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B) Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin 
Üyesi Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Ayin-
kef - Gercüş yoluna dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı ce
vabı. (7/468) 12 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üye
si Kadri Kaplan'm, dışarda çalışan işçile
re gönderilen gazete ve dergilere dair Ça
lışma ve Dışişleri bakanlarından sorusu 
ve Dışişleri Bakanlığı cevabı. (7/475) 12 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagirin, Hükümet ko
naklarına dair sorusu ve Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın yazılı cevabı. (7/485) 12:13 
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1. — GELEN 

TEKLİF I 
1. — Gece öğretimi yapan Ankara Üniversi

tesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline dair Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/559; Cumhuriyet Senatosu 2/253) (Millî Eği- | 
tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) I 

TEZKERE I 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

zaffer Yurdakuler'in yasama dokunulmazlığı ] 

1. — Başkanın; sekizinci toplardı yuma oas-
lıyan Cumhuriyet Senatosuna Imşanlar diliyen 
demeci, 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Cumhuriyet 
Senatosunun 1968 - 1969 sekizinci toplantı yı
lının çalışmalarına başlarken, geçen 1967 - 1968 
toplantı yılının çalışmaları hakkında Yüksek He
yetinize kısaca arzı malûmat edeceğim. 

7 nci toplantı yılı içinde Millet Meclisinden 
Cumhuriyet Senatosuna 80 kanun tasarısı ve 
23 kanun teklifi gelmiştir. Bir evvelki toplantı 

KÂĞITLAR 

hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/717) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarına) 

RAPOR 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan, Mehmet Şükran özkaya'nın yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (3/608) 
(S. Sayısı 1110 a ek) 

yılından kalan 41 kanun tasarısı ve teklifi de 
dâhil olmak üzere 116 kanun tasarısı ve 23 ka
nun teklifi Genel Kurulda müzakere edilerek ne-
ticeledirilmiştir. 

(Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Senato
sunu teşrif ettiler) 

Muhterem senatörler, Sayın Cumhurbaşkanı
mız Cumhuriyet Senatosunu teşrif etmişlerdir. 
Yüce Senato adına kendilerini hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

Halen komisyonlarımızda bir kanun tasarısı 
ve 4 kanun teklifi vardır. 

^9BK»»—~*«-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati ; 15,00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 8 nci toplantı yılının birinci Bir leşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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7 nci toplantı yılında sayın senatörler tara- j 
fından Başkanlığımıza verilen 120 yazılı ve 51 
sözlü soru önergelerinden 97 yasılı ve 18 sözlü 
soru ilgili bakanlarca cevaplandırılmıştır ve 
yine aynı toplantı yılı içinde 13 araştırma öner- I 
gesi verilmiş, bunlardan 11 i neticelendirilmiştir. 

25 Temmuz 1968 den 30 Eylül 1968 e kaçlar 
devam eden tatilden sonra geçirdiğimiz Ekim I 
ayı içersinde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
1964, 1965 ve 1966 faaliyet yılları denetini rapor 
larmın müzakeresi, bir. program dâhilinde ve bü- I 
rekli çalışmak suretiyle kanuni süresi içersinde I 
sonuçlandırılmıştır. I 

Görülüyor ki, Cumhuriyet Senatosunun 1967 I 
ve 1968 toplantı yılı çalışmalarla mahmul olmak
la beraber, başarı ile sonuçlanmıştır. Yüksek I 
Heyetinize tebriklerimi ve teşekkürlerimi arz 
ederim. I 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu- I 
nun 1968 - 1969 toplantı yılının Büyük Türk 
Milleti ve Yüce Senato için hayırlı ve bam.nh 
olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Adana Üyesi Muslİlıittin Yılmaz Mete'
nin kütlü pamuk fiyatlarına, hu yönden çiftçinin 
çekmekte olduğu sd.tnttya dair demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden, bir 3aym 
Senatör arkadaşımız, gündem dışı bir görüşme 
isteğinde bulunmuştur. 

Sayın Mete, bu konuşmayı bugünkü birlerim
de yapmayıp, bunu mütakıp birleşimde yapsanız 
iyi olmaz mı?.. Bunu böyle tensibedersemz, daha 
yerinde olacak. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkanım, ben de durumu takdirden âciz 
bir insan değilim. Yalnız Senato Başkanlığına, 
Millet Meclisi Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlı
ğına telgraflarla arz edilmiş bulunan, çiftçinin 
bir derdi var. Bu derdin bugün dile getirilmesi 
ancak bir mâna taşır. Aksi takdirde hiç konuş
mayız. Ve çiftçinin bir derdini Yüce Senato 
üyelerinin beş dakika için dinliyeceklerine kaa-
niim, onun için istirham ettim. 

BAŞKAN — Eğer, bu müddet he:ı dakikayı 
tecavüz etmiyecektir, şeklinde bana ifada eder
seniz... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) - -
Sayın Başaknım teklifimde de belirtmiştim, beş 
dakika rica ediyorum. 

[ BAŞKAN — Buyurun. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 

Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, muh
terem misafirler; daha önce de birkaç defa 
bu konu inin sizleri rahatsız ettim. Ben şahsan 
sizleri işgal ettiğim için rahatsız ettim diyorum, 

I yoksa konu olarak rahatsız olmadığınıza eminim. 
I Çünkü; Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin der

di hepimizin derdi ve elbetteki şu mühim günde 
I dahi bu kürsüyü beş dakika işgal etmeye değer. 
I B\wv.n için affınıza smğmıyorum. 

I Size ge-jen defa olduğu gibi yine bir yazı 
okny?.cağım, bıı bir telgraftır. 

«Oda Meclisi Kararı 
Karar tarihi : 31 . 10 . 1968 
Karar sayısı : 10 

I Bugün piyasada kütlü alıcısı yoktur. - Daha 
I evvel arz etmiştim kütlü, çekirdekli pamuğa de-
I nir. işlenmeden evvelki, toplandığı haldeki 

pamuktur. - Çukobirlik 160 kuruşa kadar, sırf 
ortaklarından borçlu olanların mahsûlünü al
makta, diğer ortak ve ortak dışı çiftçilere de, 
depomuz yoktur, deyip geri çevirmektedir. Bu 
durumda çiftçi pek büyük zarara uğradığı gibi, 
mahsûlünü satamıyarak, esnafa tüccara ve 
kredi müesseselerine olan borcunu ödiyemedi-
ğinden Ceyhan'da ne yapacağını şaşırmış durum
dadır. 

Daha evvelki müracaatlarımız da netice ver
mediğinden, duruma acilen hal çaresi bulunması 
için bir kere daha durumun Senato Başkanlığı-

I na, T. B. M. Meclisi Başkanlığına, Adana sena
tör ve milletvekillerine ve Başbakanlığa, Ta
rım ve Ticaret bakanlıklan Sayın Bakanlarına 
telle bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Oda Meclisi kararı sureti olup sayın makam
larına saygı ile arz olunur. 

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı 
ibrahim Ayçan» 

Muhterem arkadaşlarım; bu yıl çekirdekli 
pamuğun fiyatını 215 - 220 kuruş, taban fiyatı, 
olarak tesbit ettiler. Ticaret Bakanlığı ilgili
lerle toplandı 2İ5 - 220 kuruş olarak tesbit etti. 
Fakat Sümerbank, müdahale alımı yapan, Dev
let müessesesi olan Sümerbank, bu yıl alıma 
girmedi. Çukobirlik dediğimiz çiftçi kooperatif
lerinin kuruluşunun, teşekkülünün simgesi duru-
mundaki Çukobirlik başlangıçta ortağından mal 
almaya, ortağı olmayandan mal alalmamaya baş-
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lamıştı. Son zamanlarda yalına borçlu olular
dan almaya başlamış. Bu binlerce çiftçi ailesini 
perişan edecektir. Bunun sonunda birçok tüc
car zarara girecektir, belM de iflâs edecektir. 
Çünkü, bteim oralarda, yani çiftçi bölgelerinde, 
Kışın kredi ile alış - veriş yapılır. Çiftçilerin 
borcu ödenmediği zaman bu satan müesseseler de 
zarara girer. 

Daha evvel de istirham ettik M, hattâ dedik 
ki; Saym Tarım Bakanı sonora buğdayı için 
kendilerinin getirmediği, çiftçiler tarafından ge
tirilen bir buğday için halay çekeceğine, bu 
işlerle meşgul olsun . Arkadaşımız alındı ve 
hafife aldı, dedi. Hayır hafife almadık. Onu 
da yap bir vatandaş olarak sevin, ama şu vazife 
sizin vazifeniz . Bu vazife Ticaret Bakanının va-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tu
tulacak dağıtım cetveli. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. Gündemin 
birinci maddesinde «Başkanlık Divanı seçimle
rine esas tutulacak dağıtım cetveli» var. 

Sayın senatörler, İçtüzüğümüzün 8 nci mad
desinin âmir hükmüne uyarak Danışma Kuru
lunu, Birinci Toplantı yılının bitiminden bir 
hafta evvel topladık. Danışma Kurulumuz, 
İçtüzüğün 8 nci maddesinin hükümleri gereğin
ce evvelâ Cumhuriyet Senatosunda mevcut si
yasi parti gruplarının ve diğer grupların kuv
vetleri oranını tesbit etti ve bilâhara bu oranları 
esas tutmak suretiyle de şimdi huzurlarınız
da bulunan ve size dağıtılmış olan Dağıtım 
Cetvelini ihzar ve tesbit etti. 

Bugün bu Dağıtım Cetvelini sizlerin tasvibi
nize arz edeceğim ve ondan sonra da seçime 
yani, gündemin ikinci maddesinde yer alan 
Başkanlık Divanı seçimlerine geçmiş olacağız. 

Başkanlık Divanı seçiminde esas olarak kuv
vetler oram düşünülmüştür. 8 nci maddenin 
2 nci fıkrasında her siyasi partiye kendi kuv
vetleri oranından bir puvan verilmiştir. Bu 
puvanlar gereğince; Başkanlık Divanına, - Baş
kan hariç - ki, A.P. nin 55,19 puvamndan 19 
düştükten sonra 36,19 puvan kalmaktadır. A.P. 
ye iki başkanvekili, iki idare âmiri ve bir kâtip 
üye; C.H.P. ne de yine oranı dâhilinde 1 baş
kanvekili, iki kâtip üye; Millî Birlik Grupuna 
1 İdare Âmiri ve G.P. Grupuna 1 kâtip üye; 
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zifesi, bu vazife Başbakanın vazifesi ve muhte
rem arkadaşlarım sizlerin vazifeniz bu. istirham 
ediyorum, çiftçiyi bugünkü müşkül durumdan 
kurtaralım. Çiftçi telâfisi gayrikabil durum
lara düşecektir. Zaten borç içerisindedir, 215 -
220 kuruşa satması iâzımgelen bir pamuğu 
150 kuruşa satamıyan çiftçinin düşeceği durumu 
takdir buyurursunuz. 

Tekrar bütün muhterem üyelerden ve Hükü
metten bu konuya eğilmesini, geçen defa söylen
diği gibi; iş halloldu, hallediyoruz, tedbir alıyo-
rııa, diye lüzumsuz yere nutuk çekmeyip fiiliyat
ta bu işin halledilmesini istirham ediyorum. 

j Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış-
j 1ar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j Kontenjan Grupuna da 2 kâtip üye isabet et-
| mistir. 
i Şimdi bu dağıtım cetveli üzerinde sekizinci 
; maddenin ışığı altında meselenin halline gide-
| ceğiz. Ancak, 8 nci madde ile bu meseleyi halle-
! deceğimize göre evvelemirde 8 nci maddenin 
j muhtevasını hafızalarımızda canlandırmak için 
I İçtüzüğün 8 nci maddesini, okutuyorum : 
i «Siyasi grupların oranları 

Madde 8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 
toplantı yılının bitmesinden önceki bir hafta 
içinde, Danışma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün 

grupların Cumhuriyet Senatosu üye tamsayı-
smdaki yüzde oranları tesbit edilir. 

2. Başkanlık Divanındaki yerler, görev ve 
yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, 
başkanvekillerinin her biri için yüzde 10, İda
reci üyelerin her biri için yüzde 7, kâtip üye
lerin her biri için yüzde 5 puvan itibar olunur. 

3. Başkan, başkanvekilleri, idareci üyeler 
ve kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Sena
tosu üye tamsayısına oranlarının büyüklük sıra
sına göre, dağıtım cetveli düzenlenir ve Genel 
Kurulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda dağıtım cetveli üzerin
de Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar 
adına birer sözcü, onar dakikayı aşmamak üze
re, birer defa konuşurlar. Bu konuşmalardan 
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sonra, dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna 
sunulur. 

C) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cet
veli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimle
rine geçilir.» 

BAŞKAN — Efendim, 8 nci madde muhtevi
yatı hafızalarınızda canlandırılmıştır. Bu mad
dede bilhassa mühim nokta, bu dağıtım cetve
linin Yüce Senatoda müzakere edilemiyeceği 
mânasını tazammun eder. Ancak dağıtım cet
veli üzerinde grup sözcüleri 10 ar dakikayı geç
memek üzere ve bir defa, bir de Danışma Ku
rulunca sözcü seçilmiş olan zat da yine 10 
dakikayı geçmemek üzere bir defa, konuşacak
tır. 

Şimdi sayın gruplardan her hangi bir söz
cü arkadaşımız söz istiyorlar mı .. Efendim, 
şimdi okuttuğum maddede, gruplar adına grup 
sözcüleri konuşacaklardır. Bunun dışında her 
hangi bir müzakere açmaya imkân yoktur. 

İçtüzüğün 8 nci maddesinin hükmü sarihtir. 
Bu sebeple grup sözcülerinden bu cetvel hak
kında söz istiyen arkadaşımız var mı? Lütfen 
işaret etsinler... 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhterem 
Başkan, yerimden bir hususu arz etmeme müsaa
de edermisiniz? 

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

bir dağıtım cetveli elimize sunulmuştur. Bu ne
ye göre yapılmıştır? İçerisinde puvanları irae 
edecek, hangi esasa göre bu tanzim edildiğini 
gösteren bir şey yok. Bu itibarla bu eksiktir. Bu 
eksikliğin ikmali lâzımdır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Esbabı muci-
Tbe yok. 

BAŞKAN — Bu dağıtılmıştır, gruplara ve
rilmiş, gruplar bunun üzerinde çalışma yapmış
lar ve Danışma Kurulunda da bu oranlar orada 
tetkik edilmek suretiyle o oranlara göre bir da
ğıtım cetveli ihzar edilmiştir, Sayın Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efendim, 
tasvibe arz edilecektir. Tasvipte oyumuzu rahat
lıkla kullanabilmemiz için bundan malûmat sa
hibi olmamız lâzımdır. 

BAŞKAN — Karar ayrı. Şunu demek isti
yorlar... 

MEHMET ÜN ALDİ (Adana) — Danışma 
Kurulu Sözcüsü arkadaşımız izah ederler. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bir şey arz 
edeyim. Şimdi karar üzerinde gruplara söz veri
yorsunuz. Fakat karar okunmadı. Karar okun
sun da ondan sonra sözcüler lütfetsinler, çünkü 
elimizde karar yok. 

BAŞKAN — İzah ettim efendim. Yani ka
rarda ne varsa ben izah etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşım, zaten elimizdeki bulu
nan cetvelde kararın mahiyeti tesbit edilmiş bu
lunuyor. Ben de ağızdan, burada puvanlarla bir
likte o puvanlara göre siyasi parti gruplarına 
ve diğer gruplara düşen Başkanlık DivanındaM 
üye mevzuunu da size ifade etmiş bulundum 
efendim. 

Kararı okutayım. 

Genel Kurula 

Danışma Kurulunun 24 Ekim 1968 tarihli 
toplantısında alman 7 sayılı karar ile eki dağı
tım cetveli ilişik olarak sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerine arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki AtasağrÜh 

BAŞKAN — Karar bu efendim. Ben kararı 
böyle buradan şifahen arz etmiş bulunuyorum. 
Buyurun Sayın Fehmi Alpasllan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; tamamiyle teknik bir konuya 
taallûk eden Başkanlık Divanına gruplardan ve
rilecek üyelerin vazifelerini ve miktarını göste
rir bu liste üzerinde çok isterdim ki, hiç söz al
ma lüzumu hâsıl olmasın. 

Bir defa Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
gibi gerçekten Anayasada da yerini bulan ve 
millet hafızasında, nazarında da üstün mevkiini 
muhafaza eden bir makamdan Danışma Kurulu
na teklif geliyor, o Danışma Kurulu bizim Ana
yasa müesseselerimizin içerisinde İçtüzüğün ver
diği imkânlarla gerçekten en yüksek organ ola
rak faaliyet gösteriyor ve oradan bir karar çıkı
yor, bu karara karşı itiraz etmek mecburiyeti 
hâsıl oluyo. Yani bu kararın evvelâ haksızlığına, 
adaletsizliğine itiraz etmek gibi bir vaziyetle 
karsı karşıya geldiğimiz için müteessiriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa hakikaten 
oranları gösterir liste eMi olarak bulunmamakla 
beraber karara baktığımız zaman çok dikkat çe
kici mahiyet arz ediyor. Siyasi parti grupları 
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mensubu olarak veya Başkanlık Divanı üyesi 
olarak, vazife alan arkadaşlarımızdan bu karara 
muhlefet şerhi verenler vardır. En azından «söz 
hakkım mahfuzdur» diye kayıt koyan arkadaş
larımız vardır. Demek ki, esasında bir centil
men anlaşmasiyle meselenin halledilmesi lâzım-
gellirken bir anlaşmaya huzur verici bir anlaş
maya dahi varılamamış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bu bakımdan meselenin böyle 
pürüzlü şekilde yüksek heyete- getirilmesinde 
zannediyorum ki, en az Sayın Başkanımızın 
yüksek şahsiyetlerinin mü essiriyetini kullanma
mak suretiyle kusurlu davranmaları dolayısiyle 
kendilerine karşı sitemkâr olmak hakkımızdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tetkik ettiği
miz zaman görünür ki, oranüar tesbit edilmiş. Bu 
nihayet makinayla hesaplanan bir miktar, bunun 
üzerinde münakaşa etmenin imkânı yok. Ama 
lütfedip dikkatle incelediğiniz zaman görülecek
tir ki, siyasi parti grupları muayyen olan vazife
leri alırken kendi puvanlarmın daima üstünde ne
tice istihsal ettikleri halde Güven Partisi Gru-
puha maalesef daha aşağıda bir miktar verilmiş 
ve bu şekilde diğer gruplar, siyasi parti grup
ları haklarının üstünde bir netice alırken Güven 
Partisi Grupunun hakkına tamız vâki olmuştur. 
Hesap gayet açık şekilde ortadadır. Şimdi bu 
dağıtım cetveline göre G. H. P. nin oranı 19,11. 
Bir başkanvekilliği alıyor 10, iki kâtiplik alıyor 
beşerden 10 eder, yirmi. 19,11 puvanı var, 0.89 
puvan f azlasiyle bir hak verilmiş oluyor. Adalet 
Partisi bir Başkanlık 19,2 başkanvekilliği onar
dan yirmi etti 39, iki idare amirliği 7 serden 14 
eder 53 bir kâtiplik eder 58 puvan. Halbuki onun 
oranı 55,19 yani kendisine tanınan orandan da
ha 3 orana yakın fazla bir netice istihsal etmiş 
oluyor. 

Kontenjan; 7,65 oranı, iki kâtiplik on, ymi 
burada da 2,35 puvan fazlası Kontenjan Grupuna 
verilmiş oluyor.. 

Millî Birlik Grupuna bir idare amirliği ve
riliyor, 7 puvan .Zaten 7,65 puvanları vardır. Bi
naenaleyh oranından da 0,65 puvan noksanı or
tada. 

Şimdi, bu durum karşısında meseleyi Anaya
sa ve İçtüzük bakımından sıkı bir surette tetkik 
etmek lüzumu ile karşı karşıya gelmiş bulunuyo
ruz. Evvelâ bizim Anayasamızın bilhassa 378 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesini iptal eden Anaya

sa Mahkemesinin de kararı karşısında ve oradan 
istiane edeceğimiz hükümler muvacehesinde İç
tüzüğümüzü yeniden elden geçirmek ve ona bir 
vuzuh vermek lüzumuna inanıyoruz. 

2. Gecen yıl bir centilmen anlaşması ile se
çim yapılmış, tesbit yapılmış ve hiçbir itiraza 
mahal kalmaksızın mesele halledilmişti. Geçen 
seneden bu yana o zaman varılan prensip karar
larının değiştirici hiçbir vaziyet mevcudolmadı-
ğı halde, bu defa muhterem Danışma Kurulu-

| muzun meseleyi bir kenera itmek suretiyle bâzı 
[ gruplara fazladan hak vermesi ve Güven Parti-
I sinin artan puvanmı da boşta bırakması, bilhassa 
| siyasi partiler grupunu birinci derecede mütalâa 
I eden Anayasa muvacehesinde her halde muhte

rem arkadaşlarımın tasvibetmiyecekleri bir had 
j olarak -ortada bulunmaktadır. Eğer İçtüzükte

ki hükümleri - bugünkü haliyle olan hükümleri -
j değiştirilmesi noktasında dikkatinize meseleyi 
[ arz ediyorum; ama bugünkü haliyle dahi gider-
I sek o zaman miktar fazlalıkları, büyüklükler 

sırasına göre tevziatın yapılacağı tüzükte tasrih 
edildiğine göre, meseleyi o esastan aldığımız 
takdirde, yine Güven Partisinin, adeta hüküm
sün bir halde kenara atılan hakkının, tanınma
sı. lüzumu ortaya çıkacaktır. 

O itibarla arkadaşlarımın bir adaletsizliğe 
vasıta olmamalarını istirham ederek, her bir si
yasi gruptan ve siyasi parti gruplarının herbi-
rinden. ayn ayrı muhalefet şerhine mâruz kal
mış bu kararın yeniden Danışma Kuruluna gön-

| dorllrıisk sur-2tdyle tetkikini ve ondan sonra se
cime geçilmesini Yüce takdir ve tasviplerinize 

j arz ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

I BA3KAN — Danışma Kurulu Sözcüsü Sa
yın Altan buyurunuz. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ NAHİT 
I ALTAN (Çanakkale) — Muhterem Başkan Sa

yın arkadaşlarım Danışma Kurulu İçtüzüğün 
8 nci maddesi gereğince, her sene yeni Divanın 
teşkili için bir hafta evvel toplanır. Yüksek Baş-

I kanlığın da sunduğu gibi bu toplantı yapılmış 
j ve Divanımız huzurunuza takdim kılman dağı-
I tim cetveli ile gelmiş bulunmaktadır. Şimdiye 

kadar Divanın teşekkülünde daima içtüzüğümü-
| zün hükümleri öne alınmış ve içtüzüğün sara

haten belirtmediği hususlarda Anayasada hü
kümler aranmış. Bu da olmadığı takdirde Umu
mi Heyetin tasvibine sunulan hususlar derpiş 
edilmiştir. 

— 6 — 
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Öteden beri 84 noü maddeye aykırı içtüzük 
bükümlerinin bulunduğu, bu Divanın teşekkülü 
dolayısiyle, gerek Danışma kurulunda gerekse 
Yüksek Huzurunuzda münakaşa mevzuu olmuş
tur. Bunun sebebi Anayasamızın 84 ncü mad
desinde, «Siyasi Parti gruplarının kuvvetleri 
oranında Divanda temsil edilecekleri» hükmü
nün ne şekilde temsil edileceklerine dair bir 
açıklama mevcudolmayıp, prensibin vaz'edilmiş 
olmasındandır. Bu prensibin ışığı altında İçtü
züğün tanzimi neticesinde burada daima içtü
zük tajtbik edilmiştir. Esasen Anayasamızın Mil
let Meclisinin evvelki sene aldığı Divan teşek
külü hususundaki kararını, Anayasa Mahkemesi 
bozmuş ve bu bozmada da yine Anayasanın 
84 ncü maddesini Meclisin içtüzüğü bulunmadı
ğından ve eski içtüzükle Anayasa hükümleri
nin bağdaşamaınası halinde Anayasanın emre
dici hükümlerinin tatbikinin ön plâna alınma
sını lüzumlu görmüş ve o bakımdan yalnız si
yasi parti gruplarının temsilinin, yani grupların 
temsilinin lüzumlu olduğuna karar vermiştir. 

Biz burada içtüzüğümüzün 5 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki, bir siyasi partinin kon
tenjanına dâhil olmaksızın Başkanlık Divanına 
'seçilmiş olan üye, «Tâbiri ile siyasi parti kon
tenjanına dâhil olmıyan gruplara da Divanda 
yer verilebileceği» hükmünü çıkarmışız 7 sene
lik tatbikatta. Keza 13 ncü madde Danışma Ku
rulunun nasıl teşekkül edeceğini beyan etmiş ve 
Senatoda mevcut grupların Danışma Kurulun
da temsilci bulundurabileceğini ve 8 nci mad
dede bu Danışma Kuruluna giren temsilcilerin 
de huzuru ile yapılan tevzide grupların kuvvet
leri oranında temsil edileceklerine ve dağıtım 
cetveli yapılacağına dair hüküm koymuş oldu
ğuna göre; biz Anayasa'ya aykırı bile olsa şu 
kanun mahiyetinde olan içtüzüğün hükümleri 
mevcutken, siyasi partilere; siyasi parti grup
larına her hangi bir avantaj ve öncelik tanıya
nlayız. 

pun artan reyi, puanı bir kâtipliği almaya yet
mediği için açık olan 3 kâtipliğin nasıl tevzi edi
leceği hususunda ayrı bir prensip vaz'edilmiş ve 
o zamanki arkadaşlarımızın yine böyle muha
lefeti bulunmasına rağmen siyasi partilere önce
li1!: tr.ır.rjmıgtır Ve o vakit Güven Partisi de bu 
imkânlar dâhilinde kendisinin hakkı olmıyan, 
puanından fazla puanı almış ve buna ses çıkar
mamıştır. Esasen bu puan muvacehesinde şu 
tüzük hükümleri gereğince tamamen kılı kılma 
herkese istediği vazifeyi Divanda vermenin 
maddeten imkânı yoktur. Öyleyse en az riziko 
ile ne şekilde bu işi halledebilirsek o şekilde hal 
yoluna gittik ve Danışma Kurulu bu şekilde ka
rar verdi. Bunun dışında daha âdil başka bir 
karar olamıyacağı kanaatindeyiz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Gruplardan başka söz istiyen 
var mı efendim? Yok. Sayın Fehmi Alpaslan'ın 
bir önergesi var okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, dağı
tım cetvelinin yeniden gözden geçirilerek kara
ra varılması için Danışma Kuruluna havale bu-
yurulmasmın karara bağlanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan siz esasen bu 
mevzu üzerinde muhalif noktayı nazarınızı bil
dirdiniz. 

Sözcü de Danışma Kurulunda yapılan icraat 
üzerinde lâzımgelen bilgiyi verdi. Şimdi bu 
karar Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edile
cektir. Tasvibedilmediği takdirde esasen Da
nışma Kuruluna da gidecek mânasına gelir. 
Binaenaleyh bunu oylatmıyacağım, kararı tek
rar tümüyle okutturarak Heyeti Umumiyenin 
tasvibine sunacağım. 

CUMHURİYET SENATOSU DANIŞMA 
KURULU KARARI 

Karar No. : 7 
Karar tarihi : 24 Bkim 1968 

1. — İçtüzüğün 8 nei maddesine göre, Baş
kanlık Divanı seçimlerine esas teşkil edecek 'da
ğıtılın cetvelinin ilişik şekilde tanzimi, 

Binaenaleyh şimdiye kadar tatbik edilen hu
sus, iki sene evvel olduğu gibi «en büyük ra
kamlar prensibini» tatbik etmişiz. En büyük 
rakamlar prensibine göre grupların oranların
da büyük rakamları ve vazifeleri vermişiz ve 
buna göre hangi grupa ne düşmüşse herkes o 
hakkını almıştır. Geçen sene bu tatbikattan 
maalesef bir inhiraf olmuş Sayın Başkanvekili 
Sırrı Atalay'm bir teklifi üzerine, hiçbir gru-
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2. — Danışıma Kurulu 'Sözcülüğünün Sayın 
Na'hit Altan'un yapması, 

Kararlaştırıldı. 
İbrahim Şevki Atasağun Sırrı Atalay 

Başkan Başkanvekili 
(Söz (hakkım saklıdır.) 

Mehmet Ünal'dı 
'Başkanvekili 

(Anayasa muvacehesinde 
muhalifim.) 
Nahit Altan 

Kâtip 

Sadılk Artukmaç 

Kâtip 
(İmzaida 'bulunmadı.) 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

Akif Tekin 
İdare Âmiri 

Selâlhattin. Özgür 
İdare Âmiri 

H. Oğuz Beıkata 
C. H. P. Grup Bşk. V. 

(Söz hakkım ımaftıfuızdur.) 
Falhri Özıdilek 

M. İB. Grup Başkanı 
(İmzatfa bulunma di.) 

Macit Zeren 
Başkanvekili 

Ömer Ucuza! 
Kâtip 

(Bulunmadı.) 
Hüseyin Atamaca 

Kâtip 

Enver Bahadırlı 
Kâtip 

(İçtüzüğün 4 ve Anaya
sanın 84 ncü mad. aykı

rıdır. Muhalifim, söz 
hakkım saklıdır.) 

Necip 'Seyhan 
İdare Âmiri 
(Muhalifim.) 

Şeref Kayalar 
A. P. ö rüp Başkanı 

(Söz (hakkum saklıdır.) 
Fehmi Baysıoy 

G. P. Grupu adına 
(Muhalifim.) 
Zerin Tiizün 

Kontenjan Gruıpu aJhna 
(İmzamla 'bulunmadı.) 

Başkan- İdare 
Partiler vekili Âmiri Kâtip Toplam 

A. P. 2 
C. H. P. 1 
G. P. — 
Kontenjan — 
M. B, G, — 

2 1 5 
— 2 3 
— 1 1 
_ 2 2 

1 - 1 

Toplam 3 12 

BAŞKAN" — Danışma Kurulunun... (G. P. sı
ralarından muhalefet şerhi okunsun, sesleri) 
Görüşmüyorlar. Muhalefet şerhi vermişler ama 
konuşmuyorlar. Teklif ettim kendilerine. Efen

dim Danışma Kurulu Sözcüsünün mütalâasını 
kabul etmiş diyorlar demektir. 

Sayın arkadaşlarım, Danışma Kurulunun ka
rarını ve eki cetvelini tasviplerinize ara ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kahrol edilmiştir, efendim. 

2. — Başkanlık Divanının seçimi. 
A — Başkanvekilleri seçimi: 
BAŞKAN — Şimdi kabul etmiş olduğunuz 

cetveldeki esasa müstenidolarak Başkanlık Di
vanı seçimine geçiyoruz. 

Siyasi -partilerden ve diğer gruplardan bize 
verilen listeleri ayrı ayrı okutarak bunlar üze
rinde seçim yapacağız. Evvelâ Başkanvekilleri-
nin seçimine geçiyoruz. BaşkanveMllikleri; A. 
P. sine 2 ve C. H. P. sine de 1 isabet ettiği için 
A. P. Grupundan gelen iki ismi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
©rapumuz Genel Kurulunun bugün yapmış 

olduğu toplantı sonunda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divam adaylarını aşağıdaki şekilde 
tesbit etmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla ars ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grup Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Başkanvekilleri : 
Mehmet Ünaldı (Adana) 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) 

BAŞKAN — A. P. si Başkanvekilliği için 
Sayın Mehmet Ünaldı'yi ve Sayın Lûtfi Tokoğ
lu'nu Başkanvekilliği için namzet göstermiştir. 

Cumhuriyet Halk PartisininMni okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1 Kasım 1968 Cuma günü Cumhuriyet Sena

tosu C. H. P. si Grupunda yapılan seçim neti
cesinde Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırrı 
Atalay Grupumuzca aday gösterilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — C. H. P. si de Sayın Sırrı Ata-
lay'ı Başkanvekili için kendi gruplarından aday 
göstermiştir. 

— 8 — 
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Şimdi evvelâ üç Başkanvekilinin seçimine ge
çeceğiz. Bunun için tasnif heyetinin seçimini 
yapacağız, böylece ad çekiyorum. 

Sayın Suphi Karaman. Burada mı? (Burada 
sesleri) 

Sayın Sami Küçük. Burada ini? (Burada ses
leri) 

Sayın Hayri Dener. Burada mı? (Burada 
sesleri) 

Şimdi sayın senatörler, seçimler için oy pus-
lalarını dağıttırıyorum. 

NAHlT ALTAN (Çanakkale) — Geçmişte 
tatbikatımız var, Tüzüğün 4 neü maddesinin 
son fıkrası gereğince Başkanvekillikleri, îdare 
Amirlikleri ve kâtiplikler için gizli oyla ayrı 
ayn seçim yapılır, deniyor. Burada üç ayrı se
pet konup ayrı ayn zarflar atmak suretiyle 
hepsini bir arada, hepsini birden yapmamız Tü
züğe aykırı değildir. Münasip görülürse idare 
Amirliği ve Kâtiplik için de zarflar dağıtılsın, 
hepsini bir arada yaparız. 

BAŞKAN — Doğrudur, hakikaten geçen 
tatbikat böyle olmuştur, ancak bugün üç Baş-
kanvekilinm seçimi yapılır, îdare Âmirleri ile 
Kâtip üye arkadaşların da seçimi için ayrı iki 
tane kutu konur, bunlara da rey puslaları böy
lece atılmış bulunur. 

Efendim hangi üyenin adından başlıyacağı-
nı tesbit için tekrar bir ad çekmiş bulunuyorum. 

Sayın Ali Altuntaş. 
Oylama muamelesine Sayın Ali Altuntaş'in 

isminden scnra devam etmek suretiyle oylamayı 
yürüttüreceğiz. 

(Ali Altuntaş'tan başlamak suretiyle oylar 
toplanmaya başlandı,) 

BAŞKAN — Tasnif heyeti lütfen yerini al
sın efendim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? («Var» sesleri) 

Oyunu kullanmıyan sayın üye Yok. Oyla
ma muamelesi bitmiştir. , 

(B) İdare Âmirleri seçimi 
(C) Divan Kâtiplikleri seçimi 

BAŞKAN — Efendim, zaman kaybına uğra
mamış olmak için bir taraftan BaskanvekiUeri 
seçiminin tasnifi devam ederken öbür taraftan 
da kâtip üyeliklere ve idare amirliklerine nam
zet gösterilenlerin isimlerini okutacağım ve 
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oy puslalarım dağıttıracağım. Lütfen okuyu
nuz. 

Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına 

Grupumuz genel kurulunun bugün yapmış 
olduğu toplantı sonunda Cumhuriyet Senato
su idare Amirliklerine, Antalya Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Akif Tekin, Kars Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Yusuf Ziya Ayrım aday olarak 
tesbit edilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup Bşk. 
Bursa 

Şeref Kayalar 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

MİHÎ Birlik Grupunca İdare Âmiri adayı 
olarak Saym Muzaffer Yurdakular'in seçildi-
luai bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

MİM Birlik Grupu Başkanı 
Tabiî üye 

Fahri Özdilek 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

firupumuz Genel Kurulunun bugün yapmış 
olduğu toplantı sonunda Başkanlık Divanı Kâ
tiplik adaylığına Eskişehir Üyesi Ömer Ucu
za! seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup Bşk. 
Bursa 

Şeref Kayalar 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

1 Kasım 1908 Cuma günü Cumhuriyet Se
natosu C. H. P. Grupunda yapılan seçim neti
cesinde Cumhuriyet Senatosu Divan Kâtipli
ğine Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
yın Sadık Artukmaç ve Cumhuriyet Senatosu 
Denizli üyesi Sayın Hüseyin Atmaca grupu-
muzca aday gösterilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuza isabet eden iki Divan Kâtipliği

ne aşağıda isimleri yasalı üyeler seçilmişler
dir. Saygı ile arz olunur. 

1. Âdil ünlü 
2. Zerin Tüzün 

Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Grup Başkanı yerine 

Adil ünlü 
BAŞKAN — Kâtip üyelikler için Adalet 

Partisi, C. H. P. ve Kontenjan Grupu* kâtip 
üye namzetlerini göstermişlerdir. İsimlerini 
okuttuk. Yalnız Güven Partisine de, bir kâtip 
üyelik isabet etmektedir. Oradan henüz bir 
kâtip üye namzeti gösterilmemiştir. Şimdi sa
yın arkadaşlar üç idare Âmirinin tasnif he
yetini seçiyoruz. Ad çekeceğiz. 

Sayın Orhan Tuğrul (Bilecik)... Burada, 
Sayın Yiğit Köker (Ankara) Burada, Sayın 
Sim Turanlı (Adıyaman)... Burada, Tasnif he
yetine seçilen sayın üyeler buradalar. Şim
di, kâtip üyeler için ayrı bir üç kişilik tasnif 
heyeti seçeceğiz, ad çekiyorum. 

Sayın Osman Salihoğlu (Sakarya)?.. Yok. 
Sayın Sezai O'Kan (Tabiî Üye) Burada. Sayın 
Haldun. Menteşeoğlu (Muğla).. Yok. Sayın 
Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye).. Kendisi 
namzettii', idare Amirliği için. Sayın. Mehmet 
Ali Pestilci (Zonguldak).. Burada. Sayın Fah
ri Özdilek (Tabiî Üye)... Burada. Gerek idare 
Amirlikleri için, gerek Kâtip üyeler için oy pu
sulaları dağıtılmıştır, şimdi kürsüye iki sepet 
konmuş bulunuyor. Bir tanesi idare Amirlikleri 
için, bir tanesi de Kâtip üyeler için. Oylar bu 
sepetlere atılacaktır. 

Başkanvekilleri seçimi neticesi gelmiştir 
okutuyorum;. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri için 

yapılan seçime (119) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye Üye 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Suphi Karaman Sami Küçük 
üye 

Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Hayri Dener 

Üyenin adı ve soyadı Aldığı oy sayısı 

1) Sim Atalay 111 
2) Lûtfi Tokoğlu 106 
3) Mehmet Ünaldı 92 
4) Macit Zeren 8 
5) Ömer Ucuzal 1 
6) Boş 2 

Tasnif Heyeti 
Üye üye 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Suphi Karaman Sami Küçük 

üye 
Cumhurbaşkanınca S. Üye 

Hayri Dener 

BAŞKAN — Sayın Sim Atalay, Sayın Lûfi 
Tokoğlu, Sayın Mehmet ünaldı Başkanvekillik-
lerine seçilmişlerdir. Yüce Senato adına ve şah
san kendilerini tebrik eder muvaffakiyetler di
lerim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Teşekkür 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, kıymetli reylerinizle üzerimiz
de topladığınız teveccühlerinize teşekkür eder, 
yapacağımız vazifede bu teveccühü daima göz 
önünde bulundurarak, buna lâyik olmaya ça
lışacağımızı şahsım ve arkadaşlarım adına arz 
eder Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim diğer oylamalar için 
adlan okutuyorum. 

(Ad okunarak oy toplanmaya başlandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye 

var nn efendim?... (Var var, sesleri) 
Oyunu kullanmamış başka bir sayın üye 

var mı efendim?. Oylama muamelesi bitmiş
tir. 

Gerek idare Âmirlerinin gerek Kâtip üyele
rin seçimi için teşkil edilen tasnif heyetleri 
lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, idare 
Âmirleri için tasnif muamelesi bitmiştir. Tas
nif Heyetinin raporunu okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ida
re Âmirleri için yapılan seçime (118) üye ka-
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tılmış ve neticede ilişik listede adlan vazıh 
zevat hizalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Bilecik Ankara 
Mehmet Orhan Tuğrul Yiğit Köker 

üye 
Adıyaman 

Mehmet Sim Turanlı 

Üyenin adı ve soyadı Aldığı oy sayısı 

1) ÂKif Tekin 100 
2) Ziya Aynm 100 
3) M. Yurdakuler 86 

Tasnif Heyeti 
üye Üye 

Bilecik Ankara 
Mehmet Orhan Tuğrul Yiğit Köker 

Üye 
Adıyaman 

Mehmet Sırn Turanlı 

BAŞKAN — Üç senatör de idare Amirliği
ne seçilmiş bulunuyorlar. Yüksek Heyetiniz ve 
şahsım adına kendilerini tebrik eder, muvaf
fakiyetler temenni ederim. (Alkışlar) 

Kâtip üyelerin tasnif muamelesi de bitmiştir. 
Tasnif Heyeti raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kâ
tipleri için yapılan seçime (118) üye katılmış 
ve neticede ilişik listede adlan yazılı zevat hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Ayinkef - Gercüş 

TASNİF HEYETİ 

Üye üye 
Tabiî Üye Tabiî üye 

Sezai O'kan Fahri özdilek 
Üye 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Üyenin Adı ve Soyadı Aldığı oy sayısı 

i) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Ömer Ucuzal 
Sadık Artukmaç 
Hüseyin Atmaca 
Âdil ünlü 
Zerin Tüzün 
Enver Bahadırlı 
Nahit Altan 

98 
91 
74 
99 
72 
12 
1 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Sezai O'Kan Fahri özdilek 

Üye 
Zonguldak 

M. Ali Pestilci 

BAŞKAN — Yukarıdan itibaren okuduğum 
Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Sadık Artukmaç, 
Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Âdil Ünlü ve Sa
yın Zerin Tüzün kâtip üyeliklere seçilmişler
dir. Cumhuriyet Senatosu adına ve şahsan ken
dilerini tebrik eder muvaffakiyetler temenni 
ederim. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlanm, bir kâtip üye mün
hal kalmıştır. G. P. kendi kontenjanına aidolan 
1 kâtip üye namzetini vermemiştir. Bu sebeple 
bu seçim yapılamamıştır. 

Gündemimizde başka da müzakere edile
cek bir konu yoktur. 5 Kasım Salı günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,00 

yoluna dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı (7/468) 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 
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19 . 7 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Dr. Abdülkerim Saraçoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Mardin üyesi 

Ayinkef - Gercüş yolu Stabilizasyonu ne za
man ele alınacak ve Gercüş kazası sakinleri
nin kış - yaz Midyat kazasına uğramadan doğ
rudan doğruya vilâyette irtibatları ne zaman 
sağlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 388 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 9237/7 - 458/1813 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin üyesi Abdül
kerim Saraçoğlu'nun yazılı sorusu aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

Çok yüklü bulunan yol ihtiyaçları ve mev
cut bütçe imkânlarımız muvacehesinde Ayinkef 
(Kayapmar) - Gercüş İl yolunun onarım prog
ramına alınmasına şimdilik imkân görüleme
mektedir. 

Söz konusu yol bütçe durumumuza göre 
ilerdeki yıllarda programa alınabilecek ve ya
pılacak çalışmalarla yaz kış geçit verir duruma 
getirilecektir. 

Arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

2. •— Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Kadri Kaplan'm, dışarıda çalışan işçilere gön
derilen gazete ve dergilere dair Çalışma ve 
Dışişleri bakanlarından sorusu ve Dışişleri Ba
kanlığı cevabı. (7/175) (1) 

8 . 8 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Basınla ilgili olarak aşağıdaki hususların 
Çalışma ve Dışişleri bakanlıklarınca, İçtüzüğü-

(1) - Çalışma Bakanı Ali Naili Erd.em'in 
yazılı cevabı 11 . 10 . 1968 tarihli 66 ncı bir
leşim tutanağvndadır. 
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müzün 120 nei maddesine göre, 15 gün içinde 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığımızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kadri Kaplan 

Senatör 

1. Dışarıda çalışan işçiler %in, Çalış
ma ite- Dışişleri bakanlıklannm abone olaralk 
gönderdikleri gazete ve dergiler hangileri
dir ve herbirinden ne miktar abone olunmuş
tur? 

2. Bu abonman paraları Devlet bütçesin
den ödendiğine göre, Anayasanın 23 ncü 
maddesi son fıkrasındaki (faydalanmada eşit
lik) hükmüne riayet olunmakta mıdır, olun
makta ise, hangi esaslar gözetilmektedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 24 . 10 . 1968 

Enformasyon : Dairesi 
Gn. Md. 

Konu : 100/630 -11 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

% i : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 30:9.19ş68 
tarih ve 1860 sayılı yazıları. 

Yabancı ülkelerdeki 24 Türk işçi derneğine 
bakanlığımızca yalnız «Turisman» ve «Turizm 
Dergisi» adlı yayınlardan birer aded, işçileri
mizin memleketimize turist celbi hususunda 
yardımcı olmalarım sağlamak maksadıyla gön
derilmektedir. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı Y. 

ZeM Kuneralp 
'Büyükelçi 

Genel Sekreter 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AliJıocagil'in, hükümet konaklarına dair 
sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bİlgehan'vn ya
zılı cevabı (7/485) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Maliye 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

3 .10 .1968 
Cumhuriyet Senatosu 

Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil 
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1. 1989 yılında yapılamsına başlanacak 
il ve ilçe hükümet konakları sayısı ne kadar
dır? 

2. 1969 yılında veya daha sonraki yıllar
da Erzurum kasalarından Oltu, Narman ve 
Olur kazalarımızda hükümet konakları yapımı 
kararlaştınlmışmıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 
Millî Emlâk Genel 

Müdürlüğü 
Şube : 3 Md. 

Sayı : 3132 - 566 
Konu : Hükümet Konakları Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlü

ğü. 
5 . 10 . 1968 gün 9281 - 7 - 485/1886 sayılı 

yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın 

Osman AlihocagiTin hükümet konaklarına da
ir yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
3 . 10 . 1968 tarihli önergesine verilen cevap
tan üç nüshasının ilişik olarak sunulduğuna 
saygılarımla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk 
Genel Müdürlüğü 

Şube : 3 Md. 
Sayı - 3132 - 568 
Konu : Hükümet Konakları Hk. 

Sayın Osman Alihocagil 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

1969 yılında yapılmasına başlanacak il ve il
çe hükümet konaklarının sayısı ve 1969 yılında 

1 . 11 . 1988 O : 1 
ve daha sonraki yıllarda Erzurum kasalarından 
Oltu, Narman ve Olur kazalarında hükümet ko
nakları yapımının kararlaştırılmış olup olmadı
ğının yazık olarak cevaplandırılması isteği ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiğiniz 
3 . 10 .1968 tarihli soru önergeniz incelendi. 

1. — 1969 yılında 3 il 68 ilçe hükümet kona
ğı inşasını kapsıyan yatırım program tasarımız 
Devlet Plânlama Teşkilâtına tevdi edilmiştir. 

İncelemeleri devam eden kamu yatırım tek
liflerinin Yüksek Plânlama Kurulu ve Bakanlar 
Kurulunda alacağı nihai şekle göre, bu devrede 
kamu inşaat sektöründe öngörülecek yatırımın 
hükümet konakları inşaatı bölümüne ayrılacak 
ye bütçeyle kabul edilecek kısmı dâhilinde, 
programdaki öncelik sıralarına göre inşalarına 
başlanabilecektir. 

Halen yatırım miktarları kesin olarak tesbit 
edilmemiş bulunduğundan 1969 yılında inşaları
na başlanacak hükümet konakları sayısı henüz 
taayyün etmemiştir. 

2, — Hükümet konağı mevcut olup da yeter-
- sis olan Oltu ilçesi Kalkınma Plânınnı 2 nci Beş 

Yıllık dönemine ait olarak hazırlanan hükümet 
konakları genel ihtiyaç listemizin 189 sırasına 
alınmıştır. 

Hiç hükümet konağı bulunmıyan Karman 
ve Olur ilçelerine 1989 yılı. Yatırım Program ta
sarımızın 6 ve 48 sıralarında öncelik verilmiştir. 

Genel ihtiyaç programına dâhil Oltu ilçesi ile 
1969 yılı inşaat program tasarısına alınan Nar
man ve Olur ilçeleri hükümet konakları 1989 ve 
Herki yıllarda bakanlığımız inşaat sektörüne ay
rılacak yatırım ve bütçe imkânları nisbetinde 
öncelik sıralarına göre inşaa ettirilecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Maliye Bakam 
Cihat Bilgehan 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

1 NCt BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanı seçimlerine esas tu
tulacak dağıtım cetveli. 

2. — Başkanlık Divanı Seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE 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 




