
C î L T : 49 TOPLANTI : 8 

T 
«& ET SENATOSU 

T â M A K Fİ 17 
m ^ L ^ i -i 

10 ncu Birleşim 

3 . 12 . 1968 Salt 

içindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — OKLE.V KÂĞITLAR 
3. — YOKLADI A 

249 
249 

250,267 

GE-4. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kitaplık Karma Komisyonu Baş
kanlık Divanının teşkil edildiğine dair, 
adı geçen komisyon başkanlığı tezkeresi 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üye 
Fahri Korutürk'ün Tarım Komisyonun
dan istifa önergesi 

3. — Arnavutluk Parlâmentosundan bir 
heyetin memleketimize davet edilmesinin 
uygun olacağına dair Müşterek Başkanlık 
Divanı kararı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Rifat öçten'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/726) 250:251 

5. — 8 nci toplantı yılı içinde iki ay
dan fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu 
Sivas üyesi Rifat öçten'in tahsisatının 
verilebilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/727) 251 

250 

250 

250 

250 

Sayfa 
6. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar

ma Komisyonunda açık bulunan bir üye
liğe seçim 251 

7. — Gündemde mevcut aktarma tasa
rılarının sorulara takdimen görüşülmesi
ne dair Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi 251:252 

o. SORULAR VE CEVAPLAR 252,268 

A) Sözlü sorular ve cevapları 252 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem özden'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon san
traline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/463) 252 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine 
genel bütçeden ödenen paralara dair 
Tarım Bakanıjıdan sözlü sorusu (6/500) 252 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, halen yü
rürlükte olan nizamnamelere dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/508) 252 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagil'in, zeytin yağı-



C. Senatosu B : 10 3 . 12 . 1963 

na madenî yağ karıştıranlara dair sözlü 
sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
cevabı (8/509) 252,254 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Ma
dalyası alanların haklarına dair sözlü so
rusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgekan'-
m cevabı (6/510) 252 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nm, Büyükada Ba
lıkçı Barınağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/511) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, geçen yıl 
dış memleketlere ibracedilen zeytin yağma 
dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'in cevabı (6/503) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Eifat ö^ü^ıcine'nin, Moskova 
Devlet Sirkine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/512) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'rrm, çimento sa
nayiinin geliştirilmesine 'dair Sanayi Ba
kanından ıs özlü. sorusu (S/457) 

10. — 'Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaea'nım eğitim, yuva
lama girmek için sıra bekliyen çocukla
ra dair Millî Eğitim Bakanından senlü 
sorusu (6/458) 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Ankara - Kızılca
hamam yolunun atışlar delayısiyle kapan
masına dair Millî Savunma Bakarımdan 
sözlü sorusu (6/467) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcı
ları ile hat bakıcılarına fiilî 'hizmet zam
mı verilmesine dair, Ulaştırma Ba 
dan sözlü sorusu (6/514) 

13. — Cumhuriyet Senatosu K 

sayfa 

260 

camn-

îhir 

254 

254 

254 

260 

261 

261 

Sayfa 

Üyesi Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçele
rinde bulunan çiftçilerimize Konya'nın Al-
tınova, Devlet Üretme Çiftliğinden tohum
luk tahsis edilmesinin nedenlerine dair Ta
rım Bakarandan sözlü sorusu (6/516) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil Özmen'in, Kırşehir iline bağlı 
Kaman ilçesi ile Ankara iline bağlı Balâ 
ilçesi arasındaki bozuk olan yolun tamiri
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/517) 

B) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Selâ-hattin Özgür'ün, imam - 'hatip okulla
rına dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı ilhami Ertem'in cevabı (7/489) 

261 

261 
268 

268: 
269 

261 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, sınıfta kalmış bir öğ
renciye dair yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı llhami Ertem'in cevabı 
(7/490) 269:271 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Mehmet Özgiineş'in, Kozaklı Ortaokulu
na dair yaz?îı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı İlhamı Ertem'in cevabı (7/491) 271: 

272 
4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üye

ni Hilmi Soydan'in, linyit kömürü sondaj
ların?, dair, yazılı soru önergesi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Befefc Sezgin'-
in cevabı (7/494) 272:273 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEK 261 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

leri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi 
Karaman, Sezai O'Kan ve Mehmet Şük
ran Özkaya'nın yasama dokunulmazlıkla
rının kaldırtması hakkında Başbakanlık 
teskeresi vo Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporları (3/608) 
(S. Sayısı: 1110 a ek) 261:267 

— 248 — 



C. Senatosu B : 10 3 . 12 . 1968 O : 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan iki oturumda da salt çoğunluk sağ
lanamadı. 

3 Aralık 1968 Sah günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşime saat 16,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Mehmet Ünaldı Hüseyin Atmaca 
Kâ'ıip 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyeri Bonn'daki büyükelçilik binamı
za dair sözlü soru önergosi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/498) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tekzere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi özer'in yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/728) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

Tasanlar 

2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/518; Cumhuriyet Sena
tosu 1/909) (S. Sayısı : 1155) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
ıchyonu raporu (Millet Meclisi 1/546; Cumhu
riyet Senatosu 1/910) (S. Sayısı : 1156) 

4. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/911) (S. Sayısı : 1157) 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/539; Cumhuriyet 
Senatosu 1/912) (S. Sayısı : 1158) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 10 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır, müzakerele-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Heyetin bilgilerine su 1. — Kitaplık Karma Komisyonu Başkanlık 
Divanının teşkil edildiğine dair, adı gecen Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kitaplık Karma Komisyonu 27 . 11 . 1968 

Çarşamba günü saat 15,30 da Kitaplık salonun
da Başkanlık Divanı seçimi için toplanmış ve 
Başkanlığa Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin, sözcülüklere de istanbul Senatörü Rifat 
Öztürkçine ve Ankara Milletvekili Ali Bıaa Çe-
tiner seçilmişlerdir. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 

Ordu 
Feridun Cemal Erkin 

Kitaplık Karma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fahri 
Korutürk'ün Tarım Komisyonundan istifa öner
gesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var. okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Tarım Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 

bilgilerine arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN 
nulur. 

3. — Arnavutluk Parlâmento sun dan bir he
yetin memleketimize davet edilmesinin uygun 
olacağına dair Müşterek Başkanlık Divanı kararı 

Genel Kurula 
Arnavutluk Parlâmentosundan bir heyetin 

memleketimize davet edilmesinin uygun olacağı 
yolundaki mütalâanın Meclislerin genel kurul
larının tasvibine sunulması, Müşterek Başkan
lık Divanının 11 Kasım 1968 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Keyfiyeti yüksek tasviplerini-
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ri
fat öçten'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi. (3/726) 

G-enel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Rifat öç

ten hastalığına binaen 8 . 10 . 1968 tarihinden 
itibaren (84 gün) müddetle izinli sayılması Baş
kanlık Divanının 25 . 11 . 1968 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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BAŞKAN — Sivas Üyesi Rifat öçten'in has
talığına binaen, 84 gün izinli sayılması tasviple
rinize arz olunur. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — 8 nci toplantı yılı içindeki iki aydan faz
la izin alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Rifat Öçten'in tahsisatının verilebilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/327) 

BAŞKAN — Aynı sayın üyenin ödeneğinin 
verilmesine dair bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat 
öçten'in tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tasvipleri-
na arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Sayın Rifat öçten'in ödeneği
nin verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 
için seçim yapılacaktır. Her ne kadar İçtüzüğü
müzün 17 nci maddesi komisyonlara seçilecek 
üyelerin gizli oyla seçilmesini âmir bulunmak
ta ise de bu, sadece komisyonların ilk teşekkü
lüne ait bir hüküm olduğu, bundan evvel de bu 
gibi münferit seçimlerin işari oyla yapıldığı bir 
teamül halini aldığı cihetle, İktisadi Devlet Te
şekkülleri Karma Komisyonu üyeliğine adaylı
ğını koymuş bulunan bağımsız üye Saym Meh
met özgüneş'in seçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

» I » 
Saym Mehmet özgüneş' İktisadi Devlet Te

şekkülleri Karma Komisyonu üyeliğine seçil-
mitirş. 

7. — Gündeme mevcut aktarma taşanlarının 
sorulara takdimen görüşülmesine dair Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

S . 12 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var
dır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan 1155, 1156, 1157 ve 
1158 sıra sayılı kanun tasarılarının önemine ve 
müstaceliyetine binaen, gündemde mevcut söz
lü sorulara takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanvekili 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşacak
sınız. Bu dört kanun tasarısı aktarma kanun ta
sarılarıdır. Müstaceliyeti varmış. Buna dair 
takrir okundu, takririn aleyhinde size söz veri
yorum Sayın özmen, buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; biraz evvel okunan 
takririn aleyhinde konuşmamın sebebi şudur: 

Ben Sayın Başkanın arz ettiği kanunların 
biran evvel çıkmasını arzu eden bir arkadaşını
zım. Yalnız, soru müessesesi Hükümetin kontro
lü için konmuş en mühim bir müessesedir. Se
natörün elinde Hükümeti kontrol edecek, denet-
liyecek bundan başka hiçbir imkân mevcut de
ğildir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Çok cemim çok, niye böyle yapıyorsunuz? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşım, zatıâlinize cevap vermiyeceğim... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bendeniz, bu
rada her hangi bir arkadaşımızı itham etmek is
temiyorum. Kimseyi de itham edecek değilim. 
Herkes kendi günahı ile, kendi sevabı ile tar
tılacaktır, ona göre hesabını verecektir. Allah'a 
şükürler olsun, biz her zaman alnımızın akı ile 
huzurunuzda hak ve hukuku müdafaa etmek 
istiyoruz. Daha fazla cevap vermek istemiyo
rum. 

Şimdi Sayın Başkanım, soru müessesesi, 
Yüce Senatonun Hükümeti kontrol için konmuş 
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en büyük bir müessesesidir. Bundan başka 
kontrol edecek hiçbir müessese olduğuna ben 
kaani değilim. Ahmet Bey başka müesseselerin 
de olduğunu söylüyor ama, ben buna kaani de
ğilim. Binaenaleyh, ben Bayındırlık Bakanının 
her hangi bir işte hatasını gördüğüm zaman Yü
ce Senatonun huzuruna çıkacağım, sözlü soru 
ile, yazılı soru ile onu kontrol edeceğim. Bu 
benim en büyük vazifemdir. Şimdi bu iki ka
nun öne geçecek, şurada yirmi tane soru var. 
Sırf kendi şahsımdan konuşmıyacağım, başka 
arkadaşlarımın soruları da var. Onlar da de
netleyecekler. Demek ki, soru müessesesini 
zedelememek lâzım. Anayasa, içtüzük soru mü
essesesini senatör için en büyük müessese ola
rak kabul etmiştir. Bir senatör her hangi bir 
yolsuzluğu, her hangi bir haksızlığı gördüğü 
zaman bunu yüce huzurunuza getirecek ve bu
rada hakkı ve hukuku müdafaa edecek, mille

tin kaybolan haklarını sizin huzurunuza getire
cektir. 

Binaenaleyh, takririn bu bakımdan aleyhin-
deyim. 'Soruların mutlaka görüşülmesi ve Hü
kümetin bu suretle denetlenmesi, kontrolü şart
tır arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, oylarınızı 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Kabul 
edenler sayılmadı ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre kabul eden
ler önce oylanır Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kabul 
edenler oylanmadı efendim. 

BAŞKAN —Oyladım efendim. 
Sorulara geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR* 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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 Ulaştırma Bakanı? Yok. 
Sayın özden? Burada soru gelecek soru gününe 
bıralalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçeden 
ödenen paralareı dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/500) 

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

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

BAŞKAN — Sayın öztürkçine?.. Burada. 
Sayın Başbakan adına konuşacak Sayın Bakan 
var mıdır?.. Yok. Soru, gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagü'in, zeytin yağına madenî yağ 

karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/509) 

BAŞKAN — Sayın Osman Aîihocagil?.. Yok. 
•Sayın Ticaret Bakanı?.. Buradalar. Soru, gele
cek soru gününe bıralolrmştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrurs Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanla
rın kaklarına dair sözlü sorusu ve Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın cevabı (6/510) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley?.. Burada. Sa
yın Maliye Bakanı?.. Burada Soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Maliye Bakanı tarafından cevaplandı

rılmasını istediğim sözlü sorumun hakkında lâ-
sımgelen işlemin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Mebrure Aksoley 
İstanbul Senatörü 

1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1005 
sayılı Kanun, İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı 
verilmesi, Devlet Demiryolları ve Denizcilik 
Bankasının ic hatları vasıtalarında ücretsiz se-
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yahat edebilecekleri, askerî ve Devlet hastane
lerinde ücretsia tedavi olunacakları hükmünü 
taşır. 

Öğrendiğime göre 1 Mart 1968 tarihinden ya
ni 1005 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden son
ra madalya alanlar, 1005 sayılı Kanundan fay
dalanmamaktadırlar. 

Sayın Maliye Bakanının 1 Mart 1988 den son
ra madalya alan gazilerin 1005 sayılı Kanundan 
neden faydalanmadıklarını Cumhuriyet Senato
su Yüksek Kuruluna açıklamalarını saygı ile 
dilerim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Cihat Bil-
gehan, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Sayın Memrure Aksoley 
arkadaşımız tarafından verilen sözlü sorunun 
cevabını arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, millî mücadeleye işti
rak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Ma
dalyası verilmiş olan Türk vatandaşlarına 300 
lira aylık bağlanması hakkındaki 1005 sayılı Ka
nun 1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe girmişti.;. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden bugüne 
kadar müracaat eden 18 603 vatandaşımızdan 
16 703 İstiklâl Madalyası hâmili vatandaşımıza 
şeref aylığı bağlanmış bulunmaktadır. Bunların 
tutarı, bir yıllık olarak 60 130 800 lira etmekte
dir. Mezkûr kanunla maaş bağlanacak vatandaş
larımızın adedinin gerek Millet Meclisindeki 
müzakereleri sırasında, gerekse yüksek huzuru
nuzdaki müzakerelerde ancak 7 - 8 bin kişiden 
ibaret olduğu ifade edilmiş idi. Ve bugün bu 
miktarın 16 703 adede baliğ olduğu bu resmî 
senetlerin kendilerine yollanmış olması ve geri 
kalanların bir kısmının da evrakının noksan ol
ması itibariyle bunların izalesine çalışılmakta 
olduğu hususu ile ortadadır. Ancak vâzıı 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte İstiklâl Madal
yası ve vesika verilmiş olanları kapsamına al
mak suretiyle bunlara maaş bağlanmasını ka
bul etmiştir. Konu ile ilgili 26 Şubat 1927ta-
rihli ve 977 sayılı Kanunda ise, İstiklâl Madal
yası için yapılacak inha, istida ve müracaatların 
makamı aidince 1 Teşrinisani 1928 tarihine ka
dar kabul olunacağı açıklanmış bulunduğundan 

1005 sayılı Kanunun 1 . 3 . 1968 tarihinden ön
ce İstiklâl Madalyası vesika almış olanlar hak
kında uygulanması gerektirdiğini düşündürdü-
ğiindan, durum Bakanlığımıza Baş Hukuk Mü
şavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne tet
kik ettirilmiştir. Adı geçen genel müdürlükçe 
madalya sahiplerine maaş bağlanması hakkın
daki 1005 sayılı Kanunun bu kanundan sonra 
madalya almış olanları kapsamına almasına maddî 
imkân olmadığı, dolayısiyle kanundaki «kendi
lerine madalya verilmiş bulunan vatandaşlar» 
ibaresinin ilk bakışta düşündürdüğü gibi, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen madalya 
almış olan vatandaşları ifade ettiği sonucuna va
rılmıştır. 

Bununla beraber bu hususta Millî Savunma 
Bakanlığının değişik anlayışı dolayısiyle kendi-
brins İstiklâl Madalyası vermiye devam ettiği 
vatandaşların 1005 sayılı Kanuna dayanarak 
maaş bin Bakanlığıma başvurmakta olmaları 
karşısında yapılacak muamelede tereddüde dü
şüldüğünden, bir kere de 521 sayılı Kanun 
59 nci maddesinin (C) fıkrası dairesinde Danış-
taym istişari mütalâası alınmak üzere keyfiyetin 
anılan Kurul Başkanlığına intikal ettirilmesi hu-
sım Başbakanlık yüksek makamına arz edilmiş
ti';. Bunu*! neticesine intizar etmekte olduğumu
zu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley, buyurunuz. 
MEBEÜRE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; Sayın Maliye Baka-
mmn izahatını büyük bir dikkatle dinledim. Bir 
hafta evvel Salı günü huzurunuzda gündem dışı 
konuşmak suretiyle bu hususların hepsini esa
sen açıklamış bulunmaktayım. Kendilerinin en 
son söjisclikleri sözlerine işaret edeceğim. 

Darıştaya müracaat etmişler, onun kararını 
b3kliyorlarınış. İnşallah müspet bir şekilde hal
lolur. Yalnı*- bir kere daha Sayın Bakanın Mil
let Meclisinde kendilerine sual sorulduğu za
man verdikleri şu cevabı okuyacağım. 

«Halen mer'i bulunan 889 sayılı Kanuna göre 
millî mücadeleye bilfiil iştirak etmiş olan her 
va'f acılasın bugün dahi müracaat ederek bir İs
tiklâl Madalyası almaları mümkündür. Eğer 
Yüksek Heyetinizin kabul ederek İstiklâl Ma
dalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısı, diye isim alırsa bu takdirde zaten sonlar 
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da bu kanundan istifade edeceklerdir. Bina
enaleyh, meselenin bu şekilde kabul edilmesi 
muvafık olur.» 

Sayın Maliye Bakanı bir sual üzerine bu ce
vabı vermişlerdir. Eğer o zaman demiş olsay
dılar ki, «istiklâl Madalyası verilmiş olanla
ra» tabiri «1 Mart 1968 e kadar İstiklâl Madal
yası alanlara şâmildir.» Ben hiç şüphe etmiyo
rum ki, Millet Meclisi bir madde daha getire
cek ve şöyle bir hüküm koyacaktı : «1 Mart 
1968 den sonra istiklâl Madalyası vesikası alan
lara da bu kanunun 1 nci maddesindeki hü
kümler uygulanır.» diyecekti. Çünkü bu veril
miş bir haktır, müktesep bir haktır. Bu, istik
lâl Savaşına iştirak etmiş olan yaşlı vatandaş
larımız Maliye Bakanlığı kapılarında, Millî 
Savunma Bakanlığı kapılarında müktesep 
haklarını alelacele beklemektedirler; yaşları 
75 in, 80 in üzerindedir. Benim bütün endi
şem, bu hizmetin kendilerine ulaştırılamıyacağı 
hakkındadır. Bu endişe ile ben bir kanun tek
lifi hazırladım, Millî Savunma Komisyonunda
dır. Orada dedim ki, «1 Mart 1968 den sonra 
madalya alanlara da 1005 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır.» Lütfetsinler, hiç olmazsa bu 
teklifin biran evvel kanunlaşmasını sağlasınlar. 
Ve bize bir vatan bahşetmiş olan bu gazilerimi
ze ölmeden evvel bu hizmeti ulaştırabilelim. 
Kendilerine teşekkür edelim. (Alkışlar) 

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

BAŞKAN — Sayın Adalı? Yok. Sayın Ba
kan? Yok. Soru sahibi ikinci defa bulunmadı
ğından soru yazılı soru şekline çevrilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğu Bekata'nın, geçen yıl dış memleket
lere ihracedilen zeytin yağına dair sözlü sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVin cevabı 
(6/503) 

BAŞKAN — Sayın Bekata? Burada. Sayın 
Ticaret Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 
Sayın Ticaret Bakanı, bundan evvel, zanne
diyorum, aynı mevzuda Sayın Alibocagirin de 
bir sözlü sorusu vardı. Sayın Alihocagil şimdi 
buradalar. İkisine birden oevap vermek ister 
misiniz? 

3 . 12 . 1968 O : 1 

j TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
î (Bursa Milletvekili) — Evet. 

; 4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
! Osman Alihocagirin, zeytin yağına madenî yağ 

karıştıranlara dair sözlü sorusu ve Ticaret Ba
kam Ahmet TürkeVin cevabı (6/509) 

BAŞKAN — İstiyorsunuz. Soruları okutu
yorum efendim. 

28 . 8 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıda yazılı sorumun, Ticaret Bakanı ta

rafından, sözlü olarak cevaplandırılmasını say-
gılanmla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
I Hıfzı Oğuz Bekata 

1. Geçen yıl dış memleketlere ihracedilen 
ve hileli olduğu için yurda geri gönderilen 
zeytin yağlarının miktarı nedir, bu yağlar Tür
kiye'de ne yapılmıştır? 

2. Zeytin yağlarına hile karıştıranlar kim
lerdir ve bunların âkibetleri ne olmuştur? 

5 . 10 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum üyesi 

Osman Alihocagil 

1. Bir süre önce izmir'den ihracettikleri 
zeytin yağma madenî yağ karıştırdıkları için 
yağları geri çevrildiğini basından öğrendiği
miz tüccarların hareketleri suç sayıldığından 
mahkemeye sevk edilmişlerdi. Bunların muha
kemeleri bitmiş midir? 

Bitmişse ne ceza verilmiştir? Bunlar kim
lerdir? 

2. ihracedilip geri çevrilen karışık yağla
rın miktarı ne kadardır? 

3. Suçlular halen ticaretle uğraşmakta mı
dırlar? 

4. Bunlar hakkında Ticaret Bakanlığınca 
veya izmir Ticaret ve Sanayi Odasınca bir ta
kibat yapılması mümkün olmuş mudur? Halen 

I Ticaret Odasında kayıtlı mıdırlar? 

254 — 
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BAŞKAN — Ticaret Bakanı Ahmet Türkel. ! 
TİCARET BAKANI AHT/IET TÜRKEL ] 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli ; 
senatörler, Sayın Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz î 
Bekata ve Sayın Erzurum Senatörü, Osman Ali- | 
hocagil'e ait sözlü sorulara cevaplarımı arz celi- ] 
yorum. | 

İzmir'de, bir firma tarafından italya'ya ih-
racedilen ve madenî yağ, parifin likiti karıştı- j 
rıldığı iddiası ile memleketimize iade olunan I 
zeytin yağları hakkında, sorulan sorulara sıra ile ı 
iki önergede belirtilmiş olan hususları cevap- i 
landırmış olacağız. İtalya'ya ihracedilen, karı- ı 
şık olduğu iddiası ile .çeri çevrilen zaytin yağ
ların miktarı 500 tondur. İzmir Birinci Sulh 
Ceza Mahkemesinin 5 . 12 . 1967 tarihli kara
rı ile mezkûr yağların Gıda Maddeleri Nizam
namesine göre, hangi işlerde kullanılması ge
rektiği izmir Belediye Başkanlığının tâyin ve 
takdirine bırakılmıştır. Mezkûr belediye, bu 
yağların denatüre edilerek sanayide kullan::!- j 
maşım kararlaştırmıştır. Müfettiş raporuna gö
re, söz konusu zeytin yağları, tağşiş ettikleri ileri i 
sürülen şahıslar şunlardır. Simsar Ramazan Falı- j 
rettin Isıkkan, eşi Fahriye Işıkkan. Bakkal ileli-
met Özsa^an. Mustafa Chtin, nakliyeci sof^r 
Erdoğan Ayık ve A. Gomsl ve Şü-'sitaı koman
dit şirketleri ortakları Sami Cromel, Reyi Go-
mel, Moiz Neon, Neslin Neon, BToiz izikri. i"-
mir Birinci Ağ-r Ceza Mahkemesinin 1 .11 ,1963 
tarih ve 1987 teksim 331 sayılı esas kararma 
göre, maznunlardan Mehmet Kemal Özsaran'ı, 
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 395 - 80 
ve 5435 sayılı Kanun gereğince neticede 10 ay 
15 gün hapsine ve 1 750 lira ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine, hapis cezası kadar zeytinyağı 
ticaretinden menine ve 35 varil zeytin yağın?n 
müsadere edilerek imhasına, maznunlardan Mus
tafa Getin'in Ceza Kanununun 391 -1 maddesi 
gereğince, 15 gün hapsine, diğer maznunların 
sabit olrnıyan suçları sebebiyle beraatlerine ka
rar verilmiştir. 

Üçüncü soru hakkında arz ettiğim cevaptan 
da anlaşılacağı üzere, mahkûm olrnıyan ilgili
lerin ticaretle uğraşmalarını önleyici bir karar 
mevcut değildir. İhracatçı firma ile, bu firma
ya zeytin yağı satanlar hakkında Bakanlığım 
müfettişlerine yaptırılan tahkikat sonuçları, İz
mir Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş
tir. Ayrıca izmir Ticaret Borsası, Ticaret Oda

sı vo Sga Bölgesi Sanayi Odası yetkilileri tem-
çilcilermrîen kurulu bir heyet tarafından da 
bu konuda, gerekli tahkikat yapılarak 5590 sa
yılı Kanun gereğince ilgililere çeşitli dereceler
de disiplin cezası verilmesi teklif olunmuş ise 
•de, izmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu, mez
kûr teklifin mahkeme neticeleninceye kadar er-
toîenmssine karar vermiştir. Bu itibarla ilgili-
le'.'in Ticaret Odasındaki kayıtlarının silinmesi 
hakkında henüz bir karar yoktur. 

Arz ederim. 

| BALKAN — Sayın Bekata. 
i HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh-

fsre:n Başkan, değerli arkadaşlarım, gecen yıl 
i bir izmir yağ firmasının malı -olan zeytin yağ

larının, içine madenî yağ karıştırılarak İtalya'
ya satılması ve yağların İtalya'da hilesi mey
dana çıkarıldığı için Türkiye'ye iade olunması 
yurt ölçüsünde bir tepki yaratmıştır. Öğrendi-

i ğimize göre Avrupa pazarları zeytin yağımızı 
almaz olmuştur. Nitekim geçen yıl yalnız altı 
ay zarfında dışarıya 64 Milyon liralık zeytin ya-
ğ?. s"+ıtığım-z halde, 1968 yılında sadece 70 bin 
liralık zeytin yağı satabilmişiz. 

Bir başka hususa da işaret edeyim. Geçen 
| yıl, Ocak - Ağustos döneminde dış ticaret açı-
| ğ-mız 172 milyon dolardı, 1968 in aynı dönemin-
! de bu açık 243 milyon dolara fırlamıştır. De

mek ki sadece zeytin yağının geçen seneki tmik-
| taunda satılması mümkün olsa idi bu ölçüde 

açık olınıyacaktı. 

Muhterem arkadaşlar, geçen sene bu olay 
üzerine muhtelif illerde satılan zeytin yağları 
ve diğer gıda maddeleri lâboratuvarlarda tah-

j lil edildi ve çoğunlukla hileli olduğu tesbit edil
di ve fakat tedbirleri alınmadı ve son günler
de duyuyoruz ki, sanki alay ediyorlarmış gibi 
bu işle meşgul olan, ihracatla meşgul olanlar 

* bu sefer de üzümlerimize keçi pisliği karıştır-
mışlar ve Sayın Bakamın gazetelere intikal eden 
cevabından, bunların üzümden ayıklanmasının 
mümkün olmadığı tarzında da bir cevapla kar
şılaşmış bulunuyor. 

Şimdi kısaca bu izahattan sonra Sayın Ba-
j kanın verdiği izahatı değerlendireceğim. Di

yorlar ki; 500 ton italya'ya gitmiş, yani 500 000 
| kilo, iade edilmiş. Bu iade edilmiş olanların 

Iıilsli olduğu, madenî yağ karıştırıldığı da sa-
I bit. Bunun karşısında, üzerinde durduğum nok-

— 255 — 
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talandan bir tanesi sudur. Bu yağların ne oldu
ğunun cevabını alamıyoruz. Öğrendiğimize gö
re bu yağlar Türk halkına yedirilmiştir. İşte 
hâdisenin 'üzerinde durulmaya lâyık olan bir 
noktası. Nitekim bütün vilâyetlerde yapılan 
hileli yağ teşhislerine rağmen, hangi yağların 
hileli olduğu yakın zamana kadar ilân edilme
miştir. Sayın Bakan bunu, dolayısiyle teyidedi-
yorlar. Diyorlar ki, mahkeme izmir Belediyesi
nin takdirine bırakmıştır bu yağlar ne olacaktır 
diye. İtalya halkının madenî yağdır, sağlığı bo
zar, yedirenleyiz diye iade ettikleri yağları 
Türk halkına satmaya hiç kimsenin hakkı ve 
yetkisinin olmıyacağını bu kürsüden ifade et
mek istiyorum. 

İki, daha mahkeme bir karara varmadan ga
zetelerde bir yazı okuyoruz, İzmir menşeli; 
«İtalya'ya parafinle karışık yağ ihracettikleri 
için ağır ceza mahkemesinde yargılanan Gomel 
Firması yetkililerinden Reşat Gomel, - Sayın 
Bakan adını burada ifade ettiler - İspanya'da 
yapılacak uluslararası zeytinyağı birliği toplan
tısına Ticaret Bakanlığı tarafından Türk heyeti
nin başkanı seçilmiştir. Heyet başkanı seçilen 
Reşat Gomel, İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde 
yargılandığı için mahkeme tarafından yurt dı
şına çıkmasına izin verilmemiştir» 14 . 10 . 1968 
tarihli gazeteler. İkinci; üzerinde duracağım, 
nokta: Mahkeme ne karar verirse versin Türk 
haysiyetini dışarda bu hale getiren bir firmayı, 
Türk Milletini temsilen harice gidecek bir he
yete başkan seçmeye de Ticaret Vekâleti yetkili 
değildir, Türk halk oyunun, kamu oyunun iti
barını bu ölçüde takdir kullanarak zedelemeye 
de hakkı yoktur. İkincisi bu. (A. P. sıraların
dan doğru mu bakalım sesleri) Tekzibedilmedi-
ği. için söylüyorum. Yalansa bu... 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, de
vam edin lütfen. Müdahale etmeyin efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Üçün
cüsü ; şimdi muhterem arkadaşlarım;. mahkeme 
kararlarına karşı bu kürsüden bir şey söylemek 
elbette yerinde olmaz. Eğer verilen cezalarda 
adli bir hata varsa, elbette Yargıtay bunu bu 
lacak düzeltecektir. Ama her halde Türk Mil
letinin ve millet malını dışarda bu hale koya
rak millî itibar ve haysiyetini yaralamakla uğ
raşanlar ve memleket ekonomisine suikast ya
panlar her halde cezasız bırakılmıyacaklardır. 

Burada Sayın Bakanın verdiği izahatın beni arz 
ettiğim noktalarda tatmin etmediğini ifade et
mek istiyorum. Bir yanlışlığa meydan verme
mek için, vaktim de olduğundan, iki cümle ile 
özetliyeceğim. 

Türk malını dışarda satmak için ihraceden 
bir firma, mahkeme öyle takdir etmiş mesuldür, 
değildir, bu kürsüde söylemeye hakkım yok, 
mahkemeye veriliyor. Daha mahkeme esnasın
da, karara bağlanmada bu büyük ölçüde bir 
suiistimal ile memleket haysiyetine ve ekonomi
sine kastedme suçuyla muhakeme edilen bir fir
manın yetkilisi aynı konuda dış bir memlekette 
kurulmuş bulunan bir heyete Türkiye'den gi
decek heyetin reisi olma gibi Ticaret Vekâletinin 
bir lûtfu atıfetine mazhar oluyor. Bu doğru ise, 
ayıptır. Bunun tekzibedilmesine meydan ver
mek istiyorum, Sayın Bakana. Çünkü ben gaze
teleri takibettim. Tekzibedilmemiştir. (A- P. sı
ralarından doğru değilse sesleri) İnşallah, siz 
müdahale etmeyin bakanlar müdafaa ederler. 

İkincisi; bu da maddi bakımdan son dere
ce mühim, hileli olduğu sabit, mahkemeye ve
rilmiş. Ne kadar 500 000 kilo yağ. Ne olmuş 
bu yağ? Türk halkına yedirilmiş. Bunu da haz
metmiyoruz. 

Arkadaşlarım teşekkür ederim. Hükümetin 
bu gibi konularda aynı hassasiyeti göstermesini 
ve Türk halkına, Türk iktisadına karşı saygı
lı olmasını rica ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Teşek

kür ederim Başkan, ben daha bir şey söylemiye-
ceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Ticaret 
Bakam Türkel. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Hıfzı Oğuz Bek-
ata'ya, burada temas ettiği hususlarda bâzı 
noktaları bana açıklama fırsatı verdikleri için, 
teşekkür ederim. Fakat kendilerinden şunu 
beklerdim: Meseleleri iyice tahkik etseler, daha 
derinliğine tahkik ederek burada konuşsalar. 
O takdirde meseleyi bir polemik mevzuu olmak
tan öteye daha faydalı bir çalışma imkânına 
kavuştururduk. 

Şimdi Sayın Hıfzı Oğuz Bekata kadar bizim 
de ihracatımızın teşviki hususunda bu tarz 
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anormalliklerin önlenmesinde hassasiyet göster
diğimizin bilinmesi gerekir. Biz ihracat kontro
lü ile alâkalı yönetmelikte bu hâdiseden sonra 
meseleye yeni katkılar getirdik. Bilindiği üzere, 
sadece asit kontrolünden öteye gitmiyen ihra
cattaki kontrole biz mağşuşiyet, tağşiş mevzuu
nu da ekledik ve bu konuyu da bundan, böyle 
üzüntü mevzuu olmaktan çıkarmış bulunuyo
ruz. 

İhracatımızın 1967 ve 1968 mukayesesinde 
neticeye sadece böyle bir hâdiseye bağlamakla 
meseleyi değerlendirmek, kanaatimizce doğru 
olmaz. Bilindiği üzere 1968 rekoltesi Türkiye'
de talihsizdir, zeytinyağı bakımından. Asit ba
kımından 30 a yakın bir derece de asitle elde 
edilmiş yağlar, çok kötü ve düşük vasıfta ol
muş, bunlar sadece sanayi mamulünde kullanı
lacak yağ niteliğinde olmuştur. Onun içindir ki 
ihracata salih bir yağ elde edilememiştir. Bunu 
tabiat olayı olarak vasıflandıralım. 

Şimdi sözlü soruya verdiğim cevapta bir 
hususun Sayın Bekata'ca dikkatle izlenmediği
ni. tesbit ediyorum. Ben şunu söyledim, mez
kûr belediyesince bu yağların denatüre edile
rek sanayide kullanılması kararlaştırılmıştır, 
dedim. Şu halde bu yağlar, denatüre edilerek, 
sanayi yağı olarak kullanılacaktır, sabun ima
linde 'kullanılabilecektir. Bununla ilgili sanayi 
sektöründe kullanılabilir ama, halk gıdası ola
rak, Türk Halkına yedirmek maksadiyle kul-
lanilamıyacaktır. Belediyenin tesbit ettiği hu
sus budur. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nın bana açıkla
mak fırsatını verdiği bir hususa da tekrar de
ğinmek istiyorum. Bilhassa Reşat Gömerin 
İspanya'daki yağ toplantısına bakanlığımızca 
namzet gösterilmek suretiyle katılma hususu 
kendilerince gazetelerden yanlış tesbit edilmiş
tir. Biz bu olayı tekzibettik. Olayı fiilen tek-
zibettik. Kasım ayının 25 inde yapılan top
lantıda bu zat oraya gitmemiştir. Bu zat İz
mir ihracatçılar Birliğinin Merkez Komitesi 
tarafından namzedolarak tesbit edilmiştir. Nam
zet bakanlığımızdan değil, Meslek Komitesinin 
gösterdiği bir namzettir. Biz bunu kabul etme
dik, onun yerine bir başka namzet mezkûr 
toplantıya katılmıştır ve bu şahıs o toplantıya 
katılmamıştır. Bu hususun Sayın Senatoca 
bilhassa bilinmesini isterim. 
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Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya bir hususta 
daha teşekkür ediyorum, bu da üzüm konusu
na değindiler; mevzuun dışına çıkmak husu
sunda Sayın Başkanın müsamahasını rica ede
ceğim. Ben basma üzümle alâkalı bir beyan
da bulunmadım. Millet Meclisinde bir Milletve
kili arkadaşımın yazılı sorusuna cevap verdim 
ve bu yazılı sorunun mahiyeti o Milletvekili 
arkadaşımca basma intikal ettirilmiş. Bu hu
susu da üzüntü ile tesbit ettim. Şimdi üzüm 
konusu Türkiye'de, bilhassa Ege bölgesindeki 
arkadaşlarım bileceklerdir ki, birtakım prob
lemleri taşıyor. Bilhassa kurutma yerleri bakı
mından problemleri taşıyor. Bu hususta ba
kanlığımız müstahsilin daha sağlık şartlarına 
uygun, daha faydalı bir kurutma yeri kazan
ması için Ziraat Bankasınca beton 'kurutana 
yerleri kredileri verilmiştir. Bundan öteye bu 
hâdise bizce tesbit edildiği zaman İM bin ton 
kâğıdı müstahsil emrine maliyetine ve kredili 
olarak vermeyi kabul ettik, bu ilkibin tondan 
bu sene 580 tonu müstahsil tarafından kulla
nıldı ve bundan dolayı aldığımız neticelerden 
bahsedilen, ingiltere'ye ait hususta bir teşek
kür mektubu ile cevaplandırılmıştır. Halen bu 
teşekkür mektubu Tarişin elindedir, Sayın Se
natöre icabında arz edebilirim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Bakanın açıklama
sından dolayı çok teşekkür ederim. Ama, Se
natonun yüce kürsüsüne getirilmiş bulunan bir 
konunun her hangi bir gölgeli tarafının kalma
ması ve aydınlığa kavuşması için Bakanın bu
yurdukları hususu ben de ayrıca tavzihe lü
zum görüyorum. Konu çünkü, bir memleketin 
dışta itibarı, içte sağlığı ve haysiyeti konusu
dur. 

Sayın Bakan harice geçen yıl 64 milyon li
ralık ihraç yaptığımız halde zeytin yağında, 
bu sene 70 bin liralık yapabildiğimizi ancak ka
bul buyuruyorlar. Fakat bunun tek sebebi bu 
değildir, diyorlar. Sebeplerinden belli - başlı
larından bir tanesi bu olmuş olsun, mesele baş
ka sebeplerle de takviye edilmiş bulunsun bir 
realitedir ki, geçen yıl 64 milyon liralık zey
tin yağı ihracetmiş, bu sene sadece 70 bin lira
lık. Burada kendileriyle ayrıldığımız bir nokta 

257 — 



O. Senatosu B : 10 3 . 12 . 1968 C : 1 

yok. Bu yağların ne olduğu noktası var. ilk 
çıkışlarında çok yavaş konuştukları için bir 
cümle benim duymama mâni olmuş olabilir. Ve 
fakat o vuzuha kavuştuktan sonra da söyliye
ceğim var. izmir Belediyesinin 500 bin kilo 
zeytin yağı takdirine bırakılmış, İzzmir Bele
diyesi de bu takdirini bunu sanayide kullanma 
tarzında belirtmiştir. Dışarda birçok sözler 
var. Sayın Bakandan rica ediyorum, bu işi ba
şından sonuna kadar takip, tahkik ve kontrol 
etsinler. Çünkü 500 bin kiloluk zeytin yağın ta
mamının sabun haline gelmesi dönmemesi ko
nusu Türk halkına hürmet edilmesi ve edilme
mesi konusuyla beraber gidecektir. Bu itibar
la bunun bir sene üzerinden geçti, bugüne ka
dar sabun yapıldı diyemiyorlar. Sabun yapı
lacaktır diyorlar. Yapılıp yapılmadığını da 
önümüzdeki zamanın bir konusu olarak, inşal
lah buraya getirmeye lüzum kalmaz, söyledik
leri gibi olur, memnun oluruz. 

Şimdi son konu, başkan olma konusudur. Sa
yın Bakanın buradan söyledikleri sözler şun
lardır: Biz kendisinin gitmesi suretiyle fiilen 
tekzibettik. Hayır öyle değil. Bu gazete Cumhu
riyet Gazetesi 14 Ekim 1968 tarihli o haber 
Cumhuriyet Ege bürosunun, İzmir'in haberidir. 
Bu haber tekzibedilmiş değildir. Haberin aslı 
şu: Tekrar arz ettiğim gibi; «henüz muhakeme 
edilmekte bulunan Gormel Firmasının sorumlu
su Reşat Gomel İspanya'da bu konu ile ilgili 
beynelmilel uluslararası bir zeytinyağı toplan
tısına Türk heyetinin başkanı olarak seçilmiş
tir.» - Bu doğru değil. - İkinci noktada doğru, 
meslek kurulu İzmir'de namzet göstermiş olabi
lir. Hiçbir namzet Ticaret Bakanlığının da vi
zesi olmadan gidemez. Ticaret Vekâleti de ka
bul etmiştir bu iki. Nasıl girmemiştir öyle ise, 
Ticaret Vekâleti mâni olduğu için değil, gaze
te onun cevabını veriyor. «Heyet başkanı se
çilen Reşat Gomel îzmir Ağır Ceza Mahkeme
since yargılandığı için mahkeme tarafından yurt 
dışına çıkmasına izin verilmemiştir.» Demek ki 
Ticaret Bakanlığı değil, mahkeme mâni olmuş
tur. Ne demek o. pasaportuna kadar almış, ama 
mahkeme son dakikada mâni olmuş. İşte Sayın 
Bakan burada tekzibettik diyemiyorlar, çünkü 
tekzibetmemişlerdir huzurunuza getirilinceye ka
dar konuyu takibetmiştir. Fiilen gitmemesi su
retiyle tekzibettik diyor. O da fiilen gitmemeye 
Sayın Bakaran veya Bakanlığın müracaatı de-

\ ğil, mahkemenin emri mâni olmuştur. Bu da sa
bit üç. Kendisi hakkında henüz mahkeme karar 

; vermeden evvel bu tasarruf kullanılmıştır. Şim-
[ di burada muhterem bakana ve bu konu ile 
i ilgili zevata şunu söyliyeceğim. 500 bin kilo 
| zeytinyağını Türkiye'den ihracetme, onun hile-
| karlığına adını katıştırma ve sonra Ağır Ceza 
j Mahkemesinde muhakeme olma safhasında adı 
I karışan bir kimseye Türk heyetinin başkanı sı

fatı verilemez. Verilemez arkadaşlar. Verilirse 
Ticaret Vekâleti burada benim gösterdiğim has
sasiyeti göstermeye mecburdur. Göstermemiştir, 

| bunu da huzurunuzda tescil ettim. 
Teşekkür ederim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) _ İkin
ci kısımla alâkalı bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra efen
dim. 

Ticaret Bakanı Sayın Türkel. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Ben 

söj/Iesem de ondan sonra Sayın Bakan konuş
sunlar daha iyi olur. 

BAŞKAN — Bakanın önceliği vardır. Onun 
için; eğer Bakan arzu ederlerse size söz veri
rim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Hay hay.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, Sayın Bakanın beyanlarını ve 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nın konuşmalarını fa
lan dinledim. Onun için fazla bir şey söyliye-
miyeceğim, söylemiyeceğim. Yani muhakeme sa
fahatını öğrenmek istiyordum. Onu öğrendim. 
^,:~ıdi bu konuşmalar arasında benim bilhassa 
bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu Reşat Gomel 
ismindeki zatın İspanya'ya uluslararası zeytin-
yağcıları toplantısına gitmesi meselesinde bir 
şey dikkatimi çekti. Ticaret Bakanlığının duru
mu bir tarafa, bunu meslek komitesi seçmiş. 
3ti meslek komitesinde bulunan kimseler de 
zeytinyağcı tüccar, her halde. Bu meslek komi
tesi bunu nasıl seçmiş? Şimdi Türkiye'nin şeref 
ve haysiyeti ile uğraşan, şeref ve haysiyetini mil
letlerarasında rezil, kepase etmiş bir adamı bu 
meslek komitesi nasıl seçiyor? Bunu anlıyanıa-
ciım. Bu meslek komitesinde, yani bunu bile lbi-

J le, göre göre nasıl seçmiş? Eğer bu mahkeme 
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kararlarından evvel, daha evvel seemişse bir 
şey diyemem. Fakat, yani âdeta utanmazlıkta, 
yarışmaya girmiş. Siz ne derseniz deyin, 500 ton 
zeytin yağma maden yağı karıştırılmış, şu ka
rıştırılmış, ticari itibarımız sarsılmış, bilmem 
efendim dış ticaret durumumuz şu olmuş, bu 
olmuş, açığımız, dövize ihtiyacımız, bir sürü şey. 
Ondan sonra da bu meslek komitesi, tutuyor bu 
adamı utanmadan, sıkılmadan bu zeytin yağcılar 
toplantısına gönderiyor. Yani bunu ben hiç, be
nim sualimde böyle bir şey bilmiyordum. Ben
ce şimdi en üzücü nokta bu. Yani niye biz böy
le bu hale geldik? Tüccar olarak, cemiyet ola
rak niçin bu hale geldik? Koskoca bir Ticaret 
ve Sanayi Odaları binası yükseliyor şu cadde 
üzerinde. Bu neye yarar? Ne iş 'görüyor bu? On
dan sonra izmir'deki Ticaret ve Sanayi odası, 
o koskoca binada tüccarlarımız .oturuyorlar. 
Özel teşebbüsçü. Hepsi özel teşebbüs. Karma eko
nomi şu, bu, falan, filân, çok münakaşası ya
pılan şu devirde "ben bu meslek komitesi üyele
rine, kimse bunlar, emin olun bunlara, teessüf 
dahi etmek istemiyorum. Teessüfe de değmez 
bunlar. Çok yazık bunlara çok. 

Gelelim. Tioaret Bakanlığına. Ben Ticaret 
Bakanlığın-n ne hizmet yaptığını bilmem. Bir 
türlü anhyamıyorum. (0. H, P. sıralarından bra
vo sesleri) Her Bakanlık hakkında bilgilerim 
var. Acaba orada iş falan takibetmiyoruz da 
ondan m\ bilmiyoruz vazifelerini? Yani Sayın 
Bakan evet, yine belki çıkacaklar diyecekler
dir ki, biz hukuk dev le r i z , biz kendimize dü
şen vazifeleri yaptık. Biz bunun dışına da eıka-
may-z, Mevzuat, hukuk nizamname, efendim 
dış ticaret mevzuatı ne ise ona göre hareket et
tik falan filân. Bunlar kâfi değildir. Bana Tica
ret Bakam olarak, Ticaret Bakanlığı clarak bir 
şey hissetmek istiyorum. Yani şu kos koca yük
selen dev gibi Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica
ret Bakanlığı daha bir sürü teşkilât ondan son
ra bu rezillikler, ondan sonra bilmem meslek ko
mitesi falan filân. Eee ne oluyor bu? Bu tam 
bir keşmekeştir. Ondan sonra biz nasıl özel te
şebbüsü müdafaa edeceğiz Nasıl özel teşebbü
sün ben müdafaasını yapacağım? 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, lütfen sade
de gelin efendim. Zeytin yağı üzerinde efen
dim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Sa
dedin tam içindeyim ben. Eğer biz dikkatli 

; olursak, Parlâmento olarak Hükümet olarak dik-
• katli olursak vazifelerimizi yaparsak her halde 
| bunları kısmen tahdidetmek imkânını buluruz, 
j Ama böyle efendim, kanunlar böyle diyor, mev-
1 zuât böyle diyor. Getirin efendim. Getirin teklif 
| edin değiştirin. Böyle parti taassubu içinde şu 

parti bu parti elbette düzelmez bunlar. (C H. P, 
| sıralarından, bravo sesleri) Allah aşkına kaldı-
i rabın bunu. Rica ediyorum. Bu düpedüz ]âuba-
| kliktir canım. Bunu şu anda elbette ki, bu şa-
! hışlan yakalayıp bu meslek kcmitesindeki üye-
I leri niye bunu seçtiniz, niye böyle yaptınız de-

mak belki mümkün değildir. Bakanın elinde 
| bir müeyyide de yoktur. Ama böyle mi olmak 
| arkadaşlar? (A. P. sıralarından asalım mı, ses-
j leri) Asmıyabm. İcabederse de asalım. Yani bu 
j lâf mı arkadaşlar? Ben, bu Türkiye'de ticari ah-
I lâkın 'kurulmasını istiyorum. Onu müdafaa edi-
j yorum. Benim g'örevim. bu. Benim istiyeceğim 
i bu. Ama düpedüz, ne kadar ayıp, ne kadar çir-
| kin, Adam. muhakeme olurken bizim itibarımızı 
I rezil, kepaze etmiş iken meslek komitesindeki 
i adamlar tutarlar tekrar bunu ısrarla gönder -
j mek isterler. Peki demek ki kendileri de böy-
| le bunların. Benim bunu söylemek hakkım de-
| ğil mi arkadaşlar Elbette onlardan da şüphe 
! ederim hem (A. P. sıralarından çağıralım bura-
I ya mahkeme edelim, sesleri) Benim bir şey di-
\ jer.eğlm yok fazla. Siz çağırın, mahkûm edin 
; ne yaparsanız yapın. Ben vicdanımdan gelen 
l ;3İİ3Ü söylüyorum, Hepinize hürmetlerimi suna-
| ri"i. (ö. H. P. ve orta sıralardan alkışlar) 
| BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Türkel. 
j TİCARET BAKANI AHMET TÜE-KEL 
\ (Bursa Milletvekili) — Saym Başkan, değerli 
I "onatorler; Sayın Osman Alihocagil'in bilhassa 
j temas ettiği kısma biraz cevap vermeye zaru-
j ret görüyorum. 
| Sayın Senatörün, Ticaret Bakanının vazife-
j lerini bilmiyorsa öğrenmeye hakkı ve imkânı 
i vardır. Sayın senatörün kanun teklif etmeye 
l hakkı vardır. Bunlarda bir aksama varsa, bun-
ı lavı teklif olarak getirmeye hakkı vardır. Bım-
j b r ı getirmediği tekdirde bunun vebalini şuna 
I bur?a atıftan daha öteye gidemez ve bu hususu 
! bilhaısr. incelemesi gerekir. 
i EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hangi tek-
İ ':i:la'^"î:>: yürüö' l Hepsi komisyonlarda duru-
; yo;1. (G, H, P. sıralarından Hükümet ne yapı-
| yor, sesleri) 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Sayın Bakan devam edin efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Hükümet burada vazifesini yap
mıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yapmamış
tır. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Benim verdiğim cevapları arka
daşlarımız, sayın senatörler dikkatle dinleseler-
di bu cevapların içinde hepsi vardı. Mahkeme
ye kadar, mahkemeye verinceye kadarki safha 
Hükümetin icraatı içindedir. Bakanlığımız mü
fettişleri hâdiseyi yakalamış, tesbit etmiş ve 
birtakım yeni tekliflerle de ihracata ait yeni 
tekliflerle de meseleyi tesbit etmiş. Mahkeme ka
rarını tartışıyorsak o zaıman konu değişir. Mah
kemenin kararından öteye hususlar bizim vazi
femiz içinde yapılmıştır. 

Şimdi belediyelere tevdi edilmiş kısımla, ay
nı zamanda, Gıda Maddeleri Nizamnamesi ile 
Sağlık Bakanlığı alakalıdır. Bu husus bilhassa 
bilinmelidir, Sağlık Bakanlığını alâkadar eden 
bir husus. Bakanlığımız bu hâdiseyi tesbit et
miş, adalete tevdi etmiş ve orada vazifesini bı 
rakmıştır. 

HALİL GORAL (Aydın) — İtalya'da tesbit 
edildi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyin dinleyin. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İhracatta 
kontrol da yapılmamış. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De

vamla) — ihracatta yapılmamıştır sözü üzeri
ne bir hususu tekrar burada söylemek lüzumu
nu duydum, 

BAŞKAN — Sajnn Bakan, efendim. Oturdu
ğu yerden söylediği sözlere cevap vermek mec
buriyetinde değilsiniz. Mevzu üzerinde lütfen 
devam edin efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla)— Sayın senatör; Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
burada temas ettiği, benim sarih şekilde belirtti
ğimi zannetmeme rağmen, arkadaşımızın tered
dütleri olduğu için bu noktaya tekrar temas et
mek üzere huzurunuzdayım. Meslek Komitesi 
Reşat Gomel'i, bu sahadaki tecrübelerden fay
dalanmak için, Başkan adayı olarak tesbit et-
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mis. Bakanlığımız fiilen bunu tekzip etmiştir, 
dedim. Çünkü o toplantıya mahkeme kararı ile 
değil, Bakanlığımız namzet olarak göstermemiş 
ve bilhassa bu hususta hafızam yanıltmıyorsa, 
çünkü bu sözlü sorunun içinde değil idi. Tarım 
Bakanlığından bu husustaki bir uzmanı da Ba
kanlığımız mensubu bir arkadaşımla beraber 
göndermiştir. Onun içindir ki, bu şaihıslar mah
keme kararından mütevellit veyahut bu tekzip
ten mütevellit hâdiseye savcılığın el koymasın
dan mütevellit değil, hal böyle olsaydı toplantı 
ispanya'da^ Kasımın 25 inde yapıldı. Mahkeme 
karan bundan evveldir. Yine gidebilirdi. Çün
kü evveldir dedim, bu mahkeme kararı beraat-
le neticelenmiştir. Beraatle neticelenmiş bir dâ
vada savcılığın suçludur diye ona mâni olacak 
halini zannetmiyorum. 

Hadiseye biz el koyduk ve bu şahsı bu ko
mitede temsil ettirmemek ve Tanm Bakanlığın
dan bir uzmanı buraya dâhil etmek suretiyle gö
türdük. Onun için bilhassa bu hususun bilin
mesinde zaruret var. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Dört ve yedi sıra sayılı sorular 
cevaplandırılmıştır. 

$_ — Cumhuriyet Senatosu htanhul Üyesi 
Rifat öztilrJrrine'niv., Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/512) 

B^RKâN — Sayın öztürkoine burada. Sa
yın Maliye Bakanı burada. Söz mü, efendim. 

Maliye Bakanı Sayın Bilgehan, buyurun. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Mahallinden sordur
dum henüz cevabı gelmedi. Bu sebeple 15 gün
lük mehil verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan, mahallinden 
sorulup henüz cevabının gelmediği esbabı mu-
cibesiyle 15 gün mehil talebetmektedirler. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler,,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Aimaca'nm, çimento sanayiinin gelişti
rilmesine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/457) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca? Yok. 
Sayın Sanayi Bakanı Yok. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek. 
irin sıra bekliyen çocuklara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı burada. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar d olayı siy el kapanmasına dair Millî 
Savunma Bakutnından sözlü sorusu (6/467) 

BAŞKAN — Sayın özden? Burada. Sayın 
Milli Savunma Bakanı? Yok. Soru gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

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

BâŞKAN — Sayın Aksoley? Burada. Sayın 

Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

BAŞKAN — Saym özmen yok. Sayın Ta
rım Bakanı yok. Soruu gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Bedâ ilçesi arasın
daki bozuk olan yolun tamirine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

BAŞKAN — Saym Özmen yok. Sayın Ba
yındırlık Bakanı yok. Soru gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mvip Afaldı, Ekrem Acuucr, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'nın ya
sana dokunulmazlıklarının kcddmlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena-
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1100 a ek) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Hüseyin öztürk'ündür. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Geçen birle
şimde Sayın Başkanvekilinden söz istemiştim, 
yazdırmıştım. Fakat yazılmamıştı. Benim ismi
min Sayın Salih Tanyeri'nden sonra olacaktı. 

Lütfen söz sırasını bir kere daha okur mu
sunuz? 

BAŞKAN — Peki efendim okuyayım: Saym 
Hüseyin Öztürk, Hilmi Soydan, Nahit Altan, 
Hayri Mumcuoğlu, Fikret Gündoğan, Ekrem 
özden, Hüseyin Kalpaklıoğlu, Mustafa Tığlı, 
Selâhattin özgür, Fehmi Alpaslan, Mehmet Ha-
zer, Hamdi özer, Orhan Kor. 

(1) 1110 a ek S. Sayılı beısmaıjazı 14.11.1968 
tarihli 5 nci Birleşim tutanağı soonundadır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bakınız gö
rüyorsunuz ki yine benim ismim listede yok. 
Lütfen beni de ithal edin, fakat listenin sonuna 
değil. Çünkü geçen birleşimde kararlaştırılmış 
sos talebim kabul edilmişti. Şimdi en son sı
raya konmamam gerekir. 

BAŞKAN — Bu. benim yazım değil efen
dim, benden evvelki Başkanvekiü Sayın Tokoğ-
lu'nun kalemi ile yazılmış bir liste, isminiz bu
rada yok. Ama ilâve edeyim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sonuna ilâve 
etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Yazı benim yazım değil efen
dim. Bana intikal etmiş bir yazıdır. Burada 
isminiz yok. İlâve edeyim sonuna. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evvelki Baş
kanın kabul etmiş olduğu sırayı değiştirmeme
niz gerekir Saym Başkanım, sonuna ilâve olmas. 

BAŞKAN — Sordum efendim kâtip üyeler
den böyle bir şey yok. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Benim Divanda kâtiplik ettiğim zaman talebe-
dilmiş ve kendi el yazımla kırmızı kalemle ara
ya eklenmişti Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Kırmızı kalemle yazılmış bu lis
tede yoktur efendim. 

Ama söylenmiş zapta geçmiştir efendim. Şu 
halde araya ilâve ediyorum. 

Saym Hüseyin öztürk'den sonra Sayın Sa
lih Türkmen. 

HÜSEYİN KALPAKLÎOLĞU (Kayseri) — 
Bu ikinci defadır iltimas oluyor Sayın Başkan. 
Bundan sonra ben de talebedeceğim ve sonra 
listenin başına geçip oturacağım. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Meşru olursa 
olur o. 

BAŞKAN — Zapta girmiş efendim. Zapta 
girmiş sayın kâtip üye kabul etmiştir. Buyurun 
Sayın öztürk. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Saym 
Başkanım, ıısulî bir hata oluyor. Müsaade eder
seniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Konuşsunlar, size usul hakkın
da söz vereceğim. 

RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (İstanbul) — Arka
daşlarımızın konuşması sözlü sorulara aitti. Ta
sarıya ait değildi. Oyunu izhar ettiler gündem
de aynen devam etsin de değildi. Yalnız sözlü 
sorulara aitti. Kanunların evvelâ görüşülmesi ta
lebi de reddedildiğine göre, gündemin aynen 
değil, sözlü sorular bittikten sonra önergenin 
tekrar okunması icabeder. 

Çünkü muhterem arkadaşımız söz1!! sorular 
üzerinde ısrar ettiler. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, takrirde fa
lan kanun tasarılarının önemine ve müstaceli
yetine binaen gündemde mevcut sözlü sorula
ra takdimen görüşülmesi... Takrir kabul edil
medi, binaenaleyh gündem sırasına göre gün
deme devam edilir. 

Buyurun Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Baş

kan, sayın senatörler; Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyeleri Saym Mucip Ataklı, Ekrem Acu-
ner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve Şükran 
Özfcaya'nm yasama dokunulmazlıklariyle ilgili 
evrak Başbakan Sayın Süleyman Demirel ve 
Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinçer tarafından 
Senato Başkanlığına kadar getirilmiştir. Bu 
evrak alt komisyondan sonra Adalet ve Ana
yasa komisyonlarına gelmiş, üzerinde inceleme
ler yapılıp görüşüldükten sonra sayın üyelere 
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« isnadsdilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Ana-
İ yasanın 79 ncu maddesi ve içtüzüğün 139 ilâ 

140 ncı maddelerine uyularak haklarında ko
vuşturma ve yargılamanın gereksiz olacağı, 
üyelik sıfatlarının sona ereceği zamana bıra
kılmasına karar verilmiştir. 

Aslında bu gibi uydurma bir ihbarla ne bir 
soruşturma ve ne de yargılama yapılamıyacağı-
na, esastan bu işin üzerinde durulmasının bite 
yersiz ve usulsüz olacağına karar vermek bu 
gibi uydurma ihbarları dikkate almamanın Se
natonun yüceliğiyle daha uygun düşeceğini sa
nıyorum. Çünkü somut hukukî deliller olma
dan cezai müeyyideler uygulamanın doğru ol-
mıyacağı, hukuk yönünden olduğu kadar akıl 
ve vicdan yönünden de bunun böyle kabul edil
mesini gerektirmektedir. 

içtüzükte üyelerin yasama dokunulmazlııkla-
rmm kaldırılmasında komisyonların gerekçeli 
raporlar hazırlamaları esas kabul edilmiştir. 
Komisyonlar ise gerekçeli rapor hazırlamak 
için gerekli delilleri saptıyamamışlar ve bu ba
kımdan da istenen raporlar hazırlanamamıştır. 
Sebebi ise gerekçeli raporda delillerin madde 
madde saptanması ve fiilin nedenlerine inici 
•araştırmaların yapılarak somut hukukî delil
lerin elde edilmesi gerekirdi. Tabiî deliller ol
mayınca da böyle bir raporun gerekçeli olarak 
hazırlanması mümkün olmamıştır. 

Emekli Orgeneral irfan Tansel bu hususta 
gerçek bir bilgi vermekten âciz kalmış, Yase
min Orhun'un doğruluğu kesinleşmiyen ihbar-
lariyle yetinmiş ve hattâ bugüne kadar bu hu
susta tatmin edici bir ifadesi bile alınamamış
tır. Saym General irfan Tansel bu konuda 
başka bir şey bilmediği için ve kendisine ih
barda bulunan Yasemin'in soyut ifadesine da
yanarak hareket etmek zorunda kaldığından 
delilsiz olan bu ihbardan daha ileri gerçekçi 
bir bilgi vermekte zorluk çekmiştir. Hal böyle 
iken yersiz, asılsız ve delilsiz bir ihbara daya
narak Yüce Senatomuz yanlış bir karara va
rıma, dokunulmazlıkların kaldırılması yoluna 
giderse bu ulu müessesenin ciddiyetiyle bağ-
daşmıyan bir durum ortaya çıkar ki Türk Ulu
sunun gözünde ve gönlünde ciddî ve önemli 
bir yeri olan bu müessesenin itibarı sarsılır. 
Çünkü bu sudan bir ihbarla alacağımız yanlış 
bir karar Anayasa Mahkemesine gidebilir, bü
yük bir ihtimalle iptal edilebilir. O zaman hal-
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kın gözünde aklı, vicdanı ile hukuk ilkelerine 
dayalı bir karar vermekten uzak kalışımızın, 
hislerimizle hareket edişimizin örneği ortaya 
çıkar ki bu gibi hallerin Yüce Senatonun kişi
liğiyle bağdaşamıyacağı hepimizin kabul edece
ği bir gerçektir. 

Bu beş sayın üye için vereceğiniz karara bir 
örnek ve misal de vardır. Aynı ihbara ve aynı 
fiile tabi olan Hatay C. H. P. Milletvekili Sa
yın Hüsnü Özkan'ın dokunulmazlığının Millet 
Meclisi Kurulunda kaldırılmadığı hepinizin 
malûmudur. İki yasama organının aynı konu
da ve aynı ihbara dayanan hususta ayrı ayrı 
kararlar alması da hem hukukan, hem de ulu
sumuzun zihninde kuşkulu düşünceler doğu
rabilir. 

Ayrıca bu beş sayın üyenin yasama doku-
nulmazlılıklannın kaldırılmak istenmesi gibi 
bir yola sapıklığında Anayasanın 70 nci ve ta-
kibeden maddelerinde saptanan esaslar da çiğ
nenmiş olacaktır. Eğer tabiî üyelik esas alını
yorsa ve bu olayın üzerine gidiliyorsa o zaman 
da Anayasadaki eşitlik ilkeleri zedelenmiş duru
ma düşecektir. Çünkü aynı ihbara mâruz kalan 
Sayın Hüsnü Özkan'ın dokunulmazlığının kal
dırılmadığı gerçeğine karşı biz ters yönde bir 
harekete tevessül etmiş bulunacağız ki böylece 
büyük bir çelişirliğe düşmüş olacağız. 

Sayın senatörler, bu olay karşısında nişleri
mizden sıyrılmış ve bilinçli olarak hareket et
memiz ve bu işi Yüce Senatonun adalet dağıtı
cılığına ve tarafsızlığına yakışır şekilde bir so
nuca bağlamamız gerekmektedir. Bu da Millet 
Meclisinde bu husustaki verilen karara aykırı 
olmıyan ve aynı yönde hükümlerimize ve ko
misyonların raporlarındaki esaslara uyularak 
ve onların fikirlerine iştirak ederek hareket et
memize ve dokunulmazlıkların kaldırılmamasına 
karar vermemize bağlıdır. Hislerimizin mantikî 
düşüncenin üzerinde değil, altında kalmasiyle 
iyi sonuca varacağımızı sanıyorum. Bu kararı
mızda uydurma ve delilsiz bir ihbarla sayın 
üyeleri yıpratma yoluna gitmek Yüce Senato
nun. adaletiyle ve kanun yapıcılığıyle, tarafsızlı-
ğiyle bağ-daşamıyacak bir iş olur. Bu üyeler için 
vereceğimiz olumlu kararımızla komisyonların 
raporlarındaki fikir ve karara aynen iştirak et
mek ve böylece Senato içerisinde olacağı kadar 
memleketimizde de bu kararımızın huzur ve gü-

I ven yaratacağı gerçeğini gözden uzak tutma
malıyız. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen buyurun. 
SALÎH TÜRKMEN (Ağn) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; günlerdir yüksek 
huzuruzda bir mesele konuşuluyor. 5 tabiî se
natörün dokunulmazlığının kaldırılması konuşu
luyor, bir türlü karara bağlanamıyor. Bundan 
şikâyet edenlerimiz oluyor ve hattâ bir arka
daşımız bunun bu kadar gecikmiş olmasında 
Anayasa ve Adalet Komisyonunu kusurlu bul
du. Nâçiz kanaatimize göre bu meselenin karara 
bağlanmasının gecikmesi değildir. Gecikmeye 
sebebolmak meselesi mühimdir. Neden geciki
yor? Ortadaki mesele haddizatında gayet basit
tir, Eğer hissiyattan ve politik mülâhazaların 
dışına çıkarsak meseleyi kolayca halledip ka
rara bağlamak mümkündür. 

Bu mesele hakkında benden evvel birçok ar
kadaşlar konuştu lehte ve aleyhte konuşmalar 
oldu. Bunların hepisini hürmetle karsılarım. 
Hattâ bilhassa burada konuşan Nurettin Er-
+iirk'im, siyasi politik mülâhazaların üstüne çı 
karak yaptığı objektif ve tamamen ilmî ve Se
natonun seviyesine yakışan konuşmasını bura
da şükranla anmayı bir vazife bilirim. Eğer he
kimiz böyle, bu şekilde hissiyatın dışına çıkar
sak bu meseleyi böylece kolaylıkla hallederiz 
ve mesele gecikmez. Şimdi Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun bu meselenin karara bağlanma
sında geciktirmesinde bir kusuru mu vardır? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakika, baş
kalarını hissî konuşmakla itham etmeyin lütfen. 
Siz bir fikir olarak fikrinizi söylüyorsunuz. Her 
üye de sizin gibi burada fikrini aynen söylü-
vor. Binaenaleyh, benimki hakiki başkasının 
hissi gibi bir davranışın içerisine girmeden fi
kirlerinizi lütfen sıralayınız. Devam buyurun 
efendim. 

SALÎH TÜRKMEN (Devamla) — Şimdi 
muhterem Başkanım benim silsileyi kelâmımı 
kesiyorsunuz. Ben kimseyi itham etmiyorum. Di
yorum. ki bu mesele bu şekilde yapılırsa halle
dilir, kolaydır. Ve hattâ daha ileri gidiyorum, 
Sertim partime mensup bulunan bir akadasın 
vonusmasını da şükranla andığımı söylüyorum. 
Ve diyorum ki buna sadık kalarak, hukukî ola-

I rak arzı malûmatta bulunacağım. Yalnız cevap 
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verirken ben söyliyen şahıslara karşı değil fa
kat fikirlerine cevap vereceğim. 

Şimdi burada konuşan arkadaşın birisi, çıktı 
dedi ki «bu meselede, tabiî senatörlerin doku
nulmazlığının kaldırılması lâzımdır. Bunu Ana
yasaya göre; Tüzüğe göre müdafaa edece
ğim. Eğer bu kâfi gelmezse kıyas yolundan 
istifade edeceğim. Eğer bu da kâfi gelmezse 
Medeni Kanunun bâzı hükümlerim dolayısiyle 
tatbik etmek suretiyle dokunulmazlığın kaldı
rılmasının lâzımgeldiğini ispat edeceğim» dedi. 
Bu fikrin hangi arkadaştan geldiği üzerinde 
durmuyorum. Ama bu fikir batıldır. Bu fi
kir Senatoda söylenemez. Çünkü evvelâ Ceza 
Hukukunda kıyas cari değildir arkadaşlar.. Ce
za Hukukunda bir kimsenin mesuliyetini kıyas 
yoliyle istemek, hukukun ceza prensiplerinin 
kabul etmiyeceği bir esastır. Ceza Hukukunda 
umumi bir hüküm vardır. «Kanunda suç olma
dığı bir fiilden suç ne olursa olsun kimse suçla
namaz. Ve yine Ceza Kanununda muayyen ce
za ile tecziye edilmemiş bir fiilden kimsenin tec
ziyesi istenemez.» Bu itibarla Ceza Hukukunda 
kıyas yoliyle şu adam suçludur, şu adamın 
cezalandırılması lâzımdır denemez. 

Karine sistemi ile, karine ile ispat, teorim et
mek de mümkün değildir. Karim Ceza Huku
kunda meyzübahsolamaz. Karine yoliyle olur
sa karine şahsın lehinedir. Karine masumiyet 
lehinedir. Berayı zimmet esastır. Bir kimse 
ben suçsuzum dedikten sonra, onun suçsuz olma
dığı esastır. Ancak onun suçlu olduğumu ispat 
etmek müddeiumumiliğe düşer. Binaenaleyh 
karineyle arkadaşların suçluluğunu ispata ça
lışmak katiyen mümkün değildir. İleri gittiler. 
dediler ki, bu da kâfi gelmezse Medeni Kanunun 
bâzı maddeleri de bize ışık tutar. Bunu söyli
yen arkadaşım her halde hususi hukukla çok 
uğraştığı için onun tesiri altında kalmıştır. Ama 
Ceza hukukî ile hususi hukuk arasındaki bir 
farla gözden kaçırmıştır. Ceza hukukunda 
biraz evvel arz ettiğim şekilde sarahat esastır. 
Ama usul hukukunda öyle değildir. Hukuk sa
basında bir kimse dâvasını hâkime götürdüğü 
vakit, hâkim Ceza Kanununda madde yoktur, 
ben senin dâvana bakamam diyemez. Kanuna 
bakar, kanunda sarahat varsa kanunu tatbik 
eder. Kanunda sarahat yoksa içtihattan, dok
trinden istifade eder, kıyastan istifade eder 
Eğer o da olmazsa nihayet va'zıı kanun olsaydı 
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bu meseleyi nasıl halledecekse öyle halleder. 
Ama ceza hukukunda bu mümkün değildir. Ce-
?& hukukunda sarahat lâzımdır. Sarahat olma
dıkça olmaz, işte şimdi ceza hukukunda kıyas 
yoliyle arkadaşlarımızın aleyhine bir mücrümi-
yet çıkarmak bence doğru değildir. Bu kukukî 
değildir. Ben iste bu fikrin, hissiyat olduğunu 
söylüyorum. Şahıs mevzubahis değildir. 
Mesele hakikaten çok basittir. Bu meseleyi 

halletmek için ne Jering'e ne Eflatun'a ve ne 
de isviçre'de kanun yazan müellife dahi gitme
ye lüzum yoktur. Anayasamızda bir dokunul
mazlık müessesesi vardır. Anayasada meşhut 
suelarm haricinde kalan, ağır cezayı müstelzim 
meşhut suela.rm haricinde kalan, fiilleri isliyen 
bir milletvekili veya senatör hakkında takibat 
yapılabilmesi için malûm prosedür vardır, Şim-
rli iste bu isnadedilen fiilin bu dokunulmazlığı 
kaldırıp kaldırmıyacak vasıfta olup olmadığı 
meselesi değildir. Gayet basit bir mesele. Bu 
takdirde metinlere, hukuka bakmak lâzımdır. 
Hukuken diyor ki işte politik mülâhazalar ol-
mıyacak, şeref haysiyeti. Fakat bilhassa en 
büyük unsur, sairt isnadın ciddî olması, iste 
Anayasa ve Adalet Komisyonunuz önüne gelen 
dosyayı ve içindeki delilleri tetkik etmiş ve de
miş ki «ben bu hâdisede ciddî bir isnat bulamı-
vorum ve bîn. itibarla dokunulmazlığı kaldırma
ya lüzum yoktur» diyor. Bu kararın bu kadar 
•sarih olmasına rağmen, bu karan tatminkâr 
bulmamak doğru, değildir. Dokunulmazlığın 
kaldırılmalına lüzum olmadığını söyliyen Ana-
ya", ve Adalet Komisyonunun başkaca delil gös
terme mecburiyeti yoktur ve lüzum da yoktur. 
Aksine olsaydı belki gösterebilirdi. Ama «ben 
bu dosya, ile bu delillerle bunu kâfi görmüyo
rum» dedikten sonra bu Adalet ve Anayasa Ko
misyonuna bir serzenişte bulunmak haksızlık 
olur. 

Bu itibarla hâdisede hukukçu olmaya lüzum 
olmadan en küçük bir hukuk, hak hissiyatı ile 
bu mesele tetkik edilirse hakikaten ortada beş 
tabiî senatörün dokunulmazlığının kaldırılması 
için ciddî bir isnat mevcut değildir. Ortada 
tek bir şahit vardır. Bu şahidin şahsiyeti üze
rinde durmuyorum. Kaldı M, bizzat annesi 
«kendisine itimat edilmiyeceğini» söylüyor. Bu
nun üzerinde durmuyorum. Ama kendisi ifa
desinde diyor ki «Ben de bunların içindeydim» 
O halde suçlu idim. Suçlunun daha evvel ikrar 
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etmiş olması, nihayet belki cezasını tahfif eder. 
Fakat suçlu olmaktan çıkarmaz. Ceza hukukun
da bir prensiptir. Suçlu nun atfı cürmisi delil 
olamaz. Başka delil bulunmadığına göre bir 
suçlunun atfı cürmisi ile gelip diğer arkadaş
ları itham etmeye, bunların hakkında ciddî 
isnat vardır demeye hiçbir hukuki anlayış mü
saade etmez. 

Şimdi bazen dediler ki efendim yalnız onun 
değildir, bir orgeneralin de ihbarı vardır. Onun 
şahsiyetini de nazarı itibare almak lâzımdır. 
Evvelâ bunu arz edelim ki Sayın Orgeneralin 
yaptığı vazife muhbirlik değildir, şahadet de
ğildir, nihayet vazifesi icabı bildiği bir vesika
yı intikal ettirmektir. Bunun zamanında niçin 
edilmeyip daha sonra için edildiği politik mü
lâhaza var mıdır, yok mudur, meslekte rekabe
ti, geçimsizliğinin sebebi var mıdır, yok mudur? 
Bunun üzerinde durmuyorum. Çünkü bu meşe 
lede nihayet Sayın Orgeneralin hareketini mua
heze veyahut takdir edecek değilim. Ama Sayın 
Orgeneralin fiilinde bu arkadaşlar aleyhine bir 
ağırlık basacak vasıf yoktur. Eğer düşünülür-
ss belki lehlerinedir. Çünkü bu kadar mühim 
bir suç varsa, bunu senelerce bekleyip sonra
dan göndermek doğru değildi. 

Bu itibarla yalnız ve yalnız tek delil var
dır. O delil de kâfi değildir. Şimdi dediler ki 
bâzı arkadaşlar,«delilinin kuvvetini bizim Se
nato tetkik edemez. Kuvvetler ayrılığı buna mâ
nidir» delilin kuvvetli veya ağır olduğu husu
su mahkemeye gider. Mahkeme bunu takdir 
eder. Nitekim müddeiumumilerde bir emare gör
düler mi mahkemeye gönderilirler, mahkeme 
tetkik eder, delilleri takdir mahkemeye aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ, müddeiumu
milerin yalnız suçluların aleyhine delil topladı
ğı yolundaki mülâhaza doğru değildir. Müdeiu-
mumilik müessesesinin vazifesi bir suçlu aley
hinde veya lehinde delilleri toplamaktır ve 
müddeiumumi beraetle yüzde yüz mahkûm ola
cak bir hâdiseyi mahkemeye esasen sevk etmez. 
Ancak suçluluk görür de, acaba müdafaayı meş-
ruiye var mıdır, şu maddenin vasfı nedir, bu 
meseleleri mahkemeye gönderir. Ama yüzde yüz 
delilsiz bir dosyayı mahkemeye sevk etmez, ni
tekim bu hâdisede de evvelâ müddeiumumilik 
ademitakip kararı çekmiştir, fakat sonradan 
âmiri adlî yeniden bunu sevk etmiştir. Yani 

müddeiumumi bu hâdisede mevcut bütün delil
leri görmüş, tetkik etmiş başka delil bulama
mış ve bu itibarla aslında dokunulmazhğının 
kaldırılması için bir sebep bulunmadığını kabul 
etmiş ama âmiri adlinin emrine ittıbaen bu ta-
lebde bulunmuştur. Bu itibarla şimdi bize gel
diğine göre biz bunu takdir etmek yetkisini ha
iziz. Bâz?, arkadaşlarım derler M, bunu tetkik 
etmek kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olur, 
çünkü delillerin takdiri mahkemeye aittir. Ha
yır biz delillerin takdirine girmiyoruz. Ama teş
riî Meclisler de bir tescil müessesesi değildir. 
Müddeiumumiliğin gönderdiği her meseleyi ben 
delil takdir etmiyeceğim. Madem ki, müddeiu
mumilik istemiştir ben de göndereyim diyemez. 
Kanun bize bu yetkiyi vermiştir, eğer ciddî is
nat bulursa. Biz şimdi burada bu hakkımızı eli
mizi vicdanımıza koyarak ciddî isnat var mı
dır, yok mudur hükmünü kullanacağız. Hâdise
mizde bu da yoktur. Mevcut deliller arkadaş
larımızı tecrim etmeyi değil, mevcut hâdiseler 
bilâkis bunlara haksız olarak isnatta bulundu
ğunu gösterecek mâhiyettedir. Çünkü evvelâ arz 
ettiğim gibi Yasemin Orhon da bu hâdisenin 
içinde olduğu halde onun hakkında takibat ya
pılmıyor. Yine bu ifadelerde hiçbir zaman 
O'Kan'm ismi geçmediği halde bu arkadaşla
rın teşriî masuniyetlerinin kaldırılması halin
de onun da teşriî masuniyetinin kaldırılması is
teniyor. Bu gösteriyor ki, bu meselede ne kadar 
az ciddiyetle geliniyor. Yani diğer bir şahit, di
ğer bir kadıncağızın ifadesinde hiç yok, ismi bi
le geçmiyor, fakat tabiî senatörlerin ismi mev-
zuubaihistir, onun için de Sezai O "Kan ismi ya
kışır onu da tetkik edelim. Bu ciddiyetten ne 
kadar uzak olduğunu göstermek için bir delil
dir. Yine bunun için de bu hâdiseye iştirak et
tiği iddia edilen bir hâkim hakkında Yargıtay 
tahkikat yapıyor, müddeiumumiliğe soruyor, 
delilin varsa bildir diyor, müddeiumumi delilim 
yoktur diyor, Yargıtay diyor ki o halde yak, 
gidiyor. O gittiği halde bu arkadaşların mese
lesi buraya geliyor. Yine bu arkadaşlara dâhil 
bulunan fakat tabiî senatör olmadığı, millet
vekili olduğu için Millet Meclisinde görülüyor, 
o arkadaşın kaldırılmıyor, fakat talep buraya 
geliyor. O vakit görülüyor ki, arkadaşlar, ha
kikaten bu mesele üzerinde ısrar edilirse, ken
di aleyhlerindeki delilden ziyade tabiî senatör 
olmanın sıfatı burada ağır basıyor. 
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Dokunulmazlığın kaldırılması için ileri sü
rülen büyük bir mülâhaza veyahut bir delilde 
dediler ki, bir arkadaşım; bizzalt Anayasanın 
79 ncu maddesi bu dokunulmazlığın kaldırıl
ması için bir delildir. Sebep de şöyle dediler; 
Anayasanın 79 ncu maddesinin birinci fıkrasın
da Milletvekili ve senatörlerin Mecliste söyle
diği sözlerden ve bu sözlerin dış arda yayıl
masından mesul değillerdir, işte dediler ki; bu 
tabiî dokunulmazlık, bununla, bunun altında ka
lır, yani adeta bu kabîl fiillerden dolayı doku
nulmazlık kaldırılmaz. Bu tamamen yanlış bir 
fikirdir. Tamamen kanunu yanlış tefsir etmek
tir. 79 ncu maddenin birinci fıkrası teşriî ma
suniyet değil mesuliyetsizliği getiriyor. Birinci 
fıkrada milletvekilinin konuşmasında katiyen 
mesuliyet yoktur, ikinci maddedeki husus bilâ
kis bundan hariç, yani aslında mesuliyeti mu
cip fiiller, cürmü meş'hud hali arz eden fiiller, 
cezayı mıüstelzim sözler değilse onlar için, ta
kibat yapmamak için dokunulmazlık müessese
si vardır. Bu itibarla sayın arkadaşımın 79 ncu 
maddenin birinci fıkrasını arkadaşlar aleyhine 
delil olarak ileri sürmesi tamamen hukukî bir 
hatadır. Bu, tamamen kendi aleyhlerine değil 
lehlerinedir. 

Dokunulmazlık müessesesi hakkında dediler 
ki; bu müessese 1961 Anayasasından evvel olan 
bâzı hâdiselerin tesiri ile kabul edilmiştir, tef
sir ederken onları da nazarı itibara almak lâ
zımdır. Bir defa dokunulmazlık müessesesi ne 
bizim icadımız, ne de Kurucu Meclisin icadı 
değil. Parlömanter rejimi kabul eden her mem
lekette bu dokunulmazlık müessesesi mevcut
tur ve bu MlletveMlinin lehine değil, daha zi
yade biraz da Parlömanter hayatın devamı için 
kabul edilmiştir. Çünkü sabit olmuştur ki ta
rihte bâzı iktidarlar, imparator veyahut kimse
ler muayyen Milletvekilini, muayyen bir za
man Mecliste bulunup da mütalâasını beyan et
memesi ve ekseriyeti temin etmemesi için ica
bında suç işlediler diye onun Meclise gelip faa
liyette bulunmasını önler, bunu önlemek için 
tabiî dokunulmazlık müessesesi kabul edilmiş
tir. Bu itibarla bunun son hâdiselerle tefsiri ve 
onun tesiri ile kabul edildiği yolundaki mütalâa 
da doğru değildir. 

Şimdi yine dokunulmazlığın kaldırılması 
için gösterilen sebeplerden biri de eğer bu arka

daşlar Tabu Senatör olmasaydı, ben de doku
nulmazlığın daha sonraya bırakılmasını ister
dim, yani devre sonuna bırakılmasını isterdim. 
dediler. Fakat bunlar Tabiî Senatördür, kay
dıhayatla kalırlar, o halde kaydıhayatla bun
lara bu hakkı vermek Mecliste imtiyazdır, de
diler. Muhterem arkadaşlarım, evvelâ imti
yaz meselesi mevzuubahis değildir. Bu imti
yaz değildir, bu müessesenin icabıdır. Cemi
yet hayatında birçok haller bazan, bâzı istis
nalar getirir, herkesin işlediği suçtan dolayı 
ve kendisine isnadedilen suçtan dolayı hesap 
vermesi tabiidir. Ama milletvekilleri için böyle 
bir istisnanın kabul edilmesi mületvekillerine 
bir imtiyaz vermek için değil, işin icabı, vazi
fenin iyi görülmesi için yapılmıştır. Binaen
aleyh bir imtiyazdan bahsedilemez. Ama her 
halükârda başka Milletvekili için dokunulmaz
lığın kaldırılmaması vasfında olan bir fiilin, 
bir isnadın Tabiî Senatörler için bunun doku
nulmazlığın kaldırılması için delil olmaması ka
bili izah değildir. Tabiî Senatörlüğün ne vakit 
devresinin bittiğini kanun tahdidetmiştir. Bu
rada bunun tefsirine gitmeye hakkımız yoktur. 
Muhterem arkadaşlar, teşriî takdir Anayasada 
kabul edilmiş değildir. Mutlaktır, Tabiî Sena
törün devre sonu mevzuubahis değildir, bu iti
barla bunlar hakkındaki bir isnattan dolayı da 
dokunulmazlık kaldırılmazsa onların vazifesi
nin bitimine kadar bekler. Tefsirle bunu önle
meye hakkımız da yoktur, yetkimiz de yoktur. 
Eğer Anayasadan bir şikâyet varsa, eğer mev
zuat noksansa bunun yolu başkadır, onun 
için ancak kanunun tadili, değiştirilmesi yo
luna gidilebilir, fakat bu, tefsirle mevcudolmı-
yan bir hükmü getirerek dokunulmazlığın kal
dırılması yolunda bir esbabı mucibe olarak kul
lanılamaz. 

Nihayet arkadaşlar dediler ki; bu arkadaş
lar neden mahkemeye gitmekten çekiniyorlar, 
biz beklerdik ki kendileri istesinler, esasen bu
rada müspet karar verirse, yani dokunulmaz
lık kaldırılsa bile Anayasa Mahkemesine git
mek imkânı vardır. Mahkemeden verilen bir ka
raranı temyiz safhası yoksa korkulur, ama 
temyiz safhası varsa korkulmaz, bu hâdisede 
bu imkân olduğu için korkmasınlar diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir kararın aleyhte 
verilmesi ve ondan sonra temyizden kurtulma
sının mevcudolması başlıbaşına bir kimseyi 
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mahkûm etmek için bir sebebolamaz. Şimdi 
ciddî bir isnadolmadığını bildiğimiz bir arka
daş veyahut birkaç arkadaş hakkında Anayasa 
Mahkemesine gitme imkânınız vardır diyerek 
dokunulmazlığın kaldırılmasını istemek hukuk
la kabili telif değildir. Hele bir arkadaşın «bu 
devirde Meclislere, mahkemelere emir verecek 
kimseler de yoktur, korkmasınlar» diye bir şe
yi bu Mecliste söylememesi lâzımdır. Bura
da münakaşası yapılacak mesele değildir. Şim
di meselemiz dokunulmazlık kaldırılması lâzım 
mıdır, değil midir? Fakat her halükârda bir de 
son zamanlarda bu dokunulmazlığın kaldırıl
masını istiyen arkadaşlarda bir rikkati kalb 
görüyorum. Gönülleri kabul etmiyormuş bu ar
kadaşların itham altında kalmasını, gitsinler, 
fberaet etsinler, açık alınla gelsinler. Bu has
sasiyet, bu rikkatin hayranıyım doğrusu. Ama 
samimî olalım, bu arkadaşlarımız itham altın
da kalmaya tahammül etmek istemediklerin
den değiddir. Bu arkadaşları suçlu kürsüsüne 
oturtmak isterler. Arkadaşlar, mahkemeye 
gitmek kolay değildir. Köylülerimizden hangi
sine sorsanız der ki, «Efendim, hamdolsun ben 
şimdiye kadar mahkemeye şahidolarak bile git
medim.» der. Ama sen arkadaşı icabında idam 
cezasını müstelzim bir fiilden dolayı mahkeme
ye suçlu olarak sevk edeceksin, suçlu olarak 
bağırtacaksın, sorduracaksın, ondan sonra da 
«nasıl olsa beraet edersin tesellisi kâfi değildir. 
Vicdanen hakikaten bu arkadaşlarımızı suçlu 
görmüyorsak; biz suçlu görmüyoruz demek lâ
zımdır. Çünkü bu arkadaşlar huzurunuza gel
miş yalnız adalet değil, bir taraftan da müesse
se olarak sizin dikkatinize muhtaçdır. Dikkatli 
olmak lâzımdır. Herhangi bir arkadaşı gelişi

güzel ithamlarla, biz de bu ithamı kabul ede
rek, iştirak ederek bunlar?, itham etmiyelim. 
Bilâkis bizim vazifemiz hayır arkadaş; sen cid
dî bir isnad olmadan, teşrii meclis azalarına böy
le gelişigüzel suç isnadedemezsin, ben bu arka
daşlarımı suçlu olarak mahkemeye sevk etmeye 
gönlüm razı değildir demek lâzımdır Bunu de
mek lâzımdır, yoksa gitsin de beraet edip gel
sinler demenin ben rikkati kalple izahını bulamı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele hakkında 
çok konuşuldu, ben tekrar ederek sizi yormak 
istemem. Ama hakikaten elimi vicdanıma ko
yarak söylüyorum, ben bu arkadaşların suçlu 
olarak mahkemeye gitmelerine gönlüm razı de
ğildir. Benim ve bana iştirak eden arkadaşlar
la birlikte vazifemiz, haksız bir isnad karşı
sında bulunan arkadaşlarımızı, biz bir defa 
Senatör olarak haksız bir isnat vardır, ciddî 
değildir, hiçbir delil mevcut değildir, bu iti
barla biz buma razı değiliz, dokunulmazlığı 
kaldırmıyoruz diye karar verebiliriz ve verece
ğimiz bu kararın tarihte iyi bir misal olarak 
hatırlanmasını temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Soydan.. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sa

yın Başkan, çok önemli bir konuda salonda 
nisap yoktur, ancak kırk arkadaş oturumu iz
lemektedir. Oylama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bir ikisinin istemesi 
ile olmuyor. Beş kişi isterse Tüzüğümüze göre 
yoklama yapılır. (Tabiî Üye Selâhattin özgür 
ve dört arkadaşı ayağa kalkarak ekseriyet ol
madığını söylediler.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama neticesinde müzakere 

nisabı olmadığı anlaşıldığından 5 . 12 . 1968 

Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

— 267 — 



C. Senatosu B : 10 3 . 12 . 1968 O : 1 

5. SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se- \ 
lâhattin Özgür'ün- imam - hatip okullarına dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İl- \ 
hami Ertemin cevabı. (7/489) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılan soruların Millî Eğitim Ba

kanlığından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Selâhattin özgür 
Tabiî Üye 

1. Türkiye'de halen kaç imam - hatip oku
lu vardır. 

2. Ders programlarının muhtevası nedir, 
3. Ne kadar öğrenci ve öğretmen mevcut

tur. 
4. öğretmenlerinin menşeleri nelerdir. 
5. Şimdiye kadar, bina ve öğretim olarak 

ayrı, ayrı ne kadar yatırım yapılmıştır. 
— önümüzdeki 5 yıl içersinde kaç okul daha 

açılacaktır, ne kadar öğrenci alınacaktır. 
— 5 yılda bina, öğrenci ve öğretmen için ne 

kadar yatırım yapılacaktır. 
— Bu okuldan mezun olanlar hangi okulla

ra girebiliyorlar ve girmeleri düşünülmekte
dir. 

— öğrencelerin sosyal durumları ve yas va
satileri. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 10 . 1968 gün ve 9318/2069 - 7/489 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhat

tin özgür'ün, imam - hatip okullarına dair ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Se
lâhattin özgür'ün imam - hatip okullarına dair 
verdiği yazılı soru önergesine cevabımız. 

1. Türkiye'de halen 69 imam - hatip okulu 
mevcuttur. 

2. Bilindiği gibi, imam - hatip okulları 
3 Mart 1340 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedri

sat Kanununun 4 ncü maddesi hükmünce din 
hizmetlisi yetiştirmek üzere kurulmuş orta de-
reçeli ve yedi yıl süreli bir okuldur. 

îmam - hatip okullarımızın birinci ve ikin
ci devrelerinin her sınıfında haftada 32 saat 
ders okutulmaktadır. 

Bu ders saatlerinin ortalama olarak: 
a) Birinci devrede % 56 sı genel bilgiye 

% 44 ü de meslek derslerine, 
b) İkinci devrede % 57 si genel bilgiye 

% 43 ü de meslek derslerine ayrılmıştır. 
c) Bu okulların 4 yıllık birinci devresinde 

normal ortaokullarımızda okutulan derslerin ya
nında öğrenciye meslekî formasyon vermek üze
re «Kuran'ı Kerim, Arapça, Akâid, Din Dersle
ri, Siyer ve İslâm Ahlâkı, Tefsir, Hadis ve Usu
lü Fıkıh ve Usulü Kelâm, Türk İslâm Sanat
ları Tarihi. Türkçe Hitabet, Sağlık Bilgisi, Ka
nın Bilgisi» dersleri okutulur. 

d.) Üç yıllık ikinci devrede ise liselerimiz
de okutulan derslerle birlikte Kuran'ı Kerim, 
Arapça, Farsça, Hadis ve sulu Fıkıh ve Usulü, 
Kelâm, îslâm Tarihi, Dinler Tarihi, Türk - İs
lâm Sanatları Tarihi, Din Psikolojisi, İslâm Fel
sefesi, Sağlık Bilgisi derslerinden müteşekkil 
meslek dersleri okutulmaktadır. 

3, İmam - hatip okullarındaki öğrenci mev-
CJAV: 41. 000, öğretmen mevcudu 1 100 dür. 

4. îmam - hatip okuullarındaki öğretmen
lerden : 

a) Kültür dersleri öğretmenlerinin menşei: 
Eğitim enstitülerimiz, yüksek öğretmen okulla
rı ve öğretmen yetiştiren fakültelerimizdir. 

b) Meslek dersleri, öğretmenleri ise; İlâhi-
y?,t Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüsü menşeli
dirler. 

a) Bugüne kadar yapılan yatırımlar ilişik
teki cetvelde gösterilmiştir, 

b) Açılacak okul miktarı, istihdam imkânı» 
na ve ihtiyaca göre yıl içinde tesbit olunmak
tadır. Alman öğrenci, bina ve öğretmen duru
muyla orantılıdır. Yeni açılan okullara alınan 
öğrenci 150 - 200 arasındadır. 

c) 5 yılda yapılacak yatırımlar ilişikte gös
terilmiştir. 
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d) îmanı - hatip okulları mezunları; 

1. Diyanet îşleri Başkanlığında imam, ha
tip ve müftü gibi görevlere tâyin edilmektedir
ler. 

2. Yüksek islâm enstitülerinde yüksek öğ
renim yapmaktadırlar. 

3. Lise fark imtihanlarını vermek suretiyle 
üniversite öğretimi yapmaktadırlar. 

e) Bakanlığımıza bağlı meslek okulları ve 
bu meyanda imam - hatip okulu mezuunlarmm 
üniversiteye girebilmeleri Bakanlığımızca pren-
sibolarak kabul edilmiş olup bu konuda çalış
malar yapılmaktadır. 

f) imim - hatip okulları öğrencilerinin or
talama % 80 ini köy çocukları teşkil etmektedir. 

g) imim - hatip okullarında öğrenim gören 
öğrencilerin yaş vasatisi 12 - 19 dur. 

1963 - 1968 yıllarında dairemize bağlı imam - hatip okullarının cari harcamalar yatırım har
camaları ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarını gösterir cetveldir. 

Cari harcamalar 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

İmam - Hatip okulları 

2 271 250 
4 238 325 
5 429 550 
6 683 720 
10 979 900 
11 168 780 

Toplam 40 771 525 

Yaitırım harcamaları 

imam - Hatip okulları 

350 000 
2 000 000 
6 310 000 
7 800 000 
5 050 000 
6 900 000 

28 410 000 

Sermaye teşkili ve transfer 
harcamalar 

İmam - Hatip okulları 

926 000 
1 772 000 
2 250 000 
1 250 000 

22 179 990 
1 990 000 

10 368 490 

Yaklaşık olarak II nci Beş Yıllık Kalkınma yılı dönemi olan 5 yıl içinde her icra yılı için 
% 13 yatırım artışı düşünüldüğü takdirde (Öğretmen, öğrenci ve bina harcamalarını gösterir cet
veldir.) 

Sermaye teşkili ve transfer 
Cari harcamalar Yatırım harcamaları harcamaları 

61 881 49 981 11 500 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgiineş'in, sınıfta kalmış bir öğrenciye 
dair yazılı soru önen/esi ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı Ertem'in cevabı (7/190) 

22 . 10 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

1. Ankara'daki ortaokullardan birinin mü
dürlüğüne gönderilen 14 . 12 . 1967 gün ve 
26951 sayılı emrinizin mahiyeti nedir? 

2, Bu emrinizle, sınıfta kalmış bir öğrenci
ye ders senesi ortasında ikinci bir imtihan hak
ir. verilmiş olduğu doğru mudur? 

3. Doğru ise, 
a) Bu emriniz hangi yönetmeliğin hangi 

maddesine göre verilmiştir? 
b) Bu şekilde özel muameleye mazhar ol

muş başka öğrenciler var mıdır 

c) Kendisine adı geçen özel emrinizle özel 
bir hak verilmiş olan öğrenici 14 . 12 . 1967 
gününe kadar hakkı olmadığı halde bir üst sı
nıfa devam ettirilmiş midir? 

d) Ettirilmişse, hangi yönetmeliğin" hangi 
maddesine göre ettirilmiştir. 
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4. 14 . 12 . 1967 gün ve 26951 sayılı em
rinizin bir suretini oevap yazınıza ekliyebilir 
misiniz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
1074 

28 . 11 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 24 . 10 . 1968 gün ve 9320/2080-7/490 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, sınıfta kalmış bir öğrenciye dair 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İlhamı Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet özgünöş'in, sınıfta kalmış bir öğrenci
ye dair verdiği yazık soru önergesine cevabı
mız. 

1. 14 . 12 . 1967 gün, 26951 sayılı emrin bir 
örneği ilişiktedir. Bu emir, tek ders imtihanını 
başaramıyan ve idarenin dikkatinden kaçarak 
öğretim yılı başından 11 . 12 . 1967 tarihine, 
yani birinci kanaat döneminin bitimine pek az 
kalana kadar üst sınıfa devam ettirilen ve o 
tarihte 2 nci sınıfa indirilmesi düşünülen bir öğ
rencinin bu anormal durumunun düzeltilmesi 
için verilmiştir. 

2. Birinci madde de açıklandığı üzere, sı
nıfta kalan öğrenciye öğrenim yılı ortasında 
ikinci bir imtihan hakkı verilmiştir. 

3. a) Sınıf Geçme ve imtihan Yönetme
liğinin 46 ncı maddesindeki «Hastalık dışında 
kalan olağanüstü hallerde ise Bakanlıkça veri
lecek emre göre hareket edilir» hükmü ile Ba
kanlığa tanınan yetkiye dayanılmıştır. 

Buna benzer hâdiselerde Talim ve Terbiye 
Dairesinin eforunun de aynı olduğu, bu dairenin 
28 . 2 . 1963 tarih ve 745 sayılı, 14 . 7 . 1965 
tarih, 6284 sayılı, 2 . 11 . 1966 tarih, 4649 sayılı 
yazılariyle belirtilmiştir. 

b) Bu şekilde işleme tabi tutulmuş başka 
öğrenciler de vardır. Dosyaları elde edilen çe
şitli illerdeki 13 öğrenciye ait emirlerin tarih 
ve numaraları ekte sunulmuştur. 

c) Bu öğrenci 14 . 12 . 1967 tarihine ka
dar bir üstü sınıfa devam ettirilmiştir. Bu du
ruma sebebiyet veren görevli müdür muavini 
de idarecilikten alınmıştır. 

d) öğrencinin üst sınıfa devam etmesi ola
yı okul idaresinin dikkatinden kaçtığı için 
meydana gelmiştir. Durumun farkına varılınca 
da okul idaresince öğrencinin bir alt sınıfa in
dirilmesi düşünülmüştür. Öğrencinin birinci ka
naat dönemi sonuna az bir zaman kala 
aşağı sınıfa indirilmesi olağanüstü hal kabul 
edilmiş; idarenin hatası yüzünden sınıf indiril
mesi öğrencinin mağduriyetine ve bir senesini 
kaybetmesine mal olacağı dikkate alınmış, ve yö
netmeliğin yukarıda belirtilen hükmüne daya
nılarak örnek olarak (b) fıkrasında belirtilen 
"•3 öğrenciye ait emirler gibi bu öğrenciye de 
bir şans tanınmıştır. Nitekim Öğrenci girdiği im
tihanı başarmış ve bir üst sınıfa devam etme 
hakkını elde ederek durumu ıslah edilmiştir. 

4. Ankara Vliliğine gönderilen 14 . 12 .1967 
gün ve 26951 sayılı emrin bir sureti ilişiktir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Şubesi öğ. İş. 

Sayı : 531 - 04/26951 

Konu : Oya Görgil Hk. 
Ankara Valiliğine 

İlgi : 13 . 12 . 1967 tarih ve 510/15261 sayılı 
yazıya K: 

İliniz Yenimahalle, Yunusemre Ortaokulu 
2 nci smıf öğrencilerinden iken girdiği tek ders 
matematik imtihanında basan sağlıyamadığı 
halde bugüne kadar 3 ncü sınıfa devam ettiri
len Oya Görgil'in bu dersten engel mahiyetin
de imtihana alınmasını başardığı takdirde 3 ncü 
sınıfa devam ettirilmesinin ilgililere tebliğini ri
ca ederim. 

H. İbrahim Cengiz 
Ortaöğretim Genel Müdürü 

Millî Eğitim Bakanı a. 

l.öğrenci Aynur Turgut hakkında 23.9.1967 
tarih ve 18314 sayılı yazı ile İstanbul Valili
ğine. 
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2. Duran Coşkun hakkında 18 . 4 . 1968 ta
rih ve 6447 sayılı yazı ile İstanbul Bakırköy Li
sesi Müdürlüğüne. 

3. Ali Aydın hakkında 20 . 10 . 1967 tarih 
ve 21723 sayılı yazı ile Ordu Valiliğine. 

4. Erdoğan Yün hakkında 24 . 10 . 1967 ta
rih ve 22198 sayılı yazı ile Ankara Valiliğine. 

5. Cüneyt Tezer hakkında 25 . 10 . 1967 ta
rih ve 22366 sayılı yazı ile Ankara Hüseyin 
Güllüoğlu Ortaokulu Müdürlüğüne. 

6. Bahadır Pakkan hakkında 31 . 1 . 1967 
tarih ve 1693 sayılı yazı ile Eskişehir Atatürk 
Lisesi Müdürlüğüne. 

7. Mehmet Çevik hakkında 24 . 11 . 1967 
tarih ve 24913 sayılı yazı ile Gaziantep Valili
ğine. 

8. 5 öğrenci hakkında 2 . 6 . 1967 gün ve 
9823 sayılı yazı ile Gaziantep Valiliğine. 

9. 2 öğrenci hakkında 11 . 11 . 1967 tarih 
ve 23801 sayılı yazı ile Denizli Valiliğine. 

10. Yıldız Çakır hakkında 4 . 2 . 1967 ta
rih ve 2045 sayılı yazı ile Samsun Valiliğine. 

11. Hasan Efe hakkında 20 . 10 . 1967 ta
rih ve 21683 sayılı yazı ile istanbul Valiliğine. 

12. İki öğrenci hakkında 10 . 2 . 1967 ta
rih ve 24053 sayılı yazı ile Kayseri Valiliğine. 

13. Necdet Altınkol hakkında 29 . 11 . 1967 
tarih ve 25362 sayılı yazı ile İstanbul Altuniza-
de Ortaokul Müdürlüğüne. 

S. — - (Uıml\:ıriyct Senatosu Tabiî Üyesi MrJı-
tnet özgüne-fin, Kozaklı Ortaokuluna dair yazılı 
soru, önergesi ve Millî Eğitim, Bakanı İlhami Er-
tem'in cıvabı (7/-İD1) 

c) Bu yıl öğretmen tâyin edilemiyecekse, 
yabancı dil olarak İngilizceyi seçmiş olan öğren
ciler mütaakip ders yıllarında bu kayıplarını 
nasıl telâfi edeceklerdir? 

3. Bu okulda haftada, 
a) Kaç ders saati boş geçmektedir? 
b) Kaç saatlik ders branş dışı öğretmenler 

tarafından okutulmaktadır? 
c) Kaç ders saati esas mesleki öğretmenlik 

olmıyan kişiler tarafından kapatılmaktadır? 
4. Okulun, 
a) Ders araçları yeterli midir? 
b) Bu okula standart ders araçları takım

larından hangileri verilmiştir? 
c) Eksik olanlar ne zaman verilecektir? 
5. Okulun, 

a) Binası ve eğitim tesisleri yeterli midir? 
b) Beden eğitimi imkânları yeterli midir? 
c) Sağlık tesisleri yeterli midir? 
d) Değilse, ne zaman yeterli hale getirile

cektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Özel 
1068 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 24 . 10 . 1968 gün ve 9321/2079-7/491 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in Kozaklı Ortaokuluna dair yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği soru önergesine 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi Sayın Meh
met Özgüneş'in Kozaklı Ortaokuluna dair verdi
ği 22 . 10 . 1968 tarihli yazılı soru önergesine 
cevabımız. 

1. a) Kozaklı Ortaokulunda halen 6 asil 
öğretmen görev yapmaktadır. 

b) Bu okulda ücretle ders okutan; 
î - 8 ilkokul öğretmeni, 
II - 3 mesleki öğretmen olmıyan yüksek okul 

ve üniversite mezunu şahıs bulunmaktadır. 
2. a) Kozaklı Ortaokulunda İngilizce öğ

retmeni bulunmamaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazıl?, olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 

Kozaklı Ortaokulunda. 
1. a) G-örevli asil öğretmen sayısı nedir? 
b) Bu okulda ilâve öğretmen olarak ders 

okutan, 
(1) Kaç ilkokul öğretmeni vardır? 
(2) Esas mesleki öğretmenlik olmıyan kaç 

kişi vardır? 
2. a) ingilizce öğretmeni var mıdır? 
to) Yoksa, ne zaman tâyin edilecektir? 
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b) Türkiye'mizde bu branşdan öğretmene 
olan ihtiyaç büyüktür. Temin edilen ingilizce 
öğretmenleri, en fazla açık dersi bulunan okul
lara verilmektedir. Bu sebeple Kozaklı Ortao
kuluna ingilizce öğretmeninin verilebileceği ke
sin tarihin belirtilmesi mümkün olamamakta
dır. 

c) Açık geçen İngilizce dersleri mahallen 
kapatılamadığı takdirde, yaz aylarında açıla
cak kurslar voliyle öğrencilerin imkânları öl
çüsünde yetiştirilmesi yoluna gidilecektir. 

3. Bu okulda, haftada; 

a) 15 saat ingilizce, 4 saat müzik, 8 saat 
eviş, 18 saat eliş olmak üzere halen 45 saat ders 
açık geçmektedir. 

b) haftada 72 saat ders branş dışı olarak 
okutulmaktadır. 

c) 72 saat dersin 33 saati öğretmen olmı-
yan kişilerle kapatılmaktadır. 

4. a) Kozaklı Ortaokulunun bütün ders 
araçları yeterli seviyede değildir. 

b) Okula fizik takımı ders aracı verilmiş
tir. Yeterlidir. 

c) Talebedilen yeterli miktar ödenek alına
bildiği takdirde Kozaklı Ortaokulunun kimya 
takımı 1969 yılında, biyoloji ve iş atelyesi ta
kımları ise bütçe imkânları içerisinde daha son
raki yıllarda verilebilecektir. 

5. Okulun: 

a) Kozaklı Ortaokulunun halen (A) tipi 5 
dersaneli bir okul binası vardır. Bu binada, 424 
öğrenci ile 9 şube halinde çift öğretim yapılmak
tadır. 

b) Okulun kapalı spor salonu bulunmadı
ğından yağışlı ve soğuk havalarda beden eğiti
mi çalışmaları sınıflarda yapılmaktadır. 

c) Okul sağlık yönünden yeterlidir. 
d) Okulu daha normal şartlar altında eği

tim ve öğretim imkânlarına kavuşturmak için 
1968 yılı programı ile 8 dershaneli bir ek pav
yon yapılmaktadır. 391 294 lira üzerinden iha
lesi yapılan binanın inşaatına 21 . 6 . 1968 ta
rihinde başlanılmıştır. Binanın biran önce hiz
mete girmesi için âzami gayret gösterilmekte 
ve iş yaikrııen izlenmektedir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi 
Soydan'ın, linyit kömürü sondajlarına dair, 
yazılı soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Refet Sezgin'in cevabı (7/494) 

5 . 11 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve rica ederim. 

Maraş Senatörü 
Hilmi Soydan 

1. Elbistan ve Afşin ilçelerinde linyit kö
mürü sondajına devam edilmektedir. Yapılan 
sondajlardan ton olarak ne miktar kömür tes-
bit edilmiştir? 

2. Sondaj ne zaman bitecektir? 
3. Bu meyanda sondajın bitiminden sonra 

plânlama kaç sene devam edecektir? 
4. Takribi üç milyar ton olduğu tahmin bu 

kömür havzasında yakın zamanda Termik 
Santrali, Azot Sanayii, Çimento Fabrikası, 
Tuğla Sanayii ve buna benzer işletmelerin ku
rulup kurulmıyacağının bildirilmesi? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 2.11.1968 
Müsteşarlık Büro Müd. 

Sayı : 02/8012/901 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 8 . 11 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/494-9351/2175 saydı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi 

Soydan'ın, «Elbistan bölgesi linyit kömürü son
dajı» na dair yazılı soru önergesi oevabı ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan'ın, «Elbistan bölgesi linyit kömürü sonda

jı» na dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Cevap 1. Elbistan bölgesinde Maden Tetkik 

ve Arama Enstitüsünce, bugüne kadar yapı
lan sondajlı aramalar sonucunda, 3 200 000 000 
ton linyit rezervi tesbit edilmiştir. Bu rezer-
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vin, yaklaşık olarak 1 500 000 000 tonluk kıs
mı, bugünkü şartlarda işletmeye elverişli du-
ruımdadır. 

Cevap 2. Bölgede uygulanmakta olan son
daj programının birinci bölümünün 1968 yılı 
sonuna kadar bitirilmesine çalışılacaktır. Son
daj programının yaklaşık olarak 200 sondaj -
bk ikinci bölümüne, Nisan 1969 ayında başla
nacak, çalışmalar, yaklaşık olarak 1969 Son
baharında tamamlanmış olacaktır. 

Cevap 3. Bölgede yapılan etüt ve arama
lar sonunda hazırlanacak olan fizibilite rapo
ru, 1969 yılı sonunda bitirilecektir. 

Cevap 4. Elbistan bölgesindeki linyit ya-

. . . . > • . . 

taklarının etütleri burada bir termik santralin 
'kurulmasının mümkün olacağını belirten sonuç
lar verdiği takdirde böyle bir santralin taka
ti ile enterkonnekte şebekeye irtibatlanacağı 
yılı tesbit etmek üzere lüzumlu fizibilite etüt
leri süratle ele alınacaktır. Fizibilite çalışma
ları sonunda böyle bir santralin inşası rantabl 
bulunduğu takdirde, genel elektriHendirme 
programları yeniden revize edilmek suretiyle 
tesisin inşa yılının tesbiti mümkün olabilecek
tir. Bu itibarla termik santral ve diğer tesis
lerin kurulup kurulamıyacağı yolunda şimdi
den mütalâada bulunmak mümkün görüleme
mektedir. 

M * . . . 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

10 NCU BİRLEŞİM 

3 . 12 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Rifat Öçten'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/726) 

2. — 8 nci toplantı yılı içinde iki aydan faz
la izin alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Rifat Öçten'in tahsisatının verilebilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi. (3/727) 

3. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi! 
Rifat özıtürkçine'min, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başjbakanldan sözlü sorusu 
(6/508) 

4. -— Cumihuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlıil 
sorusu (6/509) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada Balıkçı Barına
ğına dair Bayındırlık Batanından sözlü soru
su (6/511) 

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

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

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

10. — Cumihuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek 
için sıra bekliyen çocuklara ıdair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar djolayısiyle 'kapanmasına dair Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

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

i 3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil öızımen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohulmluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in Kırşehir iline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Balâ ilçesi arasın
daki bozuk olan yolun tamirine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'kan ve Mehmet Şükran özkaya'nm ya
sama ıdiokunullmazlıklarınııı kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 10 . 1968] 

2. — özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu ıaporu (10/14) [Dağıtma ta-< 
rihi : 11 . 11 . 1968] 

X 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/516; Cumhuriyet Se
natosu 1/909) (S. Sayısı : 1155) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 11 . 1968] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu 'raporu (M. Meclisi 1/546; Cumhu
riyet Senatosu 1/910) (S. Sayısı : 1156) [Da
ğıtma tarihi : 30 . 11 . 1968] 

X 5. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/911) (S. Sayısı .- 1157) [Dağıtma tarihi : 
30 . H . 1968] 

X 6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2> 
işaretli cetvellerinde (değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/539; Cumhuriyet Se
natosu 1/912) (S. Sayısı : 1158) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 11 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
ımetni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/508; Cumhuriyet1 

Senatosu 1/908) (S. Sayısı : 1154) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 11 . 1968] 


