Üyesi. 

Üye: Akif Eyidoğan, Cumhuriyet Senatosu 
Zonguldak Üyesi. 

Üye: Suphi Batur, Cumhuriyet Senatosu Si
nop Üyesi. 

Üye: Mebrure Aksoley, Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi. 

Üye: Şevket Koksal, Cumhuriyet Senatosu: 
Ordu Üyesi. 



C. Senatosu B : 61 18 . 5 . 1967 0 : 1 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup 
Haysiyet Divanı 

Başkan: Salih Türkmen, Cumihtıriyet Senato
su Ağrı Üyesi. 

Kâtip: Salim Hazerdağlı, Cumhuriyet Sena
tosu Elâzığ Üyesi. 

Üye: Hayri Mumcu oğlu, Cumhuriyet Senato
su Tekirdağ Üyesi. 

Üye: İzzet Birand, Cumhuriyet Senatosu İz
mir Üyesi. 

Üye: Nejat Sarlıcalı, Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi. 

Üye: Cemal Yıldırım, Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi. 

Üye: Ekrem Özden, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi. 

Üye: M. Zeki Tulunay, Cumhuriyet Senato
su Malatya Üyesi. 

Üye: Ali Şakir Ağanoğlu, Cumhuriyet Sena
tosu Trabzon Üyesi. 

C. H. P. T. B. M. M. Grupu Denetçisi 
Grup Denetçisi: Nüvit Yetkin, Cumhuriyet 

Senatosu Malatya Üyesi. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

tf. — Başkanlık Divanında açılan üç üyelik 
için tesbiti gereken dağıtma cetvelinin sunıddu-
ğuna ve C. H. Partisine iki Divan Kâtipliği, 
Güven Partisine de bir İdare Amirliği verildiği
ne dair Danışma Kurulu kararı 

BAŞKAN — Kararı okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Kurulunun 18 . 5 . 1967 tarihli 

toplantısında alman 4 numaralı karar ilişiktir. 
Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 

KARARI 

Karar No. 4 
Karar tarihi: 18 
Toplantı No. 4 

5 . 1967 

Başkanlık Divanında münhal bulunan üç 
üyelik için tesbiti gereken dağıtım cetvelinin, 
İçtüzüğün 8 nci maddesi gereğince ilişkte oldu
ğu gibi tanzim ve tesbiti kararlaştırılmıştır. 

İbraihim Şevki Atasağun 
Başkan 

Nahit Altan 
Kâtip 

Ali Rıza Ulusman 
Kâtip 

Sırrı Atalay 
Başkanvekili 

(Çekinser) 

Azmi Erdoğan 
Kâtip 

Akif Tekin 
İdare Âmiri 

Âdil Ünlü Muhittin Kılıç 
İdare Âmiri C. H. P. Grupu Bşkv. 

(Muhalifim) 

Fehmi Baysoy Fahri Özdilek 
G. Partisi Grupu adına M. B. Grup Başkanı 

Âmil Artus 
Kontenjan Grupu Başkam 

Dağıtma cetveli 
Partiler İdare Âmiri Divan Kâtibi 

C. H. Partisi 
Güven Partisi 

iBAŞKAN — Danışma Kurulu raporu üzerin
de söz istiyen?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — M akıntılardan korunmayla ilgili 119 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi î/319; Cumhuriyet Senatosu 
1/735) (S. Sayısı: 923) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümet adına Dışişlerinden kimse yok mu?. 
Hükümet adına takibedecek kimse olmadığın

dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kı
ratlığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Söz

leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İsler komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/293, Cumhuriyet Se
natosu 1/736) (S. Sayısı: 924) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümeti. 

Hükümet adına takibedecek kimse bulunma
dığından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey bulun
madığından 23 Mayıs 1967 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum . 

Kapanma saati: 15,45 

* • » 
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X I . — Makinalardan korunmayla ilgili 119 
«ayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/319; Cumhuriyet Senatosu 
1/735) (S. Sayısı: 923) [Dağıtma tarihi: 
16 . 5 . 1967] 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meelisice ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/293; Cum
huriyet Senatosu 1/736) (S. Sayısı: 924) [Da
ğıtma tarihi: 16 . 5 . 1967] 




