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1. — GEÇEN Tl 

istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in: istiklâl 
Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet 
tertibinden şeref aylığı bağlanmasına dair 
Kanunun, neşir tarihi olan 1 Mart 1968 ta
rihinden sonra madalya alanlara tatbik edil
memesinin doğru olmadığını ve İstiklâl Sava
şına bilfiil iştirak edenlerin madalya almak 
hakkına sahip bulunduklarını bildirdi. 

Balıkesir Üyesi Cemalettin inkaya'n'm, 
imar - iskân - Bayındırlık ve Ulaştırma Komis
yonundan çekildiğine dair önergesi; 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan Baş
kanlık Divanı seçimlerinde Başkanhğa Mesut 
Erez (Kütahya), Başkanvekilliğine iskender 
Cenap Ege (Aydın), Sözcülüğe Kemal Doğan 
Sungun (Zonguldak), Kâtip Üyeliğe de Sadi 
Pehlivanoğlu (Ordu) nun seçilmiş oldukla
rını bildiren Komisyon Başkanlığı tezkeresi, 

Millî Birlik Grupu Başkanlık Divanının 
teşkil edildiğine dair mezkûr Grup Başkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

29 . 12 . 1966 tarihli ve 819 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sını görüşmek üzere tasarının havale edildiği 

• • J^< 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

ANAK ÖZETİ 

komisyonlardan üçer üye alınmak suretiyle 
bir Geçici Komisyon kurulmasına dair içiş
leri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu ve 
kabul olundu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di
van Kâtibi seçimi, aday gösterilmediği için, 
geri bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai CKan ve Şükran özkaya'nın yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 Kasım 1968 Sah günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere ^birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Lûtfi Tokoğlu Ömer Vcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İV. Zerin T üzün-

:*m • • 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır müzakerele
re geçiyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

2. — YOKLAMA 

— 219 — 
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S. — DEMEÇLER \ 

1. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in; İstan- 1 
bul'da yabancı bir isimle açılan ve okul makiye- I 
tini tammyan bir müessesenin hâlâ vatandaşı is- I 
tismar etmesine müsaade edilmemesine dair de- I 
meçi ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in ce- I 
vahi. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özgünes, 625 sa
yılı kanuna aykırı olarak izinsiz öğretim ya
pan LCC isimli okul hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığını ve öğrenci velilerini uyarmak üzere 
gündem dışı bir görüşme talebediyorlar, buyu
run Sayın Özgünes. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; istanbul'da dört yıl
dan beri Longuage and Culture Center isimli 
bir okul faaliyettedir. Kurucusu Türk, öğret
menleri Türk, öğrencileri Türk olan bu eğitim 
kurumunun böyle yabancı bir isim alması aşa- I 
ğılık duygusunun, yabancı hayranlığının, kültür I 
emperyalizminin tiksindirici bir örneğidir. Her 
ne kadar son samanlarda bu okulun Lenguage 
and Culture Center değil, Lûtfi Cemâl Oevad 
Okulu olduğunu iddia etmişlerse de elimizde | 
okulun kapısının resmi var, kapıdaki levhanın I 
üzerinde bu yabancı isim yazılı. Olculun rek
lâm broşürleri elimizdedir, hepsinde aynı şekil
de bu yabancı isim yazılıdır. Okulun öğrenci
lerden para tahsil ederken verdiği makbuz da 
elimizdedir, orada da aynen bu yabancı isim 
yazılıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı buranın bir okul ol
mayıp, bir dershane olduğu iddiasındadır. Bu 
okulun kurucuları ise bir okul olduğu iddiasın
dadırlar. Üç yıllık bir tiyatro okulunu ve çeşit
li diğer branşları ihtiva eden bu ksum bugüne 
kadar açma isni almışsa da, öğretime başlama 
izni almamış hattâ 3 ncü sınıfı bitiren çocuk
lara diploma vermemiş, yeniden 2 nci sınıftan 
başlatmak suretiyle talebe velilerini dolandır-
mıya devam etmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının elimizde bulunan 
bir resmî yazısı ki, tarih ve numarasını zabıtla
ra geçsin diye söyliyeceğim, 23 Kasım 1968 ta- { 
rih ve 8067 sayılı yazısiyle Millî Eğitim Bakan
lığı bu L C C yani, Lenguage and Culture Cen
ter'in izin alınmadan açılmış olduğunu henüz i 

'E SÖYLEVLER 

daha müfredatının, yönetmeliğinin Bakanlıkta 
tetkik edilmekte olduğunu, Bakanlık bu resmî 
emrinde belirtmektedir. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul Va
liliğine 22 . 7 . 1968 gün ve 4633 sayılı bir yazı 
yazarak bu okulun veya kendi tabirleriyle eği
tim kurulunun kapatılması lâzımgeldiğini bil
dirdiğini belirtmetkeyse de su anda bu okul 800 
öğrencisi ile faaliyettedir. Ben eminim ki, Sa
yın Bakan konunun bu tarafından haberdar de
ğildir. Kendilerini ve çocuklarını buraya veren 
öğrenci velilerini bu kürsüden uyarmak iste
rim. Çünkü, bu ne bir okuldur, ne dershanedir. 
Zira 625 sayılı Kanuna göre mutlaka izin alma
sı zaruridir; böyle bir izin alınmamıştır. İzin 
alınmadığı için hiçbir diploma veya sertifika 
verme salâhiyetini de haiz değildir. Ayrıca 
2 000 lira ücret almaktadır her öğrenciden ki, 
bu da 625 sayılı Kanuna aykırıdır. Ne Vilâye
tin ne Valiliğin hiçbir izni yoktur. 

Bu arada sözlerimi bitirirken yine bahset
tiğim emrinde Millî Eğitim Bakanlığı bu oku
lun tecrübe mahiyetinde açıldığını iddia etmek
tedir ki, zannediyorum Sayın Bakanın bu gö
zünden kaçmıştır. 625 sayılı Kanunda tecrübe 
mahiyetinde ne okul, ne dershane, ne de her 
hangi bir öğretim kurulu acılamaz. Bir dil sürç
mesine benziyen bir yazışma sürçmesi olsa ge
rek, bu. Ben, Sayın Bakanın bununla ilgilene
ceğini. ve talebe velilerinin 2 000 lira gibi 
önemli bir para ile dolandırıldığı bu okulun sü
ratle kapatılacağına inanıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İlha
mı Ertem., buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
Cumhuriyet Senatosunun üyeleri. Sayın özgü
neş'in temas ettiği konunun ehemmiyeti vardır, 
ben de bu hususta Bakanlık olarak durumu yük
sek ıttılalarınıza arz edeceğim. 

1963 yılında L C C diye müzik ve bale ders
hanesi açılmıştır. Tekrar ediyorum tarihi, 1963 
yılında. Yine 1964 yılında lisan, stenografi, tez
yini resim diye yine bir dershane aynı kurucu 
Mesut Üstünel tarafından açılmış bulunmakta-

— 220 — 
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dır, 1966 yılında aynı dershane akşam tiyatro- I 
su kursları ve sekreterlik kursları açmak için 
Bakanlığa müracaat etmiştir. Bu durum tetkik 
edilirken isminin biraz evvel Sayın özgüneg'in 
belirttiği gibi Türkçe olmadığı ve bu durumun 
hatalı bulunduğu Bakanlıkça ele alınmış, kendi
sine isminin değiştirilmesi ihtarı yapılmıştı. Ve 
eğer isim değiştirilmediği takdirde bu kursla
rın, dershanelerin kapatılacağı bildirilmişti. Bu
nun üzerine kurucu Danıştaya müracaat etmiş
tir, Danıştayın 1968/1350 sayılı Kararı ile icra
nın durdurulması kararı verilmiştir. Bu sebeple 
Danıştay kararı ile dershane hakkında başkaca 
işlem yapılması dîva sonuna talik edilmiş bulun
maktadır. 

Kendilerinin belirttikleri gibi, bu bir okul 
değildir. Bakanlık olarak kesin olarak ifade I 
ediyorum. Okul olursa ne olacak? Bakanlık dip
loma verecek. Diploma verilmediği takdirde I 
bir müessesenin okul olma iddiası imkansızdır. 

Yukanda söylediğim iki hususa dershane ola
rak biri 1963 yılında, biri 1964 yılında iki isim 
verilmiştir. Ama, biraz evvel arz ettiğim gibi 
biz isimlerin hatalı olduğunu, değiştirilmesi lâ-
zımgeldiğini tebliğ etmişizdir. Danıştay kara
rı ile henüz tatbikat dâva sonuna talik edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni müracaat etmiş olduğu tiyatro ve sek
reterlik kursları ise henüz derse baklama müsa
adesi almamıştır. Sadece tetkiki yapılmış, der
se başlama değil, açılma izni almıştır. Fakat, 
derse ba-lama izni yönetmelikleri Talim ve Ter
biye Heyeti tarafından henüz tetkik edilip, ye
terli bulunmadığı için derse başlama müsaadesi 
verilmemiştir. Ama, bize gelen ihbarlardan ve 
şikâyetlerden anlamaktayız ki, bu izinsiz şekil
de faaliyete geçmiş durumdadır. Ücretleri de 
vilâyet tesbit etmemiştir. Bütün bunlar kanun
suz işlerdir. Sayın Özgüneş'in belirttiği gibi 
Bakanlık iki yazısı ile, 22 .7 . 1968 ve 26.10.1968 
tarihlerinde bu kursun taMbedilmesini, kanun
suz işlemde bulunduğu için Vilâyetçe hakkında 
gerekli işlemlerin yapılmasını Vilâyete emret
miştir. Durum takibedilmektedir, öğretime baş- I 
lama tarzı gayrikanunidir, kanunsuzdur. 

Sayın özgüneşle sadece bir hususta bir yan
lış anlaşmamız var. Belirttikleri tarzda Bakan- I 
lık tecrübe mahiyetinde açılmıştır, dememiş
tir. Bu söz Bakanlığın değildir, bu söz kuru- | 

— 221 
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cunun bizim Vilâyete takibat yapılması için ver
diğimiz emre yaptığı cevaptır. Doğrudur. Tec
rübe mahiyetinde faaliyete geçilemez. Hakkında 
kanuni takibat yapmaktayız, takibetmekteyis. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcalı'nın; yeni 
mahsul zeytin yağlan için bu yıl 520 kuruş taban 
fiyat tesbit edildiğine, ihracatçıların alım yapma
ması yüzünden fiyatların düştüğüne ve bu duru
mun ıslahı gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Kampanyası hızla devanı eden 
zeytinyağı ihracatı ve değerlendirilmesi ile ilgi
li olarak eksik alman tedbirlerin tamamlanması 
lüzumunu Hükümete duyurmak maksadı ile Sa
yın Sarlıcalı gündem dışı konuşmak istiyorlar. 
Buyurunuz, Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, 700 milyon lira
lık bir harekete imkân verecek olan bir memle
ket mahsulünün perişan durumunu ve acele 
alınması lâzımgelen tedbirleri Hükümete duyur
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Konu, başka cephesi ile dün Millet Meclisin
de gündem dışı konuşma mevzuu yapılmıştır. 
Dün aldığım bir telgrafı okumakla sözlerime 
başlamak istiyorum. 

«Zeytinyağı istihsal kampanyası bütün böl
gelerde büyük bir faaliyet halinde başlamıştır. 
Zeytinyağı fiyatları her gün düşmekte ve bâzı 
hallerde taban fiyatın altına dahi inmiş bulun
maktadır. Müstahsil büyük bir endişede ve ma
lını satamamaktadır. Dâhildeki zeytinyağı fi
yatlarının hangi seviyede tutulacağı malûm de
ğildir. İhracatçılar piyasadan mal almıyorlar. 
Bugüne kadar zeytinyağı ihracatı için tek bir 
tescil yapılmamıştır. Dış pazarları elden kaçır
mak tehlikesi belirmiştir. Piyasanın istikrara 
kavuşması ve dış satışların yapılabilmesi için zey
tinyağı ihracatında vergi iade Kararnamesinin 
acele olarak neşri hususunda yakın alâka ve ta
vassutunuzu arz ve rica ederiz. Ayvalık Ticaret 
ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 
Kantarcı.» 

Muhterem arkadaşlar, bu sene zeytinyağı 
mahsulü 120 bin ton civarında tahmin olunmuş
tur. Bunun 30 bin tonu ihraç edilecektir. Tica
ret Bakanlığı, bir müddet önce diğer memleket 
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mahsullerinde oduğu gibi, zeytinyağı için de, 
müdahale mubayaalarını gerektirecek tarzda ta
ban fiyatı tesbit ve ilân etmiştir. Şimdi, ben 
Sayın Ticaret Bakanına bu mesele ile çok acele 
alınması lâzımgelen üç hususu arz ederek söz
lerimi bağlıyacağım. 

Bir, Hükümetin 520 kuruş olarak ilân ettiği 
taban fiyat, müdahale mubayaası için vazife
lendirdiği TARİŞ tarafından, 5 kuruş kırılarak 
515 kuruşa indirilmiştir. 

ikincisi, geçen yıldan bu yıla kilo başına ya
pılmış olan 10 kuruşluk zam, körfez bölgesi yağ
larına intikal ettirilmemiştir, iki. 

Üçüncüsü ve en mühimi, 30 bin ton zeytinya
ğı ihracatını realize edebilmesi için, uzmanlar 
tarafından yapılan toplantı sonunda, ihracatta 
muayyen nisbette vergi iadesi yoluna gidilmesi, 
birbuçuk ay önce kararlaştırılmış ve kararname
si, hazırlanması vazifesi, ilgililere tevdi edilmiş
tir. 1,5 ay dan beri varılmış olan bu karar bu
güne kadar tatbik olunmadığı için, ihraç piya
saları tereddüt halinde kalmış ve ihracatçılar el
bette piyasaya girmekte çekinmişlerdir. Bu du
rum, fiyatların, Hükümetin tutamıyacağı nisbet
te düşmesi neticesini doğurmuştur. Ve işte bu 
türlü telgrafların çekilmesine sebebolmaktadır. 

Ben, ilgililer nezdinde yaptığım takibat so
nunda, bundan 20 gün evvel kararnamenin sevk 
edildiğini öğrendim ve müstahsıla bunu duyur
muş idim. Fakat, bu telgraf üzerine yapmış ol
duğum ayrı araştırmada öğrendim ki, zeytin
yağı ihracatiyle ilgili kararnamenin içerisine, 
listeye başka maddeler de ilâve edilmiş ve liste 
halinde çıkarılması istenmiş. Bu suretle Bakan
lar Kuruluna sevk edilmiş, ancak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bu kararnameye takılmış ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile zeytinyağı için de
ğil, başka maddeler için ihtilâfa düşmüştür. Bu 
defa liste hazırlanan yere geriye gelmiştir. 

Şimdi bu liste bugün düzeltilmiş olsa takdir 
buyurursunuz, derecattan geçmek ve normal 
formüller yerine getirilmek suretiyle ancak 15 -
20 günde tatbik sahasına intikal ettirilebilir. 

Memleket mahsulünün hızlı kampanya döne
minde bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. 
Ayrıca ayrı ayn şikâyetlere muhatabolacaksınız, 
ama bir taraftan spekülatörler bu mütereddit 
durumdan faydalanarak müstasılm malını dü
şük fiyatlarla bağlıyacaklar, yirmi gün sonra 

kararname çıkacak elli kuruş fark meydana ge
lecek ve bu suretle ellerindeki malları ihracede-
cekler ya da piyasaya çıkaracaklar. Ama dö
nüp bakacağız, müstahsilin elinde yine de hiç
bir şey kalmamış, borçlar devredilmiş, sıkın
tılar tekrar edilmiş... Buna bir son vermek için 
şu veya bu tarzda fiyat üzerinde durmuyorum,, 
o bir ayrı konudur, ama Ticaret Vekâletinin 
memleket mahsulleri üzerinde günü gününe, 
saati saatine durup bunları takibetmesi müs
tahsilin hep beraber üzerine titrediğimiz müs
tahsilin menfaati icabıdır. 

Şimdi, Ticaret Vekâletinden rica ediyorum, 
acele olarak hatırlatıyorum, bu kararnamenin 
yirmi gün daha çıkmasının beklenmesine ta
hammülü yoktur. Ya ayrı bir kararname sevk 
etmeli yahut yakan ilgilisini lütfen beyan 
ederek kararnamenin biran önce tatbik sa
hasına intikal ettirilmesini sağlamalıdır. Aksi 
takdirde iş işten geçmiş olacaktır. Hürmet-
metlerimle. (Alkışlar) 

3. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Ankara ve İstanbul'da kömür tevziatının aksa
dığını belirten ve vatandaşı sıkıntıya düşürme
mek için âcil tedbirler alınmasını talebeden de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Hıfza Oğuz Bekata bü
yük şehirlerde başgösteren ve âcil bir mahi
yet alan kömür sıkmtısiyle ilgili olarak gün
dem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. Buyu
run Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, kış gelmiş bu
lunuyor. Bu itibarla kömür bir hayati ihtiya-
olmuştur. Ankara, istanbul gibi büyük şehir
lerde kömür darlığı vatandaşa ıstırap vere
cek hale gelmiştir. 

Yaptığım incelemeye göre, vaktinde ted
bir alınmadığı için, Ankara'da, istanbul'da ve 
benzeri büyük şehirlerde kömür ihtiyacı bir 
buçuk iki ay geriden takibedilnıektedir. 
Elde hiç ihtiyat bulunmadığından ve sevki-
yatta birbuçuk iki ay gerideki talepleri an
cak karşılıyacak halde dahi olmadığından 
Ankara halka, istanbul halkı ciddî bir sıkın
tının içine girmiş bulunuyor. 

Hükümet bu konunun tedbirini henüz al
mış değildir. Âcil tedbir alınmadığı takdirde, 
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Ankara'da ve istanbul'da bilhassa dar gelirli 
vatandaşların ıstırabı Hükümeti çok işgal 
ve rahatsız edecek hale gelecektir. Buna bi-

1. — Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'un, Ada
let Partisinden istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 

Adalet Partisinden istifa ettiğimi saygiy-
le bilgilerinize arz ederim. 

Ankara 
Mansur Ulusoy 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bu istifa hakkında usulî bir meseleyi arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Usul hakkında.. Buyurun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, biraz 
evvel okunan tezkere binleri Sayın Senato 
Başkanının davranışı hakkında şüpheye dü
şürdü. 

Şöyle ki; Ankara Senatörü Sayın Mansur 
Ulusoy 8 . 11 . 1968 günü istifa dilekçesini Se
nato Başkanının bizzat kendisine vermiştir. 

Bugün burada okunan bu tezkere acaba 
8 . 11 . 1968 tarihinden sonra ne gibi bir iş
lem gördü? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 
mensup iki arkadaşımızın verdiği bir önerge
den öğreniyoruz ki bu istifa dilekçesi, bilgi 
için sunulan bu yazı Başkanın yedinde 
21.11.1968 tarihine kadar saklanmıştır. Dilek
çe 8 inde verilmiş, 21 nde bu muameleye ko
nulmuş. Şunun üzerine; Başkanlık Divanına 
mensup 3 arkadaşımızın Divana verdikleri 
bir önerge üzerine. (Millî Birlik Grupu sıra
sından «Bundan ne çıkar» sesi) bundan ne çı
kar diyor arkadaşımız? Bundan şu çıkar 
arkadaşlarım: Cumhuriyet Senatosu Başkam 
tarafsız olmak mecburiyetindedir. Anayasamı
zın 84 ncü maddesi başkanlıklar için grupla
rın aday gösteremiyeceklerini, 2/3 çoğunlukla 

ran evvel çare bulunmasını ve şikâyetlerin 
önlenmesini, ihtiyacın giderilmesini Hükümet
ten rica ediyorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

seçileceğini, seçildikten sonra partinin gerek 
T. B. M. M. dâhilinde, gerek dışındaki faali
yetlerine katılamıyacağını âmir bir hükmü 
taşır. Bir senatör arkadaşımın partisinden 
istifa etmesi, diğer bir partiye geçmesi oran
larda değişiklik yapar arkadaşlar. Eğer bu 
istifa Başkanlık Divanının seçiminden evvel 
olsa idi, Başkanlık Divanı seçimine tesir ede
cekti. Meselâ, halen bir kâtip üyelik daha se
çilmemiştir, ona da tesir edebilir. Biliyorsu
nuz ki bir tek rakam bâzan oranlarda büyük 
değişiklikler yapabiliyor. Komisyonlardan, Di
lekçe Komisyonuna halen Cumhuriyet Senato
su üye seçmemiştir. Komisyonların teşkilin
de de oranda değişiklik yapar ve tesir yapar. 
Şu halde tarafsız olmakla gerek Anayasada 
gerekse içtüzüğümüzde verilmiş birçok vazi
feleri var. Bunlar arascmda en mühim vazife
si tarafsız davranacak, bu Senato toplantıla
rını Başkanlık mevkiine oturan arkadaşımız 
en iyi şekilde idare edecek, bizim de kendisi
ne itimadımız olacak. Mühim bir dilekçeyi, 
oranlarda değişiklik yapacak bir dilekçeyi 
bir arkadaşımız nasıl olur da cebinde 12 ve
ya 13 gün saklayabilir? Bu çok üzücü bir hâ
dise, bizler üzerinde Başkanın tutumu hak
kında itimatsızlık yarattığ için söz aldım, siz
leri işgal ettim. Zabıtlara geçmesi ve teker
rürüne mâni olunması için bu kürsüde şu ko
nuşmalarımı yapıyorum. Hepinize teşekkür 
ederim, saygılarımı sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mete bâzı ithamlarda 
bulundunuz. Riyaset Divanınca bu ithamları
nız belli değildir, bunu arz etmek isterim. 
Kimin cebinde taşıdığını biz bilmeyiz, kimin 
ne şekilde bilinmez ancak Heyeti Umumiyeye 
şu hususu arz etmek durumundayım. Elimiz
deki istifa dilekçesinin üzerine resmî damga 
ve tarih olarak 21 . 11 . 1968 tarihi mevcuttur. 
Cumhuriyet Senatosu Riyaseti Divanına inti
kali 21 . 11 . 1968 tarihinde olmuştur. Hepsi 
bu kadardır, teşekkür ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— E, şimdi cevap vermek zorunluluğundayım. 

BAŞKAN — Cevap vermek zorunda değil
siniz efendim. (0. H. P. sıralarından gürültü
ler) Sözünüzü bitirdiniz. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— bir dakika efendim, beni itham ettiniz 
si:, 

BAŞKAN — Ben söz verirsem konuşursu
nuz, vermezsem konuşmazsınız. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Söz vereceksiniz o zaman efendim, 

BAŞKAN — Ben söyliyeyim efendim. Siz 
usuli bir noktayı tebarüz ettirdiniz, zabıtla
ra geçmesi bakımından. Ben de elimdeki di
lekçenin tarihini Heyeti Umumiyeye arz ettim. 
Eğer sizin bundan başka bir bilginiz varsa söz
lü soru şeklinde sorarsınız, cevabını alarsı-
smıa, Şimdi Riyasetle münakaşa etmek duru
munda değilsiniz. (C. H. P. sıralarından gürül-
tüle:*.) (istifa tarihini söyle sesleri) 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, söz istiyeceğim.. 

BAŞKAN — Bir dakika söz vermiyorum, 
biı- dakika efendim, işgal etmeyin kürsüyü, ri
ca ederim. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ama ben sizden istiyeceğim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır, veremem. 
MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Belki arkadaşlar müsaade ederler. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka söyliyeyim. 

HÜSEYİN OZTÜRK (Sivas) — Sis Başkan
lık değil, A, P. nin avukatlığını yapıyorsunuz, 
orada. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, söylediğiniz 
sözü bir dakika tartarak konuşun. (Gürültü
ler). 

SAFFET URAL (Bursa) — Ben de iştirak 
ediyorum arkadaşa. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — iştirak 
etmen sanki çok mühim mi? 

SAFFET URAL (Bursa) — Sen git Ameri
ka'ya kitap sat (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka gürültü etmeyin, lütfen efendim, bir daki
ka, hallederiz, hallederiz, halletmiyeceğimiz me
le yok. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bir cümle ile cevap vereyim halledelim 
efendim. tg3g 

BAŞKAN — Bir dak ika efendim, şimdi eli
mizdeki dilekçenin veriliş tar ihi , 8 . 11 . 1968 
tarihidir, (Gürültüler) Ama, bir dakika efen
dim, bir dakika, rica ederim. 8 . 11 . 1968 tari
hidir, ama bu tarihte bu dilekçe Cumhuriyet 
Senatosu Başkanına mı, verilmiştir? (Gürül
tüler, Başkana Başkana sesleri) Bir dakika 
efendim, bir dakika rica ediyorum, yoksa... (Gü
rültüler) Böyle oturduğunuz yerden konu
şursanız hiçbir meseleyi halledemeyiz. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Kürsüye geleni konuşturmuyorsunuz ki. 

BAŞKAN — Ben bitireyim de ondan sonra 
konuşacaksınız elbet. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sağolun teşekkür ederim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz mesele hal
letmek için değil, mesele çıkarmak için ora-
dasmiü. (A. P. sıralarından sana ne oluyor ses
leri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, hakaret sa
yarım. muameleye koyarım. Şimdi 8 . 11 . 1968 
tarihinde verilmiş, mesele şu şekilde halledi
lebilir; bu 8 . 11 . 1968 tarihinde grup başkan
lığına rm verilmiş, Senato Başkanlığına mı ve
rilir» is, bizim bilgimiz yok, ben bunu söylemek 
istiyorum, üzerindeki tarih, Cumhuriyet Sena
tosuna intikal eden resmî tarih, 21 . 11 . 1968 
dL\. 21 . 11 . 1968 tarihinden sonra muameleye 
konmuş, burada okutulmuş. Şimdi, sonra 
hv. oya sunulacak bir mevzu değil, bilgiye 
sunulacak bir mevzu. Ben bilgiye arz edeceğim, 
size usul hakkında söz verdimse, burada mü
nakaşa açmak için değil. Sözlü soru sormanın 
bir usulü var, efendim, Tüzüğümüze göre. 
Ben Heyeti Umumiyenin ıttılaına bunu arz 
eieceğim. Heyeti Umumiye de bunu öğrenmiş 
olacaksınız, eğer bildiğiniz başka şeyler var
sa bunu bir sözlü soru mevzuu olarak Baş
kandan soracaksınız. Burada size cevap veri
lecek. Meselenin hal şekli budur. Tüzüğe uy
gun şekil budur,, burada münakaşa edecek şe
kil yok ortada, rica ederim. 

MÜSLUHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ben bir konuşma yaptım, siz bana bir itham-
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da bulundunuz, bir cümle ile cevap verece
ğim. Niçin?.. 

BAŞKAN — İthamda bulunmadım beyefen
di. 

MUSLtHiTTIN YILMAZ METE (Adana) 
— Müphem bir nokta bıraktı diyorsunuz. Ben 
de açıklıyayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun açıklayın, buyurun. 
MUSLİHÎTT1N YILMAZ METE (Adana) 

— Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tartışma
ya değinmiyeceğim. Bu dilekçe 8 . 11 . 1968 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanına ve
rilmiştir, Başkanlığına demedim. Bir şahıstır 
Başkan. Cebinde alıkoymuş sebebi acaba bu 
Sayın Senatöre baskı yapıp, istifasını vazgeçir
mek için midir? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Adam 
burada, sen onun avukatı mısın? (Gürültüler) 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Müsaade buyurun arkadaşlar, müsaade bu
yurun, aklımıza gelen bir şüpheyi burada söy
lememize mani varmı? (Gürültüler) (A. P. sı
ralarından şüphelerin konuşulacağı yer burası 
değildir sesleri.) 

BAŞKAN — Peki efendim, peki, tamam. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam

la) — Cumhuriyet Senatosunda her halin hesa
bı burada verilir, burada konuşulur. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yalnız tüzü
ğe uygun olarak konuşulur. Eğer şüphe ettiği
niz bir taraf varsa sözlü soru verirsiniz. Ta
mam. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Teşekkür ederim, bu şüphe için konuş
muştum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tutumunuz hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Benim tutumumda birşey yok. 
Tutumum tüzüğe uygundur. Tüzüğe uymıyan 
sizin hareketinizdir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tüzük gereğin
ce söz vermek mecburiyetindesiniz, orada ta-
rafsılzığı ihlâl eder şekilde Başkanlık yapmak
tasınız. 

BAŞKAN — Siz her zaman bu müdahalede 
^bulunursunuz, buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, Başkan bana söz verirken 
bile tarafsızlığı ihlâl etti, dedi M, siz her za
man müdahale ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, tarafsızlığı ihlâl 
ettiği içindir ki, müdahale etmekteyim. Taraf
sız yönetim beklemekteyiz. 

BAŞKAN — Söyleyin, ne şekilde ettimse 
onu söyleyin. 

SAFFET URAL (Devamla) — Evet söyli-
yeyim, siz biraz evvel Umumi Heyete izah eder
ken o istifa dilekçesinin 8 tarihinde parti gru-
puna mı, yoksa efendim Başkanlığa mı verildi
ğinin belli olmadığını söylediniz. Buz gibi önü
nüzde, dilekçesinin üzerinde Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına yazılı olduğu halde tarafsız
lığınızın en büyük belirtisi ortadadır, saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — O kadar mı? 
SAFFET URAL (Bursa) — O kadar. 
BAŞKAN — Şimdi, sayın üyeler arkadaşım 

her zaman bu şekilde müdahalelerde bulunur, 
kendisini ben hoş görüyorum, tüzük icabını ye
rine getirmem var ama... 

SAFFET URAL (Bursa) — Hakkı görmü
yorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bağırma
yın, rica ederim. Bunu yapmıyorum. Fakat 
Riyasetin ancak bilgisi, elinde mevcudolan ev
rakın üzerindeki resmî kayıtlar vardır. Ben bu
nun kime verildiğini bilemem. Ama, şurada 
Heyeti Umumiyeye açıklıyorum, diyorum ki, 
resmî kayıt şudur. Bunda taraf tutmak gibi 
bir hal var mı, rica ederim. Bir tezkere var 
okutuyorum. (Mansur Ulusoy söz istiyor ses
leri) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ne hakkın
da istiyorsunuz? 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Açıklama 
yapacağım. 

BAŞKAN — Açıklama yapacaksınız, buyu
run efendim. 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın 
Başkan, 'kıymetli arkadaşlarım, 8 . 11 . 1968 
tarihinde istifa ettiğim zaman istifa dilekçemin 
bir tanesini genel merkeze, bir tanesini Grup 
Başkanlığına ve bir tanesini de Senato Başkan
lığına vermiş bulunuyorum. Fakat ben bunu 
elimle vermiş değilim. Taahhütlü olarak bun
ları gönderdiğime göre ancak ellerine ayın 
11 nde geçebilir. 11 nden bugüne kadar kal
mıştır, yalnız ne bakımdan kaldığı hakkında 
malûmatım yoktur. 
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BAŞKAN — 21 mi demek istiyorsunuz? 
(C. H. P. sıralarından hayır hayır sesleri) 
11 nde veriyorsunuz, aynı günde mi geçer? 
Geçmez mi? Bunu tasrih ettireceğim tabu. 

MANSUR ULUSOY (Devamla) — Sayın 
Başkanım, binaenaleyh, ya ben anlatamadım 
veya zatıâliniz anlamak istemediniz. Ben diyo
rum ki, ayın 8 nci günü postahaneden taahhüt
lü olarak postaya verdim, ancak bu üç gün 
içinde istifa dilekçem gidebilir. Yoksa arkada
şımın dediği gıibi elimle Senato Başkanına ver
miş değilim. Binaenaleyh durum budur. Yani 
bu olan hâdiseyi arz ediyorum. Hürmetlerimle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu 
çalışmalarının bir ay uzatılması hakkındaki, mez
kûr Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Bor mineralleri Senato Araştırma Komisyo
numuzun çalışmaları, konu üzerinde vâki tet
kiklerin sonuçlara bağlanmasını ve rapor ha
linde getirilmesini teminen yeniden bir aylık 
zaman temdidini gerektirmektedir. Araya giren 
yaz tatili, Senato küşadını takibeden seçim 
faaliyetleri ve komisyonumuz üyeliklerinde vu
kua gelen değişiklikler dolayısiyle bu yeni ve 
son müddetin komisyonumuza lütfen tanınma
sını ve bu konuda Sayın Genel Kurulun karar 
ittihaz buyurmasını teminen dileğimizin Yüce 
Kurula arzını tensiplerine sunarım. Saygıla
rımla. 

Not: Çalışma süremiz 28 . 11 . 1968 günü so
na ermektedir. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ziya Termen 

BAŞKAN — Bor minarelleri Araştırma Ko
misyonunun Tüzüğümüz gereğince elde etmiş 
olduğu iki aylık müddet dolmuş, bu müddet zar
fında gerekçeli takriri dinlediniz. Bir aylık sü
re daha istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
Divan Kâtibi seçimi. 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere ve Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu ile Dilekçe Kar
ma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın Güven Partisi adayını 
bildirmiştir, okutuyorum takririni. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan Divan Kâtipliği için grupumuz-
da yapılan seçim sonunda Mardin Senatörü 
Dr. Abdülkerim Saraçoğlu'nun aday olarak se
çilmiş olduğunu bilgilerinize arz ederim. Saygı
larımla. 

Fehmi Alpaslan 
G. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Güven 
Partisi adayı Sayın Abdülkerim Saraçoğlu'dur. 
Bu Başkanlık Divanında açık bulunan Divan 
Kâtipliği seçimi içindir. Diğer bir seçimimiz 
daha var, her ikisi için küreleri aynı zamanda 
koymak suretiyle seçimi yapacağız. Bu ikinci 
seçimimiz, 468 sayılı Kanun gereğince her se
ne tekrarlanmakta olan İktisadi Devlet Teşek
külleri Karma Komisyonuna üye seçimidir. 
Diğeri de muhtelif komisyonlarda inhilâl eden 
üyeliklere kontenjanları gereğince partilerin 
gösterdikleri adaylar, basılmış üyelere şimdi 
dağıttıyorum efendim. Dilekçe Karma Komis
yonu da var. Dilekçe Karma Komisyonuna da 
seçim yapılacaktır, kâğıdın üzerinde vardır. 
Dilekçe Karma Komisyonu yarın saat 12,00 de 
seçildiği takdirde Komisyon salonunda topla
nacaktır. 

Şimdi listeleri dağıtıyoruz efendim. Her iki 
seçim için ayrı ayrı tasnif heyeti seçeceğiz. 

Sayın Mustafa Tığlı... Burada. 
Sayın Kudret Bayhan... Yok. 
Sayın Mehmet îzmen... Burada. 

Bu üç arkadaşımız Divan Kâtipliği seçimi 
için tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Sayın Sezai O'Kan... Burada. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil... Yok. 
Sayın Tekin Arıburun... Burada. 
Sayın Celâl Ertuğ... Yok. 
Sayın Mebrure Aksoley... Burada. 
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İkinci komisyon seçimleri için tasnif heye
ti seçilmiştir. 

Hangi ilden başlıyacağımıza dair ad çeki
yorum. 

Kars - Mehmet Hazer. 
Seçimlere geçiyoruz, efendim. 
Bu basılmış olan kâğıtta bağımsızlar için 

bir kontenjan ayrılmıştır. Bağımsızların isim
lerini okuyorum. Arkadaşlar kime oy verecek-
lerse onun ismini yazarlar. 

Ekrem Acuner, Refet Aksoyoğlu, Emanul-
lah Çelebi, Mehmet Özgüneş, Mansur Ulusoy. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anla
şılmadı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon seçimlerinde bağım
sızlara bir kontenjan vardır. Kontenjana seçi
lecek olan bağımsız üyelerin ismini okudum. 

(Kars Üyesi Mehmet Hazer'den başlanmak 
suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı efendim? Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Özden? Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Her
kes eskiden olduğu gibi seçimin sonucunu bek
lemek itiyadındadır. Onun için haber gönderi
niz lütfen Ekrem Özden dışardadır Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. 

Başkanlık Divanında açılk bulunan bir kâ
tip üye için yapılan seçime (106) sayın üye iş
tirak etmiş, Sayın Abdülkerim Saraçoğlu 103, 
Enver Bahadırlı 2 ve bir oy boş çıkmıştır. Arz 
olunur. 

Sayın Abdülkerim Saraçoğlu 103 oyla Di
vanda açık bulunan kâtip üyeliğe seçilmişler
dir. (Alkışlar). 

Bütçe ve Plân Komisyonuna partiler kon
tenjanından Adalet Partisinden Cemıalettin in-
kaya (Balıkesir) 106 oyla seçilmiştir. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân Ko
misyonuna A. P. den Sayın Nuri Ademoğlu 
106 Sabahattin Orhon 105 oyla seçilmişlerdir. 

Millî Eğitim Komisyonuna kontenjandan 
Hayri Dener 105 oyla seçilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonuna : 
A. P. den Sayın Nuri Ademoğlu 105 oyla 

seçilmiştir. 

Kontenjandan : Sayın Fahri Korutürk 105 
oyla seçilmiştir. 

A. P. den Sayın Nahit Altan 105 oyla se
çilmiştir. 

Kontenjandan : Sayın Fahri Korutürk 105 
oyla seçilmiştir. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna : 

A. P. den 8 üye seçilmiştir. Sayın Sarrı Tu
ranlı 106, Sayın Ahmet Karayiğit 106, 
Sayın Mahmut Vural 106, Sayın Celâlettin 
Coşkun 106, Sayın Orhan Tuğrul 106, Sayın 
Turgut Yaşar Gülez 106, Sayın Orhan Süersan 
106, Sayın Ahmet Demir Yüce 106 oy almış
lardır. 

C. H. P. den 3 sayın üye : Sayın ihsan To-
paloğlu 105 Sayın Fikret Gündoğan 105 Sayın 
Mehmet Ali Pestilci 105 oyla seçilmişlerdir. 

Güven Partisinden Sayın Fehmi Alpaslan 
106 oyla seçilmiştir. 

Millî Birlik Grupundan Sayın Suphi Gür-
soytrak 105 oyla seçilmiştir. 

Kontenjan Grupundan Sayın Mehmet izmen 
106 oyla seçilmiştir. 

Bağımsız, gerekli nisabı doldurmadığından 
seçilememişttir. 

Dilekçe Karma Komiısyonu : 

A. P. den, 4 üye : Sayın Mümin Kırlı 106 
Sayın Nuri Canbolat 106, Sayın Abdurrahman 
Bayar 106 Sayın Selâhattin Acar 106 oyla se
çilmişlerdir. 
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C. H. P. den bir üye, Sayın Muslihittin Yıl
maz Mete 105 oyla seçilmiştir. 

MiM Birlik Grupundan Sayın Selâhattin 
Özgür 105 oyla seçilmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz üçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın özden? Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

BAŞKAN —Sayın Ucuzal? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Soru, gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagü'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/509) 

BAŞKAN — Sayın Hocagil? Yok. Sayın 
Ticaret Bakanı? Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanla
rın haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/510) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, Burada. Sayın 
Maliye Bakanı? Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'mn, Büyükada Balıkçı Barına-

Kontenjan Grupundan Sayın Hidayet Ay-
dmer 104 oyla seçilmiştir. Arz olunur. 

Sorulara geçiyoruz : 

gına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/511) 

BAŞKAN — Sayın Adalı? Yok. Sayın Ba
yındırlık Bakanı? Buradalar. Soru, gelecek so
ru gününe bırakılmıştır, 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, geçen yıl dış memleket
lere ihracedilen Zeytinyağına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/503) 

BAŞKAN — Sayın Bekata? Yok. Sayın Ti
caret Bakanı? Yok. Soru, gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/512) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Burada. 
Saym Maliye Bakanı? Yök. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, Ceyhan havzasında baraj in
şaatına geçilmemesine dair sözlü sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
cevabı (6/513) 

BAŞKAN — Saym Soydan? Burada. Sayın 
Enerji Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum 
efendim. 

Gumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ve rica ederim. 

Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

Elbistan, Afşin ve Göksün ilçeleri takribi 
3 milyon dekar araziye sahiptir. Bu arazilerin 
muhtelif yönlerinden Geyhan havzasına bağlı 
Söğütlü, Göksu, Adatepe ve Hurman nehirleri 
çıkmaktadır. Bu nehirler yukarda ismi geçen 

5. - SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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ovaları sulamamaktadır. Sulamama yüzünden 
bu bölgede yetişen buğday, Fasulye ve çeltik 
istihsalinde ilçeler halkının büyük zararı ol
maktadır. 

Ceyhan havzası olarak bu nehirlerin son
daj ve amenejman işlemleri yapıldığı halde ba
raj mevzularının inşaatı faaliyetlerine geçilme
miştir. Bugüne kadar geçilmemesinin sebebi 
nedir? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Sayın Başkan Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri; Sayın Hilmi Soydan'm tevcih 
buyurduğu sözlü soru önergesi okunmuş bulun
maktadır. Cevaplarımı iki noktada teksif etmek 
istiyorum : 

Birincisi; Elbistan - Afşin Ovası, İkincisi, 
Göksün Ovası. 

Elbistan Afşin Ovasının sulanması konusu, 
Master plân çalışmaları tamamlanmış bulunan 
Ceyhan havzası meyanında etüt edilmiş bulun
maktadır. Elbistan ve Afşin ovalarının esas iti
bariyle Adatepe ve Karakuz Baraj lariyle sulan
ması, ayrıca ovalardaki su imkânlarından fay
dalanarak Kümbet, Sıtmapmar, Kalealtı, Tom
bak pompaj üniteleriyle Elbistan ve Afşin ova
larında toplam olarak 72 270 hektar arazinin 
sulanması öngörülmüş bulunmaktadır, bu çalış
malara göre. 

Adatepe ve Karakuz barajları plânlama ve 
pompaj ünitelerine ait projeler ise Master plân 
seviyesinde etüt edilmiş bulunmaktadır. Proje 
üniteleri teker teker kabili inşa ve rantabıl ola
rak tesbit edildiği cihetle bütçe imkanlarjıa 
bağlı olmak üzere inşaat programlarımızın tan
ziminde bütçe imkânları dikkate alınarak bun
ların icra edilmesi hususu nazarı itibara alına
caktır. 

Göksün Ovası sulamasına gelince : Göksün 
ovasında istikşaf ve plânlama çalışmaları, Gök
sün ovası için bir depolama tesisinin ekonomiik 
olmayacağı sonucunu istikşaf ve plânlama ba
kımından vermiş bulunmaktadır. Buna karşılık 
Ceyhan Havzasının Master plân çalışmaları ta
mamlanmış ve bu Ceyhan havzası projesi içeri
sinde Göksün projesi Tüzlicek deresi üzerinde 
mevcut bulunan Çamköprü regülâtörü ve Kö-

I mürsuyu üzerinde inşaası düşünülen Alışılı-
bucak regülâtörü ve açılacak kanallar yardı-
miyle ovanın büyük bir kısmının yerüstü sula
rından, bir kısmının da yeraltı sularından fay
dalanılarak ceman 6 390 hektar arazinin sulan
ması öngörülmektedir. Ceyhan havzası projesi 
içerisinde bu projenin yatırım bedeli 42 milyon 
245 bin TL. dır. Göksün projesinin plânlama ça
lışmaları henüz ikmal edilmemiştir. Bu proje, 
plânlama çalışmaları ikmal edildiği zaman bi
rinci konuda arz ettiğim; Elbistan ve Afşin için 
arz ettiğim gibi bütçe imkânlarına göre önü
müzdeki yıların icra programları içerisinde, 
icra safhasına konmak üzere nazarı dikkate 
alınması derpiş edilerek programlarımıza ithal 
edilecektir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan buyurun. 

HİLMİ SOYDAN — (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, sualim üzerinde 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının beyanını 
dinlemiş bulunmaktayım. Bendeniz Elbistanlı'-
yım ve Maraş Senatörü bulunmaktayım. Ancak 
bu üç kaza antitorasların arkasında ve birbiri
ne muttasıl Afşin, Göksün ve Elbistan olarak 
yoldan mahrum, geniş bir ovaya sahiptir. Ova
nın genişliği takribi üç milyon dekardır. Bu 
ovaya bugüne kadar resmî sektör olarak hiçbir 
devlet hizmeti gelmemiştir. Ancak vatandaşın 
kendi say- ve ameli ile ve neticeten hususi sek
tör olarak 300 bin dekar arazi sulanmaktadır. 
2 700 000 bin dönüm takribi arazi susuzdur. 
Bu mevzuu bendeniz 11 noi devre Maraş Millet
vekili iken Yüksek Meclise intikal ettirdim. 
Rahmetli Tevfik ileri zamanında sondaj ve 
amanejman işlerine başlandığı gibi, Ziraat Ba
kanlığı olarak bir arazinin sulanma mevzuu 
üzerinde toprağın da rantabl olması lâzımdır. 
Ziraat Bakanlığı ile temasa girdim. Ziraat Ba
kanlığınca üç kazanın bütün köylerinin sondaj 
ve amanejman işinden sonra, toprak tahlili de 
yapılmış bulunmaktadır. Gerek süper fosfat 
bakımından, gerek amünyom sülfat ve gerek
se nitrosülfat itibariyle yapılan sondajlarda bu 
üç kazaya bağlı ovanın dört senede yapılacak 
baraj lann masrafını amorti edeceği mevzuun
da Ziraat Bakanlığı Yüksek ihtisas heyetince 
verilmiş raporda mevcuttur. Hal böyle iken, 
sondaj ve amanejman işlerinin Afşin ve Elbis-

I tan kazası itibariyle barajlar yapılmasına mâ-
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ni bir hal olmadığı hususunu Sayın Bakan bu
rada beyan etmiştir. Bunun biran evvel, acilen 
yapılması zarureti vardır. Şöyle M; muhterem 
arkadaşlarım, bu antitoroslar arkasında bulu
nan Elbistan, Afşin ve Göksün ovaları 1050 -
1300 rakım arasındadır. Bu rakımlı yerde hu
bubat olarak buğday, nohut yetiştiği gibi fa
sulye ve bir de Derviş Çeltiği yetişmektedir. 
Bugün Derviş Çeltiği olarak sulu arazide deka
ra 300 - 500 kilo arasında mahsûl alınmakta
dır. PancaJk olarak da dekara bu araziden 7 ton 
alınmaktadır ve hattâ Malatya Şeker Fabrika
sı, kiloda 4 kuruş kira vermek suretiyle, sene
de aşağı - yukarı kapasitesi 90 bin ton olduğu 
halde bunu 130 bin ton pancar işliyen bu fab
rikanın ihtiyacının 100 bin tonunu, 1500 de
kar sahaya müsaade verildiği halde, Elbistan 
ve Afşin temin etmektedir. Bu mevzuda Gök-
sun'a da müsaade verilmemiştir. Fasulye mev
zuu üzerinde ciddî olarak Cenubun, ihtiyacını 
temin eden bir beldeyiz. 

Şimdi, gelelim hububat mevzuuna : Muhte
rem arkadaşlarım, bu 2 700 000 dönüm arazide 
hububat, buğday ve bir de nohut ve saire üre
tilmektedir, kuru ziraat. Aşağı - yukarı deka
ra kraç arazi olduğu için, 13 kilo atılır. Fakat 
kurak gittiği sene, yine sizi temin ederim M, 
vatandaş buradan dekara ya 13 kilo alır, ya 
15 kilo alır. Ama yağışlı olduğu zaman bu ara
zide dekara muhterem arkadaşlarım, 300 kilo 
veya 250 kilo arasında alınmaktadır. Bugün 
arazi vatandaş arasında, aşağı - yukarı müsa
vi tevzi edilmiş gibidir. 300 dekar arasizi olan 
vatandaş; senede İM, üç senede veya üç sene 
arasında bir kuraklık vaka olursa, doğrudan 
doğruya bir amele haline inkılâbetmekte, neti-
oeten de arazisini satmaktadır. Bunun için su
lama ile sulamama arasında aşağı - yukarı 250 
veya 230 kilo artış göstermektedir. 

Sayın Bakandan bir cevap bekliyorum. Bu
rada iki yüzbin insan yaşamaktadır. Bu belde
de biran evvel bütçe imkânlarını, hiç olmazsa 
mahrumiyet bölgesi olarak kaydırmak suretiy
le, burada biran evvel baraj inşaatına zaruret 
vardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan Refet Sezgin, bu
yurunuz efendim. 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

— Muhterem senatörler; maruzatıma rağmen 
Sayın Soydan'm vermiş bulunduğu uzun iza
hat beni hayretler içerisinde bıraktı, itiraf et
mek isterim. 

Meseleyi ciddî olarak etüdetmiş olduğumu
zu, bunun neticesini de huzurunuzda ifade et
mek suretiyle ortaya koymuş bulunuyoruz. 
Tabiatiyle plân fikrine sadık olarak, imkânla
rımızı dikkate almak suretiyle, çeşitli projele
rin rantablitesini de göz önünde bulundurarak 
programlarımızın tanzimi sırasında meseleleri 
ciddiyetle ve bu ölçü içerisinde realize etmenin 
yollarını arıyoruz. Rantablite kat sayıları dik
kate alınmaksızın bir projenin diğerine takdimi 
bahis konusu olamaz. Böyle bir anlayıştan 
uzak olarak eğer icra programlarımızı tanzim 
edersek, evvelâ buna Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri muvafakat etmezler ve bu 
türlü bir davranışın sahibi olursak o zaman bizi 
haklı olarak muaheze edersiniz. Biz plân fikri
ne, program fikrine ve tekniğin emrettiği hu
suslara riayet etmek suretiyle bütçe imkânları
mıza göre bunları realize etmenin yolunda ol
duğumuzu bir kere daha ifade etmek isterken, 
asıl bir konuya değinmek isterim. 

Sayın senatörler, bu soru vesilesiyle bir hu
susun çelişik olarak ortada bulunduğunu arz 
etmek istiyorum. Sayın Soydanla tamamen 
ittifak halindeyim, Sulamanın memleketimiz 
bakımından, tarım bakımından ne kadar önemli 
olduğu aşikârdır. Ama Cumhuriyet Senatosu
nun zabıtları ve hafızalarımıza müracaat ede
rek şunu ifade etmek istiyorum. Neden sula
ma yapılmıyor, Sulama yapılınca, sulama ya
pılan arazilerin kıymeti artar. Halbuki toprak 
reformunu yapmaya mecburuz. Toprak reformu 
yapılacaktır, o itibarla sulamaya iltifat etme
mek icabeder. Toprak reformu yapıldığı zaman 
Hazinenin fazla bedel ödiyeceği de aşikârdır, 
Hazinenin fazla bedel ödemesini gerektirecek 
bu tatbikat yapılmamalıdır tarzındaki Sayın 
Soydan'm mensubu olduğu grupun burada vâki 
beyanları ile Sayın Soydan'm beyanının çeli
şik olduğuna ve bizim de şimdi Sayın Soydan'-
m ifade etmiş olduğu düşünceleri ile beraber 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan. 
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HİLMÎ SOYDAN — (Maraş) — Muhterem 
arkadaşlarım; bendeniz mahrumiyet bölgesi olan 
bu üç milyon dekar arazinin ihtiyaçları üze
rinde durdum. Şimdi Bakan Bey söz alınca 
burada bir mevzuu açıklamak zorunda kalaca
ğım. Türkiye olarak bendenizin şahsi fikrim 
şudur: Sulama daha Türkiye'de % 5 dir, muh
terem arkadaşlarım. Pakistan'da % 98, Mısır'
da % 88, Irak'ta % 13 ve İran'da % 11 dir. 

Şimdi ziraat memleketiyiz, % 5 dir bu, Bu 
acı bir haldir muhterem arkadaşlarım. Şu halde 
ben burada sulama mevzuunu bir polemik mev
zuu yapmadım. Bugün ben vardığım zaman 
benim hemşehrilerim, «bura Türkiye'nin bor par
çası değil midir?» diye bana soru açmaktadır
lar. 

Şimdi bu mevzuda Bakan Bey'in, dolayısiy-
le bir toprak reformu mevzuuna girmesini dik
katle dinlemiiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformuna 
taraftar olmakla beraber, elbette biz bu topra
ğı sulayacağız. Bu toprağı sulamak mevzuu ye
ni Anayasamızda mevcudolduğu gibi, araç ve 
gereçleri ile birlikte yeni dokumanlar ve yeni 
bu işin çalışmasına matuf hareketler getirece
ğiz ki, bu istihsalde ciddî bir tezayüde gidelim. 
Yoksa, bugünkü toprak reformu 4753 numaralı 
Kanununun tatbiki mahiyetinde olursa bu ger
çekleşmez. Toprak reformu olunca, bunun içeri
sinde hem tarım reformu, hem de bunun yanın
da vatandaşın geçinmesine ve bu toprağı işlet
mesine matuf ne gibi tedbirler varsa ve istih
salin tezayüdüne matuf ne gibi tedbirler varsa 
bunları almak zarureti de Anayasamız icabıdır 
ve hükümetler bu zaruretin içindedirler. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Parti
me sataşma oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim, böyle 
bir şey çıkarmayın, rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, hafızalarınıza ve Senato zabıtlarına 
dikkatinizi çekerim. Sayın Hilmi Soydan, be
nim mensubolduğum partimin bu kürsüden 
toprak reformu yapılmadan sulama yapılma
sının uygun olmayacağı şeklinde ifadede bu
lunduğuna dair sözler söylemiştir. Ve kendisi 
sulama yapamıyan bir hükümet üyesi olarak 
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bu paravananın arkasına saklanmıştır. As
lında böyle bir beyanın olmadığını, partimizin 
böyle bir görüşü bulunmadığını ifade etmeme 
müsaade buyurun lütfen. Eğer kendi özürünü 
bizim partimize yüklemek istiyorsa, buna mâ
ni olmak istiyorum Sayın Başıkan. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakan bir sataş
mada bulunmadı. Ancak toprak reformuna ta
raftar olan partinizden ifade sırasında bah
setti. Ben Başkan olarak sataşıldığı kanaatin
de değilim. Ama siz direniyorsanız oya koya
rım, Heyeti Umumiye halleder meseleyi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu sataşma kelimesinden ne anlıyor
sunuz affedersiniz? Yani bana veya başka bir 
kimseye veyahut da partime çok ağır sözler mi 
söy liyecök? Sataşma budur işte. Benim parti
min... 

BAŞKAN — Ben Tüzüğü tatbik etmek 
mecburiyetindeyim beyefendi. Size yol göster
dim, direniyorsanız oya koyacağım. (A. P. sıra
larından «müzakere açılamaz» sesleri) Efen
dim, müzakere değil «sataşma var» diye söz is
tiyor. Bu sebepten söz istiyor. Sataşma olma
dığı kanaatini bendeniz izhar ettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sataş
ma vardır, direniyorum. 

BAŞKAN — «Sataşma vardır» diye ısrar 
ediyorlar, ısrarları üzerine oylıyacağım. 

Sayın Gündoğan, partisine bir sataşma oldu
ğu kanaatindedirler, bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,. 
Efendim, ihtilâf hâsıl oldu, lütfen tekrarlıya-
cağız. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... (C. H. P. 
sıralarından «ayağa kalkalım» sesleri). Ayağa 
kalkın buyurun, fark etmez. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, çimento sanayiinin geliş
tirilmesine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/457) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca burada. Sayın 
Sanayi Bakanı? Yok. Soru gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'tan, eğitim yuvalarına girmek 
için sıra bekliyen çocuJdara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 
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BAŞKAN — Sayın Atmaca? Burada. Sayın 
Millî Eğitim Balkanı? Yok. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasınad air Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden? Burada? 
Sayın Millî Savunma Bakanı? Yok. Soru gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley? Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Bonn'daki Büyükelçilik bi
namıza dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri? Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı? Yok. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın 
yasama dokunulmazlıkalrının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se-
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor
ları (3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü? Burada. Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. Şimdiye kadar altı sayın üye ko
nuşmuş, daha 14 sayın üye sıradadır. Sırada 
olan sayın üyelerin sıralarını bilmeleri ba
kımından bir defa okuyorum : 

Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Salih Tanyeri, 
Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Hilmi Soydan, 
Sayın Nahit Altan, Sayın Hayri Mumcuoğlu, 
Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Ekrem özden, 
Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sayın Tığlı, Sa
yın Alpaslan, Sayam Hazer, Sayın özer'dir. 

(1) 1110 a ek basmayazı 14 . 11 . 1968 ta
rihli 5 nci Birleşim tutanak dergisine bağlıdır. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Yazılı ola
rak cevap verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmesini is
tiyorsunuz. Yazılı soruya çevrilmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunun 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

BAŞKAN — Sayın özmen? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

16. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi' 
Halil Özmen'in, Kırşehir İline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Balâ ilçesi arasındaki 
bozuk olan yolun tamirine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

BAŞKAN — Sayın özmen? Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı? Yok. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

Müzakerelerin kolaylığı bakımından lehte 
ve aleyhte konuşacak olan arkadaşları tes-
bit edip, ona göre sıra ile söz vereceğim. 

Sayın Ucuzal; lehte mi, aleyhte mi?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Üzerinde. 

, MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, bu mevzuda peşinen lehte, aleyhte diye 
bir şey olamaz. Lehte veye aleyhte demek bir 
kazai konuda peşin hüküm tesbit etmek de
mektir ve bu Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Evet, Başkanlıkça uygun gö
rülmüştür, sıraya göre devam edilecektir. 
Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; uzun zamandan 
beri Yüce Senatonun birkaç birleşimini meş
gul eden bu mevzu üzerinde fikirlerimi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin bu ka
dar uzayıp gitmesi, kendi kanaatime göre, 
Umumi Heyete ' niyabeten vazife gören 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun tutumun
dan ileri gelmektedir. Elimizde iki rapor 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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mevcut. Birisi, esasa; diğeri ise, usule mü-
taalliktir. Anayasa ve Adalet Komisyonumuz 
içtüzüğün hükümleri gereğince kendisine ve
rilen bu dosya hakkında bir karara var
mak için evvelâ içtüzük hükümlerine göre 
bir Alt Komisyon teşekkül ettirilmiş. 5 kişiden 
teşekkül eden bu komisyonun, elimizdeki şu 
rapordan pek anlıyamiyoruz ama, 5 kişilik 
üyenin 3 ü bir fikre, ikisi ise bu fikre muhalif 
olarak rapor hazırlamışlardır, Alt Komisyo
nun raporunu müzakere eden Komisyon 
Umumi Heyetinin 12 kişi olduğunu, bu 
12 kişiden 7 sinin mevcut raporu hazırladığı, 
5 nin ise mevcut rapora muhtelif fikirler 
ileri sürerek muhalefette bulunduğunu görü
yoruz. 

Şimdi işin uzayıp gitmesi sebebi evvelâ Ko
misyonda başlıyor. 

Değerli arkadaşlarım, esasa mütaallik ra
poru tetkik buyurdunuz. Rapor 12 satırdan 
ibaret. 12 satırlık raporun 10 satırı 5 üyeye 
isnadedilen suçun tarifi, 5 üyenin adı ve 
soyadı, geriye kalan iki satırı ise vardık
ları kararın hülâsası. Bu iki satırlık karar 
da aylardan beri Yüce Heyeti meşgul et
mekte, uzun uzun müzakere ve mütalâalara yol 
açmaktadır. Sayın üyelerin isimleri sayıldık
tan sonra isnadedilen fiilin vasıf ve mahi
yetine göre Anayasanın 79 ncu ve İçtüzüğü
müzün 139 ve 140 ncı maddelerine göre hak
larında kovuşturma ve yargılamanın üyelik 
sıfatlarının sona ermesine bırakılmasına dair 
bir karar. İçtüzüğümüzün 140 ncı maddesinde 
bir üyeye isnadedilen, suç teşkil eden fiil
den bahsetmektedir. Raporu tetkik ettiği
miz zaman görüyoruz ki, isnadedilen suç 
yerine fiil ele alınmış. Fiilin vasıf ve mahiyeti 
üzerinde durulmuş ve neticede böyle bir karara 
varmışlar. Hepinizce malûm, isnadedilen suç: 
Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 nci 
babını teşkil eden «cürümler» faslına girmek
tedir. Açıkça ifadesi isnadedilen suç Türk Ce
za Kanununun 141 nci maddesinin 3 ncü ben
dinde bulunmaktadır. O halde burada fiili de
ğil, suçu ele alarak muhterem komisyonumu
zun bir karara varması lâzımgelirdi, kanaatin
deyim. Suç Devletin şahsiyetine karşı işlenecek 
bir cürmün işlenmesi için kurulan bir cemiyet. 
Ceza hukuku, Ceza Kanunu tedvin edilirken bu 

fasıllara büyük ehemmiyet vermiştir. Diğer 
maddeler ikiden fazla kişilerin bir teşekkül 
meydana getireceğini âmir iken, bu fasıldaki 
işlenecek suçlarda iki kişinin yan yana gelmesi 
ile bir cemiyetin meydana geleceğini tesbit et
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, «cemiyet» derken nor
ma! kanunlara göre memlekete hizmet yönün
den kurulmuş normal cemiyetler olarak kabul 
buyurrpamanızı; aslında mevcut nizamı, daha 
açıkçası, 141 nci maddenin 3 ncü bendini tetkik 
buyurduğunuz zaman cumhuriyetçiliğe aykırı, 
demokrasi prensiplerine aykırı, tek kişinin ve
ya bir zümrenin hâkimiyetini tesis edecek bir 
teşekkülün hareketinden bahsetmektedir. Bu
rada müzakereler devam ederken, şahidolduğu-
muz beyanlar suçun vasıf ve mahiyeti üzerine 
katiyen gitmemiştir. G-önül arzu ederdi ki, eli
mizdeki bu rapor iki satırdan ibaret olmasın. 
Elimizdeki rapor, muhalefet şerhi bulunan ar
kadaşlarımızın muhalefet şerhlerinden birkaç 
misli daha fazla esbabı mucibeli bir yazı halin
de bulunsun. Evvelâ, Anayasanın 79 ncu madde
sini. ele aldığımız zaman orada görüyoruz ki, 
bir sayın üyenin seçimden evvel veya seçim
den sonra islediği bir suç isnadı üzerinde bir 
tahkikatın yanılmasına müsaade; 3 ncü fıkra
sında ise, seçimden evvel işlemiş olduğu bir 
suç va^sa onun infazına müsaade edilmek üzere 
Yüce Heyetinize bir komisyon raporunun gel
mesi şart kılınmıştır. Elimizdeki rapora göre, 
suç isnadedilen arkadaşlarımız seçimle değil, 
Anayasanın hükmü gereğince burada üyelik 
sıfatını ihraz etmiş kimseler. O halde Anayasa
mızın aradığı bu esasların dışında mevcut İç
tüzüğümüzün hükümlerine göre hareket etme
miz gerekmektedir. 

İçtüzüğümüz 140 ncı maddesinde hükümler 
va'zetmiş. Evvelâ, isnadedilen suç ciddî bir 
mahiyet arz edecek, isnadedilen fiil siyasi ma
hiyet arz etmiyecek, hâdisenin efkârı umumi-
yede tepkisi ve suç isnadedilen üyenin şeref 
ve haysiyetini kırıcı mahiyette olup olmadı
ğı yönlerinden tetkik edilecektir. 

Muhterem komisyoni üyelerimiz, meseleyi 
bu yönden ele almışlar, elde mevcut dosyada 
delil aramışlardır. Aziz arkadaşlarım hepini
zin bildiği gibi, bu dosyada delil olarak sa-
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dece Yasemin Orhon isminde bir tıp talebesi
nin beyanı var. Bu beyan 1963 yılında 20 - 21 
Mayıs hareketleri olurken, radyo evi civarında 
dolaşan bu hanım kızın,, şüpheli hareketin
den bir şeyler hisseden vazifelilerin kendisi
ni götürdükleri makamda aldıkları bir ifa
deden ibarettir. Orada ben şu cemiyete men
sup bir üyeyim, bu cemiyeti kurup idare eden
ler, bu cemiyette vazife alan insanlar da şun
lardır diyerek, dört sayın tabiî üyenin ismin
den bahsetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada delilin va
sıf ve mahiyeti üzerinde her hangi bir mü
talâada bulunmaya hakkımız yoktur; Anaya
sa hükmü gereğince. Bu üyeler hakkında dâva 
açılmak üzere salahiyetli makam, salahiyetli 
mercilerden geçmek üzere bu dosyayı. Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına göndermiş. 
Mevcut, Anayasamıza göre, üç kuvvet mev
cuttur: Yasama, yürütme ve yargı. Biz Yase
min Orhon'nun delilinin beyanlarının ciddiye
ti üzerine gidecek olursak, o zaman açıkça, 
yargı organının vazifesine müdahale etmiş 
oluruz. Delillerin takdiri, mevcut mevzuatı
mıza göre, yani Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu hükümleri gereğince, cumhuriyet sav
cılarına ve mahkemelere aittir. Delil bir ki
şiden ibarettir. Evet arkadaşlarım, yine Ce
za Usulü Muhakemeleri Kanununda açıkça 
bir kişinin şahadeti de delil olarak kabul edil
miştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
247 nci maddesi: Savcılık makamı, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 148 nci mad
desi gereğince, delil, değil, delil teşkil edecek 
vakalar, emareler üzerinde durarak dâva aç
makla yetkilidir. Bu açılan dâvanın duruş
ması sırasında, mahkemenin elde edeceği de
liller elbetteki hükmü ya mahkûmiyete götü
recek, veyahutta kifayetsizlik sebebiyle suç 
isnadedilen şahsın beraeti yolunda bir hük
me vardıracaktır. Burada delili ele alacak, olur
sak, yasama yetkisi ile, yargı yetkisini açık
ça birbirine karıştırmış olacağız. Onun için bu 
yola gitmemize Anayasamızın hükmü mani
dir. Hâdiseden dört yıl sonra, eski Hava Kuv
vetleri Komutanı Sayın Tansel, bu bandı delil 
olarak ortaya atmıştır, açıkça yine Türk Ceza 
Kanununun kendisine verdiği bir vazifeyi ifa 
etmiştir. Türk Ceza Kanununun 235 nci mad
desinde, vazifeli kimselerin resen takibat ic-

26 . 11 . 1968 O : 1 

rasına dayanan bir suça muttali olduğu tak
dirde, mutlak surette merciine bildirmekle mü
kellef kılmıştır. Bildirmediği takdirde, kanun 
kendisini suçlu duruma düşürür ve hakkında 
ceza tâyin eder. 

Burada müzakereler yapılarken Sayın Tan-
sel'in ikinci muhbir olarak sıfatlandınlması 
beni bu maddenin metnini arz etmeye mecbur 
etmiştir. Gerek Ceza Kanunumuzun hükmü, ge
rekse demokratik nizamın devamı yönünde 
bu kabil suçları mahalline bildiren kimselere 
muhbir dememize imkân yoktur aziz arkadaş
larım. Vazifesini yapmış bir insan demekten 
başka çaremiz yoktur. Müzakere uzayıp gi
diyor diye bir tarizde bulundum. Hakikaten öy-
lo olmuştur aziz arkadaşlarım. Rapor hiçbir 
şeyi ifade etmiyor. Raporun tavzihi yönün
den bu kürsüye gelen Anayasa Adalet Komis
yonu. Başkanımız, uzun konuşmasında yine hiç
bir şeyi. açıklıyamamıştır. Sayın sözcü arkada
şımız da, bu kararın müdafaası yönünden bu 
kürsüde konuşurken, dönmüş dolaşmış dosya 
müstenidatı delillere dayanmıştır. Ve delilleri 
tahlil etmek yönüne yönelmiştir. Buna imkân 
yoktur aziz arkadaşlarım. Şahadeti, deminki 
arz ettiğim gibi, salahiyetli mahkemeler ve
ya o mahkemede dâva açacak savcılık maka
mı takdir eder, dâvayı, açar, mahkeme o delil
leri takdir eder, ya lehte, ya aleyhte bir hüküm 
tesis eder. Şimdi isnadedilen suç aslında şek
lî bir suçtur. İleride kurulmuş olan bu cemi
yetlerin tasavvurlarının fiilî hale gelmesi ha
linde değil, tasavvur halinde olduğu takdir
de dahi suç teşkil edeceğini açıkça ceza hu
kuku ve ona dayanarak Ceza Kanunumuz tes-
bit etmiştir, isnadedilen suç hakikaten vasıf 
ve mahiyeti itibariyle ağırdır. Bu töhmet al
tında bulunan arkadaşlarımızın, gönül arzu 
ederdiki, bu kürsüye gelip bu isnadedilen su
çun vasıf ve mahiyeti karşısında, gönül ra
hatlığı ile, her ne kadar içtüzüğümüz müsait 
değilse de, bizi bu töhmet altından kurtaracak 
yolu açınız, reyleriniz bu yolda tecelli etsin, 
biz yargı önünde gidip hesabımızı verip, al
nımız açık buraya dönelim, diyelerdi. Deme
diler aziz arkadaşlarım. 

Şimdi suç isnat eden Yasemin Orhon'un bir 
suçlu olduğunu, bir muhbir olduğunu, suçlu bir 
kimsenin atfı cürmide bulunduğunu, atfı cürnıi-

234 — 



O. Senatosu B : 8 26 . 11 . 1968 O : 1 

nin ne kadar delil mahiyetinde olup olmadığım 
Profesör Faruk Eren'den tutun, Ceza Kanunu
nun tedvinine menşeinde hizmet etmiş olan Kar-
rara'dan, Manzini'den esbabı mucibeler arayıp 
getirmeye lüzum yoktu. Türk adliyesine, Türk 
hâkimine elbette ki hürmetimiz var. Onlardan 
aksi bir hüküm çıkacağına da kaani değiliz. 
Ama, meseleyi mutlaka burada halledeceğiz di
ye müzakereleri uzatmaya kalkarsak, benim şah
si kanaatim o ki, bu raporla bizim müspet bir 
neticeye kavuşmamıza imkân göremiyorum. 

Şimdi dosya elde değil, isnadedüen suçun va
sıf ve mahiyeti sadece kulaktan kulağa gider. 
Dosyayı tetkik eden arkadaşlarımız buraya ge
lir, bâzı tesbit ettiği malûmatı arz ederler. Fa
kat Yüce Senatonun bütün üyeleri, şuna kaani-
im M, henüz bu mesele hakkında kâfi malûmata 
kavuşmamışlardır. 

Ben maruzatımı fazla uzatmıyacağım. Neticei 
kanaat olarak şunu arz ediyorum ki, bu 5 de
ğerli arkadaşımızın bu töhmet altından kurtul
maları için mutlaka dokunulmazlıklarının kal
dırılması ve bunu kendilerinin istiyerek mahke
meye gidip oradan açık alınla aramıza dönme
lerini... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Alınla
rı açık onların, yapma yahu. Kapalı mı yani? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben aksi bir 
şey söylemedim Gündoğan Bey, ama sen devam
lı konuşuyorsun oturduğun yerden. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ucuz politika yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Beyler; ben 
mecburum tetkik ettiğim dosya ve elimizdeki 
mevcut Anayasa ve içtüzüğün gereğince konuş
maya. Ucuz veya pahalı konuşmanın çabası için
de olmıyan bir arkadaşınız olduğumu Karave-
lioğlu çok iyi bilirsiniz siz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Belli. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu rapor 
hiçbirimizi tatmin etmemiştir. O kadar lâkay-
dilik içinde, ki buradaki müzakeresi yapılan dos
ya Umumi Heyete getirilmiyor. Günlerden beri 
de aynı şey devam ediyor. Bu kürsüye çıkan, 
hiç kimseyi töhmet altında bırakmak için çık

mamıştır. Bu niyetle çıkan arkadaşlarımız var
sa tamamiyle fikir kendilerinindir. Teşekkür 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, günlerden beri Senato 
gündemini ve kürsüsünü işgal eden ve çeşitli 
hatiplerin konuşmalariyle söz konusu tabiî üye
lerin müdafaa sadedinde fikirlerini beyanlariyle 
açıklığa kavuşmuş olan rapor üzerinde fazla te
ferruata girmeden, tamamiyle, umumi hukuk 
prensipleri üzerinde kalarak görüşlerimi arz et
meye çalışacağım. 

Sayın senatörler, yasama dokunulmazlığı, 
Parlâmentonun icra organı ve suiniyet erbabı 
şahıslar muvacehesinde istiklâlini, temsil ettiği 
millî egemenliği temin için mevcudolan ve bu 
sebepten âmme intizamını ilgilendiren ve objek
tif bir durum ihdas eden bir hukuk müessesesi
dir. Şu halde bu müessese Parlâmentoda yer al
mış üyenin şahsını değil, kuvvetler ayrılığı pren
sibinin zaruri bir neticesi olarak yasama orga
nının bizzat kendisinin korunmasını, başka bir 
ifade ile Parlâmentonun işlemesini mümkün kıl
mayı hedef tutan bir nevi müdafaa müessesesi
dir. Bu itibarla bir imtiyaz değil, Parlâmento
nun, yasama erkinin, istiklâlinin bir ifadesi, ya
şama faaliyetlerinin himayesidir. Yasama orga
nı icraya karşı bu dokunulmazlık ile o derece 
kendini korumak istemiştir ki, üyenin bizzat 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki ta
lebinin dahi karar için kâfi olmıyacağı Anaya
sada hükme bağlanmıştır. Bu kaidenin bir in
tizamı âmme meselesi olmasının ve objektiviteyi 
haiz bulunmasının tabiî bir sonucudur. 

Prensibin maksadı özet olarak; Parlâmento 
üyelerini icapsız ve esassız takibata mâruz kıl
mak suretiyle yasama görevlerini yapmaktan 
alıkonulmalarının önüne geçmektir. Göz önünde 
tutulan esas, meclisleri toplu bir halde bulundu
rarak, millî iradenin meydana gelmesinde Par
lâmentonun her üyesine, bu hususta ki, vazifesi
ni serbestçe yapabilmek imkânının verilmesidir. 
Bu itibarla, Meclisin üyelerine isnadolunan suç
lan tetkik etmesi, mevcudiyetlerine veya husu
si maksatlarla ileri sürülmediklerine kaani olma
sı, ancak bundan sonra takibata izin vermesi sö
zünü ettiğimiz müessesenin zaruri bir neticesi
dir. Hâdisemizde bu tetkikat Anayasa ve içtü-
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zük hükümleri çerçevesi içinde Yüce Senatoya 
niyabeten Anayasa ve Adalet Komisyonu tara
fından dosya üzerinde yapılmış ve sayın sözcü
nün çok beliğ ifadesiyle bu kürsüden açıklandı
ğı üzere isnadın dayandığı dosya muhteviyatı
nın isnatla mukayese kabul etmiyecek kadar ha
fif ve ciddiyetten uzak olduğu gerekçesiyle do
kunulmazlığın kaldırılmasına mahal olmadığına 
karar verilmiştir. Rapor üzerinde açılan tar
tışma, önce talepte bulunan savcının görevini 
tam yapıp delilleri lâyıkiyle toplamadığı, sonra 
da komisyon raporunun gerekçesinden mah
rum bulunduğu ve nihayet söz konusu 
üyelerin tabiîlik durumlarının ortaya koyduğu 
özellik ve bu vesile ile de dokunulmazlık mü
essesesi üzerinde toplanmıştır. 

Birinci nokta memleketimizde ve bizim gibi 
parlömanter sistemi kabul etmiş memleketlerde 
doktrin ve parlâmento içtihadında, kuvvetler 
ayrılığı prensibine uygun bir çözüme bağlan
mıştır. Mesele, üyelerinden birinin bir suç isna
dı önünde yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki talebi meclisler tetkik ederken, 
acaba bir mahkeme gibi hâdisenin esa3ina taal
lûk eden noktalar üzerinde de tetkikatta bulu
nabilecek midir? Yoksa, talebin dayandığı dos
yanın dolayısiyle, isnadın ciddî, samimî her 
türlü suiniyetten âri olduğunu anlamakla yeti
necek midir? Bu hususun açıklığa kavuşturul
masıdır. 

Bu sorulardan birincisine Anayasa ve İçtü
zük çerçevesi içinde hemen cevap vermek müm
kündür. Zira dokunulmazlığın Meclisler üyele
rinin suiniyet eseri, asılsız kovuşturmalarla gö
revlerini yapmaktan men edilmemelerini temin 
maksadiyle konulmuş olduğu hatırlanınca, Mec
lislerin dokunulmazlığın kaldırılması hakkında
ki istekleri incelerken, bunların ciddî ve samimî 
olup olmadığını araştırmakla yetinmesi gere
keceği kolaylıkla anlaşılır. Gerçekten İçtüzüğü
müz 139 ncu maddesinin son fıkrasında alt ko
misyonun bütün kâğıtları inceliyeceği ve ilgili 
üyeyi dinliyeceği, tanık dinliyemiyeceği hük
münü koymuştur. Şu halde komisyon ve dola
yısiyle alt komisyonun bütün kâğıtları inceli
yeceği ve ilgili üyeyi dinliyeceği, tanık dinli
yemiyeceği hükmünü koymuştur. Şu halde ko
misyon ve dolayısiyle bunun raporu üzerinde 
görüşecek olan Yüce Senatonun dosya muhtevi-

I yatı evrak dışında bir inceleme yapması veya 
dosyanın delillerin tam olarak toplanmadığı fi
lân ve falan şahit dinlenseydi suçun faile isnat 
kabiliyetini daha iyi meydana çıkardı şeklinde 
bir mütalâa dermeyanı varit değildir. Komis
yon ve dolayısiyle Senato bu incelemesinde neyi 
araştıracaktır? Bunu, 140 ncı madde hükme 
bağlamış. Ciddî olup olmadığını, yasama doku
nulmazlığının kaldırılması talebinin siyasi mak
satlara dayanıp dayanmadığını ve ilâhir.. Araş
tıracak ve dosya muhteviyatı kendisine talebin 
ciddî olduğu hakkında yeter kanaat verirse bu 
takdirde dokunulmazlığın kaldırılmasını istiyen 
gerekçeli bir rapor düzenlenir. Tüzüğümüz do
kunulmazlığın kaldırılmasını öngören raporun 
gerekçeli olmasını istediğine göre, bu gerekçe 
kendisine dosyada mevcut filân ve falan delil
lerin talebin ciddî, yani suçun mevcut ve talep 
konusu üyeye kabili isnadolduğu hakkında tam 
bir kanaat verdiği şeklinde düzenlenir. Şu hal
de biz tetkikatımızda ciddiyeti mücerret fiilin, 
kavli mücerrette kalsa dahi Türk Ceza Kanu
nunun ağır ceza sevk ettiği vahim bir hâdiseye 

I taallûk edip etmediği şeklinde değil, o vahim 
hâdisenin söz konusu üyeye isnat kabiliyetinin 
dosya muhteviyatına göre mevcudolup olmadı
ğı tarzında araştıracağız. Aksini mütalâa yerli 
yersiz hsr ihbar vukuunda konunun vahim oldu
ğu göz önünde tutularak üyenin dokunulmazlı
ğının kaldırılmasının kabulünün zaruri olacağı 
sonucunu doğurur ki, bu dokunulmazlık mües
sesesinin sebebi mevcudiyeti ve İçtüzük hüküm
leriyle kabili telif olamaz. Raporun tartışılması 
sırasında ortaya atılan bir fikirden yanlış anla-
madımsa çıkan netice adliyeden gelen her tale
bin delillerin takdir yetkisi kendilerine aidol-
duğuna göre, dokunulmazlığın kaldırılması lü
zumu şeklindedir. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunumuza göre, Cumhuriyet Savcısı ihbar 
veya her hangi bir suretle bir suçun işlendiği 
zehabını verecek bir hale muttali olur olmaz hu
kuku âmme dâvasını açmaya mahal olup olma
dığına karar vermek üzere hemen işin hakika
tini araştırmaya ve sanığın aleyhine ve lehine 
olan delilleri toplamaya başlar, bu onun göre
vidir. İş doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
milletvekili veya senatöre dokunuyorsa bu tak
dirde dokunulmazlığın kaldırılmasına ait tale-

I bini dosyanın suretiyle birlikte Adalet Bakan-
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lığına intikal ettirir, Adalet Bakanlığı da du
rumu gerekçeli bir tezkere ile ve Başbakan
lık yolu ile Meclis Başkanlığına sunar. 
Meclisler bu talebin adalet cihazından gel
diği, bu itibarla mutlaka dokunulmazlığın kal
dırılması gerektiği gibi bir düşünce ile hareket 
ederlerse bu takdirde Anayasa ve ondan mül
hem İçtüzük hükümleri ve dolayısiyle dokımul-
maslık müo-neıesinin kabul ediliş şekli, sebebi 
ihlâl edilir. Bunu eski Anajyasamız ve Meclis 
Dahilî Nizamnamssiyle daha iyi belirtmek müm
kündür. Bilindiği gibi 1924 Anayasamız ve buna 
dayanan Dahilî Nizamname dokunulmazlığın 
ancak Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde 
tadadedilen hallerde kaldırılmasını öngörmekte
dir. Halbuki Cumhuriyet Savcısı bu maddeler 
dışındaki dosyalları da görevi icabı yukarda be
lirttiğimiz usulle Meclise göndermekte idi. Fa
kat Meclis tetkikatı sonunda müsnet suçun bu 
maddelerde sayılanların dışında olduğunu gö
rünce takibata izin vermez. Bu kısmı bitirirken 
bir arkadaşımızın belirttiği gibi savcının dosya
yı tanzimde görevini tam olarak yapıp yapma
dığı, delilleri tamamiyle toplayıp toplamadığı 
hususlarının ele alınmasının da yasama organı
nın yetkisi dışında olduğuna ve kuvvetler ayrı
lığı prensibine aykırı bulunduğuna işaret etmek 
isterim. 

Sayın senatörler, komisyon raporunun ge
rekçeden yoksun olduğu hususu da, içtüzük mu
vacehesinde hukukî mesnetten âridir. Nitekim, 
komisyon bu hususu halen elimizde bulunan 
ikinci raporu ile de teyit ve gerekçenin İçtüzü
ğe göre dokunulmazlığın kaldırılması talebinin 
tervicedilmesi haline maksur ve münhasır oldu
ğunu ifade etmiştir. Esasen Parlâmentomuzda 
yerleşmiş teamül de bu şekildedir. 

Şimdi işin tabiî senatörlere ilişkin bulunma
sı sebebiyle, kaydı hayat şartının özelliği göz 
önünde tutularak, meselenin incelenmesine geli
yorum. Denilmektedir ki, Tabiî Üyelik ömür bo
yunca olduğuna göre bunların mahkemeye şevk
leri asla mümkün olmıyacak ve bu suretle suç 
teşkil ettiği iddia edilen bâzı eylemleri takipsiz 
kalacak. Ve dolayısiyle âmme vicdanı bundan 
müteessir olacaktır. Bu itibarla hem âmme vic
danını tatmin ve hern şahıslarını uzun süre bir 
isnadın ağırlığı altında bulundurmaktan vikaye 

maksadiyle dokunulmazlıklarının kaldırılma
sında isabet vardır. 

Tabiî üyelik müessesesini ihdas eden Anaya
samızın 70 nci maddesi 3 ncü fıkrasında; tabiî 
üyelerin Cumhuriyet Senatosunun diğer üyele
rinin tabi oldukları hükümlere tabi olacakları 
esasını koymuştur. Anayasanın Kurucu Mecliste 
müzakeresi sırasında iki sayın üye maddeye 
tabiî senatörlerin yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması kanunla düzenlenir fıkrasının ek
lenmesini teklif etmişse de, gerek komisyon ge
rekse Genel Kurul bu önergeyi kabullenmemiş-
tir. Şu halde bugün tartışılan mesele Kurucu 
Mecliste de düşünülmüş, fakat Anayasa vâzıı 
bu konuda da tabiî üyelerin diğer üyelerden 
farklı bir statüye tabi kılınmasında adalet ve 
içtimai fayda mülâhaza etmiyerek 70 nci mad
denin 3 ncü fıkrasındaki esas prensipten ayrıl
maya lüzum görmemiştir. Tabiî üyeliğin ancak 
istifa, bir siyasi partiye girme veya ölüm ile so
nuçlanacağı, bu itibarla bu zevata vâki yasama 
dokunulmazlığını kaldırmaya yeterli derecede 
ciddî olmıyan isnatların uzun süre takipsiz ka
lacağı 1961 vâzıı tarafından da bilinmekte idi. 
Yukarda sözünü ettiğimiz önerge de muhteme
len bu düşüncelerin etkisi altında verilmiştir. 
Fakat vâzıı kanun bu görüşe iltihak etmemiştir. 
Diğer taraftan sırf meselenin sürüncemede kala
cağı mütalâa ve mülâhazası ile seçimle gelen 
üyelerin normal olarak yasama dokunulmazlık
larının kaldırılmıyacağı ahvalde dahi bu zevatın 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemek 70 
nci maddenin koyduğu eşitlik prensibinin açık
ça ihlâli olur. Nitekim hâdisemizde Millet Mec
lisi aynı isnattan dolayı dokunulmazlığının kal
dırılması talebedilen bir üyesinin sayın Hüsnü 
Özkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ma
hal olmadığına karar vermiş, bununla isnadolu-
nan suçun ciddî olmadığını, bu sebeple bir üye
sinin teşriî fonksiyonundan ayrı kalmasına mü
saade edemiyeceğini bildirmiştir.- Bir kere mese
lenin ciddî olmdığı bu şekilde parlâmentonun 
iki Meclisinden birisinin aynı dosyaya dayanan 
kararı ile tescil edilmiş, Senato Anayasa ve Ada
let Komisyonu da meselenin ciddî olmadığına 
karar vermiş olduğuna nazaran bu üyelerin do
kunulmazlıklarının kaldırılması fikrini sırf ta
biî üyelik sıfatlarına istinadettirmek, yukarda 
kısaca işaret ettiğimiz 70 nci maddenin koydu-
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ğu eşitlik prensibine olduğu kadar dokunulmaz
lık müessesesinin objektifliğini de zedeler. 

Saym senatörler, müsamahanıza sığınarak 
deminden beri açıklamaya çalıştığım anapren-
sipler ve bunların doktrin ve içtihattaki anlaşı-
lış tarzları muvacehesinde dokunulmazlığın kal
dırılması talebinin reddini öngören Karma Ko
misyon raporunun kabulünü ve bu suretle Par
lâmento tarihimize yanlış bir teamülün yerleş
mesine imkân verilmemesini arz ederim, saygıla
rımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk. 
CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Salonda 

ekseriyet yoktur, yoklama istifham ediyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
bâzı yazılarına dair yazılı soru önergesi ve Başba
kan Süleyman D emir eV in cevabı (7/460) 

12 . 6 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

11 Şubat 1968 tarihli yazılı soru önergemin 
4 ncü kısmında, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
12 . 8 . 1965 tarih ve78075 sayılı yazısının mahi
yetini sormuştum. Sayın Başbakanın 12 . 4 . 1968 
tarih ve 77-127/2638 sayılı cevabi yazılarında bu 
husus cevaplandırılmamıştır. Bu sebeple aşağı
daki hususların cevaplandırılmasına ihtiyaç hâ
sıl olmuştur : 

Soru : 1. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün, 
a) 12 . 5 .1965 tarih ve 77085 sayılı, 
b) 12 . 8 .1965 tarih ve 78075 sayılı 
Yazılarının mahiyeti nedir? 

BAŞKAN — Beş kişi talebediyor mu? 
CEMAL YILDIPvM (Istanbull) — Evet 

efendim. (Cemal Yıldırım ve dört arkadaşı aya
ğa kalktı) 

BAŞKAN — Beş kişi talebediyor, hay hay. 
Yoklamaya başlıyoruz. 
(İsimler okunmak suretiyle yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama neticesinde müzakere 

nisabı kalmadığı anlaşıldığından, 28.11.1968 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

Soru : 2. 
Bu yazılarda Diyanet işleri Başkan Yardım

cısı Vekili Yaşar Tunagür hakkında ne gibi id
dialar ileri sürülmüştür? 

Soru : 3. 

Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında Em
niyet Genel Müdürlüğünün veya Merkezi istih
barat Teşkilâtının yazılı veya sözlü başka uyar
maları olmuş mudur? 

Soru : 4. 

Din öğretimi yapan her hangi bir okuldan 
mezun olmadığı, 625 sayılı Kanuna göre mükte
sep unvanının vaizlik ve müftülük olduğu, 
20 . 12 . 1965 gününden beri maaşına ilâveten 
ayda 600 lira ödenek, ayrıca da gündelik verile
rek Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Vekili ola
rak görevlendirilmiş bulunduğu Sayın Başbaka^ 
nın 12 . 4 . 1968 tarih ve 77-127/2638 sayılı ce
vap yazılarında belirtilen Yaşar Tunagür'ün 

a) Atatürk aleyhinde konuşmalar yaptığı, 
b) irticai yaymak için gayretler sarf ettiği, 
c) Millî Birlik ve beraberliği bozucu faali

yetler içinde bulunduğu, 
d) Din istismarcılığı yolu ile bir parti le

hinde propaganda yaptığı, 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Emniyet Genel Müdürlüğünün sözü edilen 
yazılarında ileri sürülmüş müdür 

Soru : 5. 

Sayın Başbakan cevâp yazılarına yukarıda 
taıih ve numarası verilen yazıların birer suretini 
iliştirebilirler mi? 

Soru : 6. 

Sayın Başbakanın yukarıda tarih ve numa
rası verilen cevap yazılarının 4 ncü maddesinde 
«Emniyet Genel Müdürlüğünün 12 . 5 . 1965 ta
rih ve 77085 sayılı yazısında Yaşar Tunagür hak
kında ileri sürülen iddiaların varidolmadığı 
yapılan incelemeden anlaşılmıştır.» Denilmekte-
dir. 

a) iddiaların varidolmadığı hangi makam 
tarafından ne zaman yapılan veya yaptırılan in
celeme ile anlaşılmıştır? 

b) inceleme sonucu Başbakanlığa veya baş
ka bir makama bir rapor veya yazı ile bildiril
miş midir? Bildirilmişse,. Sayın Başbakan bu 
rapor veya yazının bir suretini cevap yazılarına 
iliştirebilirler mi? 

Soru : 7. 

Yapılmış olduğu belirtilen inceleme ile, Em
niyet Genel Müdürlüğünün itham edici yazıları 
arasındaki aykırılığın sebepleri nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 11 , 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-127/8477 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî üyesi Mehmet özgüneş'in 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 17 . 6 , 1968 tarih ve 9152/7/460-907 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz-
güneş'in «Emniyet Genel Müdürlüğünün bâzı 
yazılarına» dair 12 . 6 . 1968 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in Emniyet Genel Müdürlüğünün bâzı 
yazılarına dair 12 . 6 . 1968 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabı 

Cevap 1. Emniyet Genel Müdürlüğünün Di
yanet işleri Başkan Yardımcısı ile ilgili yazısı 
12 . 8 .1965 tarih ve 78075 sayılıdır. 

Bu yazının önceki soru önergenize verilen ce
vabın tabı sırasında sehven 12 . 5 . 1965 tarih 
ve 77035 sayılı olarak yazıldığı yapılan incele
meden anlaşılmıştır. 

Cevap 2, 3, 4. Emniyet Genel Müdürlüğünün 
12 . 8 . 1965 tarih ve 78075 sayılı yazısında ba
his konusu edilen şahıs hakkında ileri sürülen 
iddialar, «kendisinin 1965 milletvekili seçimle
rinde partiler propagandalarında direkt - endi-
rekt rol oynıyacağı» görüşü üzerinde toplanmak
tadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî istihbarat 
Teşkilâtı tarafından bu konuda yazılı, sözlü, 
başka her hangi bir uyarmada bulunulmamış
tır. 

Bundan başka, adı geçenin 1965 milletvekili 
seçimlerinde parti propagandalarında direkt -
endireld; rol oynadıkları müşahede olunmamış
tır. Esasen bu tarz bir davranış kanunlarımız 
karşısında da suç teşkil ettiğinden vukuu ha
linde adlî takibatı gerektirir ki, böyle bir hâdise 
de cereyan etmemiştir. 

Cevap 5. «Gizli» işareti taşıyan yazıların su
retlerinin verilmesi müteamel değildir. 

Cevap 6, 7. Yukarda temas olunduğu üze
re Emniyet Genel Müdürlüğünün, hangi ölçüde 
olursa olsun iddiaların zuhuru halinde, ilgili 
mercileri yeniden uyaracağı tabiidir. Ne yeni 
bir uyarma ne de konu ile ilgiyi adliyeye intikal 
eden bir hâdise bulunmadığına göre kaynakta 
bir yanlış değerlendirme olduğunu kabul etmek 
hatalı olmıyacaktır. 

Dördüncü Koalisyon Hükümeti zamanında 
gelen mezkûr yazı hakkında, ıttıla tarihinden iti
baren yapılan gözetim ve gösterilen teyakkuza 
rağmen konu ile ilgili en küçük bir işarete rast
lanmamıştır. 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'de kurul
ması kararlaştırılan fosfat fabrikasına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/470) 

19 . 7 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ve istirham ederim. 

Dr. Abdülkerim. Saraçoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Mardin Üyesi 

Mardin'in Derik ve Mazı dağı kazalarında çı
kan Fosfat madenini isletecek ve Mardin dolay
larında kurulması kararlaştırılan Fosfat fabri
kası, 

1. Ne zaman kurulacaktır? 
2. Bu hususta etüt ve çalışmalar başlamıs-

mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 11 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-277/8581 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Mardin Üyesi Abdülkerim Sa
raçoğlu'nun yasılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 30 . 9 .1968 ta

rih ve 7/470-9238/1812 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Abdülke
rim Saraçoğlu'nun, Mardin'de kurulması karar
laştırılan Fosfat fabrikasına dair, 19 . 7 . 1968 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı, iki nüsha 
olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Mardin Senatörü Abdülkerim Saraçoğlu'nun 
«Mardin ilinde kurulması kararlaştırılan Fosfat 
fabrikasına» dair 19 . 7 . 1968 tarihli yazılı sora 

önergesinin esvabıdır 

Cevap 1. Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünün Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçesinde 
bulunan Fosfat yataklarında yapmış olduğu 
etütler sonucunda %11 P2 05 tenörlü 200 milyon 
ton Fosfat cevheri tesbit edilmiştir. Ekonomik 
balamdan zenginleştirilmesi mümkün görülme
yen bu vasıftaki cevherlerin değerlendirilebil
mesi hususunda Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü tarafından konsantrasyon tecrübeleri yapıl
maktadır. Bölge tesislerin kurulabilmesi bu 
etütlerin sonucuna bağlı bulunduğundan bir 
kuruluş tarihi tesbit edilmesi mümkün görül
memektedir. 

Cevap 2. Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sü, yarı endüstriyel çapta tecrübeler yapılmak 
üzere gerekli tesisleri hazırlamaktadır. Elde edil
miş olan cevherler üzerinde lâboratuvar sevi
yesinde tecrübelere başlanmıştır. 

<9m< » « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

8 NGt (BÜfcLEŞİM 

26 . 11 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
Divan Kâtibi seçimi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere ve Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu ile Dilekçe Kar
ma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman idaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, halen yürülükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi 
Osman Alihooagil'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/509) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, istiklâl Madalyası alanla
rın haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/510) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Barına
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/511) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, geçen yıl dış memleket
lere ihracedilen Zeytinyağına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/503) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/512) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Ceyhan havzasında baraj in
şaatına geçilmemesine dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/513) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, çimento sanayiinin geliş
tirilmesine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/457) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, eğitim yuvalarına girmek 
için sıra bekliyen çocuklara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, Ankara - Kızılcahamam yolu 
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/514) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Bonn'daki Büyükelçilik bi
namıza dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/515) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/516) 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Bâlâ ilçesi arasında
ki bozuk olan yolun tamirine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Kara

man Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'-
nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (3/608 (S. Sayısı : 1110 a ek) 
[Dağıtma tarihi : 28 .10 . 1968] 

2. — özel yüksek okullar hakkında Araş
tırma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma 
tarihi : 1 1 . 11 . 1968] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


