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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

15 nci Birleşim 

18 .12 . 7969 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZ.3Tİ 

2. — YOKLAMA 

Sayfa 
566:567 

567 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLAEI 567 

1. — Ürdün ve Habeşistan Devlet Baş
kanlarının daveti üzerine bu memleketleri 
ziyaret edeceğine ve kendileri dcnünceye 
kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı ibrahim Şevki Atasa-
ğun'un vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/325) 567 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'ye, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli'nin vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/826) 568 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ti
caret Bakanı Ahmet Dallı'ya dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/824) 568 

Sayfa 
4. — Ürdün ve Habeşistan'a yapıla

cak resmî ziyarette Cumhurbaşkanına re
fakat edecek heyete Necip Mirkelâmoğ-
îıı (izmir) ve Kasım Gülek (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) in katılmaları hususunda 
Anayasanın 78 nci maddesine göre işlem 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/833) 568 

5. — 4373 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (C) fıkrasındaki (... veya Vakıf
lar idaresine...) ibaresinin Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline karar verildiği
ne dair Anayasa Mahkemesi Başkankğı 
tezkeresi (3/823) 568:569 

6. — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kan, Eaşkanvelrili, Sözcü ve Kâtipliğine 
seçilen üyeleri bildiren mezkûr Komisyon 
Başkankğı tezkeresi. 569 

7. — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kan, Sözcü ve Kâtipliğine seçilen üyeleri 
bildiren adı geçen Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. 569 
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Sayfa 
8. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkan, Sözcü ve Kâtipliğine seçilen üye
leri bildiren mezkûr Komisyon Başkanlı
ğı tezkeresi. 569 

9. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri, 
Beliğ Beler, Ahmet Orhan Akça, Fahri öz 
dilek, Rifat öztürkcine ve Rifat öçten'e 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/827, 828, 
829,830,831) 569:570 

10. — İki aydan fazla izin alan Cumhu
riyet Senatosu üyeleri Fahri özdilek, Ri
fat Öztürkcine ve Rifat öçten'in, tahsisat
larının verilebilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/829, 
830, 831) 570 

11. — Münhasıran, Cumhuriyet Sena
tosu Araştırması istiyen önergeleri görüş-

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz; TÖS ve j 
ÎLKSEN'in teşvik ve tahrikleriyle başîıyan j 
öğretmen boykotunun ancak % 19 derecesin
de tahakkuk ettiğini, alınan tedbirler sayesin
de bütün okullarda eğitim ve öğretimin ak-
samamış bulunduğunu, mesuller hakkında ge
rekli takibata geçildiğini bildirdi. 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu; İstan
bul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade
misi öğrencilerinden ikisinin ölümü ile netice
lenen olaylar baklanda geniş açıklamalarda 
bulunarak, birinci vakanın sanıklarının savcı
lığa sevk edildiğini, ikinci hâdise üzerindeki 
zabıta tahkikatının devam ettiğini beyan etti. 

Öğretmen boykotu üzerinde, gündem dışı ] 
söz alan Tekin Arıbıırun (İstanbul), Suphi i 
Karaman (Tabiî Üye), Osman Koksal (Cum- j 
hurbaşkanmea S. Ü.), Hüsnü Dikeçligil (Kay- | 
seri), Hüseyin Atmaca (Denizli) görüşlerini I 
belirttiler ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz 
kürsüye gelerek, üyelerin konuşmalarını yet- j 
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Sayfa 
mek üzere Genel Kurulun Çarşamba gün
leri de toplanmasına dair Başkanlık Diva
nı kararı 570:573 

4. — SEÇİMLER 573 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Haydar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhu
riyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunaıı Kredi Anlaş
masına dair kurulan Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi 573:575 

2. — Komisyonlara üye seçimi 575:577 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 577 
1>) Yazılı sorular ve cevapları 577 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Mehmet ösgüneş'in, bir Arap derneği
nin toplantısına katılanlara dair, yazılı 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Ziya Ön-
der'in cevabı (7/613) 577:580 

i kili makamlardan aldığı bilgilere istinaden ce-
j vapladı. 

Devlet Bakanı Turhan Bilgin; öğretmen 
boykotu hakkında radyoda neşriyat yapıl
masını önleyici Hükümet kararı ile ilgili ola
rak; kararın alınmasında millî güvenliğin ön-
plânda tutulduğunu, Hükümetin bir hâdiseyi 

I karşılarken yenilerinin önlenmesine matuf ted-
| birleri almasının vazifesi olduğunu, kanunla

ra herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade 
etti. 

Samsun Üyesi Refet Rendeoi; bir konu 
üzerinde çok sayıda üyeye söz verilmesinin 
gündem dışı görüşmelerin maksat ve gayesine 
aykırılı bulunduğunu, adalete intikal eden ve 

f etmek üzere bulunan hâdiseler hakkında ko-
| nuşmalar yapıldığını, istiyenlerin zamanında 
I araştırına veya genel görüşme yapılmasını is

teyebileceklerini tebarüz ettirdi. Bu görüşe 
Başkan ve Başkanvekili Sırrı Atalay mukabil 
görüşlerini bildirdiler. 

t m* »• 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 
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İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi öğrencisinin öldürülmesi olayı hak
kında Nurettin Akyurt (Malatya), Mucip Atak
lı (Tabiî Üye), Mebrure Aksoley (İstanbul), 
Hamdı Özer (Malatya) görüş ve incelemelerini 
ifade ettiler ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu, üyelerin görüşlerini cevapladı ve olayla 
ilgili son bilgileri ifade etti. 

Van Üyesi Ferid Melen; HASTAŞ Anonim 
Ortaklığı ile ilgili olarak Hürriyet Gazete
sinde devam eden neşriyatın, bu şirketin or
takları, iş münasebeti olanları ve iktisadi ha
yatı etkilediğini belirterek, bu hususta Ticaret 
Bakanlığının bir açıklama yapması geerktiğini 

ve bu vesile ile Sermaye Piyasası Kanununun 
biran evvel çıkarılması lüzumunu belirtti. 

17 . 12 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik toplantı yapılacağı bildirildi. 

18 Aralık 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,23 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Bamtçuoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 15 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yımız mevcuttur, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ürdün ve Habeşistan Devlet Baskından-
tun daveti üzerine bu memleketleri ziyaret ede
ceğine ve kendileri dönünceye kadar Cumhurbaş
kanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkam ibrahim 
Şevki At as ağ un'un vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/825) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ürdün ve Habeşistan Devlet Başkanlarının 
vâki davetleri üzerine, mezkûr memleketleri, 

15 - 21 Aralık 1969 günleri arasında resmen zi
yaret etmek maksadiyle, 15 Aralık 1969 Pazar
tesi günü Ankara'dan uçakla hareket edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, dönüşüme kadar; Cumhur
başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İb
rahim Şevki Atasağun'un vekildik edeceğini arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

567 — 
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2. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Nakit Menteşe'ye, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeylinin vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/826) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim.. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Nahit Menteşe'nin, dönüşüne kadar; Ulaş
tırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Ahmet D allı'ya dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Gürhan Titrek'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/824) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmet Dallı'nın dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim, 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

4. — Ürdün ve Habeşistan'a yapacağı resmî 
ziyarette Cumhurbaşkanına refaket edecek heye
te Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) ve Kasım Gülek 
(Cumhurbaşkanınca S. V:) in katılmaları husu
sunda Anayasanın 78 nci maddesine göre işlem 
yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/833) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 
Cumhurbaşkanımızın, Ürdün ve Habeşistan'a 

yapacağı resmî ziyaret dolayısiyle, kendilerine 

refakat eden heyete Cumhuriyet Senatosu Üye
si Necip Mirkelâmoğlu ile Kasım Gülek'in katıl
maları hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinden alınan 8 . 12 . 1969 tarih ve 
4/1131 sayılı yazının sureti ilişik olarak sunul
muştur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılarak, sonucun bildirilmesini rica ede
rim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
yazıyı okutuyorum. 

Başbakanlığa 

Sayın Cumhurbaşkanının, 15 - 21 Aralık 1969 
günleri arasında Ürdün ve Habeşistan'a yapa
cakları resmî ziyaretlere, Cumhuriyet Senatosu 
(îzmir Üyesi Sayın Necip Mirkelâmoğlu, Cum
huriyet Senatosu (Kontenjan) Üyesi Sayın Ka
sım Gülek, Giresun Milletvekili Sayın Nizamet-
tin Erkmen ve Gaziantep Milletvekili Sayın Hü
seyin tncioğlu'nun katılmalarının, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 78 nci maddesine gö
re, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisine ar
zı hususunda gerekli işlemin yapılmasını emirle 
rine arz ederim. 

Sulgi Dişlioğlu 
Genel Sekreter V. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, keyfiye
ti oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

5. — 4373 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasındaki (...veya Vakıflar İdaresine...) 
ibaresinin Anayasaya aykırı olduğundan iptali
ne karar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi. (3/823) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4373 sayılı taşkın sulara ve su baskınlarına 
karşı korunma Kanununun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının iptali hakkındaki Danıştay Dâ
va Daireleri Kurulunca itiraz voliyle açılan dâ
va üzerine yapılan inceleme sonunda: 

4373 sayılı taşkın sulara ve su baskınlarına 
karşı konınma Kanununun 2 nci maddesinin 

568 — 
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(C) fıkrasındaki (...veya Vakıflar İdaresine) 
deyiminden vakıf malları kastedildiği anlaşıl
dığından bıı hükmün Anayasaya aykırı oldu
ğuna ve iptaline 4 . 12 . 1969 gününde esas 
1969/35 - 70 sayı ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

6. — Bütçe Karma Komisyonu Başkam,, Baş
kanvekili, sözcü ve kâtipliğine seçilen üyeleri bil
diren mezkûr komisyon başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir komisyon tezkeresi var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karma Bütçe Komisyonunun 5 Aralık 1969 
tarihli oturumunda Başkanlık Divanı seçimi ya
pılmış, Komisyon Başkanlığına Sakarya Millet
vekili Dr. Nuri Bayar, Başkanvekiîliğine Cum
huriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap 
Ege, sözcülüğe Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz ve kâtip üyeliğe de Erzurum Milletve
kili Kıfkı Danışman seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

r>. —• Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı söz
cü ve kâtipliğine seçilen üyeleri bildiren adı ge
çen Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe ve Plân Komisyonu 17 Aralık 1969 
Çarşamba günü saat 14,00 te toplanarak Baş
kanlık Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Bütçe ve Plân Komisiyonu 

Başkanı 
Yiğit Köker 

18 . 12 . 1969 O : 1 

Başkan : Yiğit Köker (Ankara) 
Sözcü : M. Faik Atayurt (Uşak) 
Kâtip : O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

8. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kan, sözcü ve kâtipliğine seçilen üyeleri bildiren 
mezkûr Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir komisyon tezkeresi var, 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 17 Aralık 
1969 Çarşamba günü saat 10,30 da (10) üyenin 
iştiraki ile toplanarak görev taksimi yapmış ve 
aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. 

Saygı ile arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

A. Nusret Tuna 

Başkan : A. Nusret Tuna 

Sözcü : Eefet Rendeci 

Kâtip : Zihni Betil 

BAŞKAN — Yüce Senatonun bilgilerine su
nulmuştur efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Beliğ Be
ler, Ahmet Orhan Akça, Fahri Özdilek, Rifat 
Öztükçine ve Rifat Öçten'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/827, 828, 829, 830, 831) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bir sunu
şu var, takdim ediyoruz efendim. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 15 . 12 . 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Y. 
Başkanvekili 

569 — 
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Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Beliğ Be
ler hastalığına binaen 5 . 11 . 1B69 tarihinden 
itibaren (45) gün 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ah
met Orhan Akça hastalığına binaen 4 . 12 . 1969 
tarihinden itibaren (25) gün 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Fahri Öz-
dilek hastalığına binaen 25 . 11 . 1969 tarihin
den itibaren (67) gün 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Rifat 
öztürkçine hastalığına binaen 24 . 10 . 1969 ta
lihinden itibaren (93) gün 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat Öç
ten hastalığına binaen 1 . 11 . 1969 tarihinden 
itibaren (81) gün 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhu
riyet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Beler'in 
5 . 11 . 1969 tarihinden itibaren 45 gün müd
detle izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Stmiyenler... Kabul edilmiştiı1 

efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 

Orhan Akça'nm 4 . 12 . 1939 tarihinden itiba
ren 25 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler,.. Ka J 

bul edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Fahri Öz-
dilek'in 25 . 11 . 1969 tarihinden itibaren 67 
gün müddetle izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul' 
edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine 'nin 24 . 10 . 1989 tarihinden iti
baren 93 gün İrinli sayılması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyeın 
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rıfat öç
ten i n 1 . 11 . 1969 tarihinden itibaren 81 gün 
izinli sayılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil-. 
mistir. 

10. — İki (njda'n fazla izin alan ('u-nJıuriıjet 
Senatosu Üyeleri Fahri Özdilck. Eifat Öztürkçine 
ve Eifat (jeten'in, talısisatlarının verilebilmesi 
hakkında Cundıuriyet Senatosu Haşlandığı tez
keresi ('3/829, 830, 831) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, 

— 570 
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Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat 
öçton'in tahsisatının verilebilmesi, içtüzüğün 
148 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan, keyfiyet Yüce ten
siplerine arz olunur. 

Lûtîi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sivas 

Üyesi Rifat Öçten'in tahsisatının verilmesi hu
sufunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Oztürkeine'nin tahsisatının verilebilmesi, İç
tüzüğün 14S ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan, keyfiyet Yü
ce tensiplerine arz olunur. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçi
ne nin tahsisatının Verilebilmesi hususunu oy
larınıza a*J3 ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Gzdilekin tahsisatının verilebilmesi, içtüzü
ğün 148 r.eı maddesi gereğince Genel Kurulun 
karanna bağlı olduğunda!?, keyfiyet Yüce ten
siplerine arz olunur. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek'in tah
sisatının verilebilmesi hususunu oylarınıza arz 

" - -:^\ K P ^ U . edenler Etmiyenler... Kabul 

1 "'-. t ımlıı ıjıt Senatosu 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, Başkan^ 
lık Divanının 15 . 12 . 1969 tarihinde 7 nci Top
lantısında yapmış olduğu müzakereler neti
cesinde Cumhuriyet Senatosuna verilmiş ve bu
güne kadar uzun müddet geçtiği halde müza
keresi yapılamamış olan Cumhuriyet Senatosu. 
araştırma önergelerinin müzakeresi için mün
hasıran Çarşamba günleri toplantı yapılması 
hususu karara bağlanmıştır. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, karamı 
hakkında görüşme talebeden saym bir üye var, 
kendilerine söz verdikten sonra oylarınıza arz 
edeceğim. Sayın Ersü buyurum^ efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arka
daşlarım, haftada Salı ve Perşembe günleri Cum-1 
huriyet Senatosu toplanarak gündemindeki 
hususları görüşüp karara bağlamaktadır. Özel 
bir günde yalnız genel görüşme, Meclis araş
tırması gibi hususların münhasıran haftanınj 
Çarşamba günleri görüşülerek karara bağlan
masını öngören teklifin bâzı mahzurlarını arz 
etmek istiyorum. 

Çoğunlukla Cumhuriyet Senatosunun top
lanma nisabını iktidar grupları teşkil etmek
tedir, bu her yerde böyledir. Özel olarak bu 
çoğunluk grupları, arzu etmedikleri husus
ları görüştürmemek gibi bir parlâmento tek
niği diyebileceğimiz, engellemeye girişirlerse, 
parlâmento faaliyetlerinin diğer hususları; 
yasalar ve diğer görüşmeler Salı ve Perşembe 
günleri görüşülür, parlâmento faaliyeti aksa-
maz. Ama, buna mukabil denetim vazifesi, de
netim görevi yapmak için münhasır bir gün d 3, 
bir gün tesbiti gerekirse bu günler çoğunluk 
bulunmadan bütün, bir yasama yılında dene
timden bizi uzak bırakabilir. Eğer, normal faa-> 
liyetlerimizi her hangi bir günle sınırlamadan 
Cumhuriyet Senatosunun haftada üç gün Salı, 
Çarşamba ve Perşembe günleri çalışılması ar
zu ediliyorsa ve gündemi önceden tesbit edil
meden bir çalışma yapılıyorsa buna benim gibi 
bütün arkadaşlarım da taraftar olur sanıyo
rum. Ancak, münhasır bir güne münhasır me
seleleri sokup bugünlerde çoğunluğu bulun-, 
durmamak suretiyle denetim görevinden Se
natoyu uzaklaştırmak gibi bir sakim yol, bir 

sakim sonuç çıkabilir ki, bunu hiç birimizin 
arzu etmediğini sanıyorum, iktidar, muhale
fet ve bütün gruplar böyle bir samimî gö
rüşte birleşiyorlarsa haftada üç gün çalışa
lım. Ancak, haftanın bir gününü muayyen bir 
programla bağlamıyalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ersü, konuşmam.zı dik

katle takibettim. Konuşmanızda «aslolan hüs
nüniyettir» denilen kaide nazarı itibara alın
mamıştır. Esasında, Başkanlık Divanınız uzun 
müddet görüşülmemiş bulunmakta olan araş
tırma önergelerinin biran evvel görüşülüp hal
li cihetini esas tuttuğundan dolayı bu kararı 
ittifakla almıştır. Bir mesele üzerinde tecrü
be yapılmadan o tecrübenin zararlı neticeler 
tevîidedaceği hususundaki hükmü kabul et-
mok, ümit .ederim ki, doğru olmasa gerektir. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Müsaade bu
yurursanız tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Ben, Başkan

lık Divanı hakkında maksatlı veya art niyetli, 
hüsnüniyetten uzak bir görüş serd etmedim ve 
bir fikir savunmadım. Dikkatle takip buyur
duğunuza göre heyeti umıımiyelerde böyle bir 
ihtimal doğabilir. Bu karan kabul etmiyelim. 
Ama, haftada üç, dört gün toplanalım çalışma 
yapalım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay ne hususta gö

rüşeceksiniz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Divan kararını 

açıklamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Divan kararının 
esbabı mucibesini Riyaset olarak Yüce Heye
te arz ettim. Bu kararın savunması hususun
da bir sözcü de tâyin etmediğimize göre Riya
set el arak bu vazifeyi yapmış bulundum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
bir husus için Sayın Er.sü'nün tereddünün iza
lesine ihtiyaç gerekiyor. Yani, Çarşamba gün
leri münhasıran yalnız bunlar görüşülüyor, bu
gün g-örtlyalmüyor anlamında değildir. Zinhar 
bu hususta tereddüt olmamalıdır, bugün de 
görüşülme imk?..m vardır, bugün görüşülmez
se Çarşamba günü görüşülecek demektir. Eğer 
Sayın Başkanlıkta bu tatbikatta ise, mesele 
yoktur. 
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BAŞKAN — Teşekkül1 ederim Sayın Ata-
lay. 

Sayın Kmaytürk, bir lehte bir aleyhte söz 
vereceğim ve oylayacağım efendim. Aleyhte 
konuşuldu, şimdi lehinde söz vereceğim ve oy
layacağım efendim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, Başkanlık 
Divanının almış olduğu karar gayet yerinde
dir. Uzun zamandan beri görüşülmesini bek-
liyen bu gibi genel görüşmeleri haftada biı' 
güne almak, bunları süratle bitirmek, hiç ol
mazsa bütçeden evvel bekliyenleri bitirmek 
yerinde bir karar olur, kanısındayım. Ayrıca, 
teşriî vazifemizi, çıkarmak istediğimiz kanun
ları da normal mesai zamanlarında haftada 
iki g^, Yüksek Senatonun toplandığı gün
lerde, bunlara da yer ve zaman ayırırsak ka
nunları arkadaşlarımız daha isabetle tetkik 
imkânını bulur ve böylece teşriî vazifemizi, ka
nunları çıkarmaya normal günlerim -»sde ya
par, uzun zamandır bekliyen bu görüşmeleri 
de bu suretle halletmiş oluruz. 

Senatör arkadaşlarımın, önergenin lehinde* 
oy vermelerini istirham edeceğim. Bu teklifi 
kabul buyurursanız uzun zamandan beri bek
lemekte olan işleri çıkarmış oluruz, Çünkü 
vatandaş, umumi efkâr bunlann nedenlerini 
beklemekte ve soruların neticelenmesini arzu
lamaktadır. Bu bakımdan önergeye iltifat bu
yurmanızı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, teşekkür ede
rim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
nım, Başkanlık kararı muğlâktır, bu bakın
dan lütfedin, vazıh olarak o gün araştırma
ların görüşülmesine engel bir hususu bu kara
rın taşımadığını açıklıyarak belirtiniz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu karar, zati-
âlinizin vermiş olduğu önerge üzerine alın
mıştır. Karar, tamamen sizin önergenüin ay
nıdır. Önsrgenize göre kararı okuyacağım ve 
oylıyacağım efendim.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Karar yanlış an
laşılabilir bir tarzdadır efendim, lütfedip açık
lamazsanız önergemizi geri alıyoruz. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Ben tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, müsaade 
* ediniz, Sayın Atalay, önergelerini takdim et

miş durumdadır. Müzakere sonunda önerge
leri aynen kabul edilmiş ve karara bağlanmış
tır. Heyeti Umumıyeye intikal ettikten son
ra önergelerini geriye almak imkanına malik 
değillerdir. Ancak, G-enel Kurulun tasvibinej 
bağlı olarak geri alabilirler. 

Şimdi, kararı okuyorum ve oylarınıza arz 
ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bugün 
de görüşülebilsin de... 

MEHMET HA2ER (Kars) — Konuşmasın 
diyorsunuz, önerge sahibi nasıl konuşmaz,} 
yanlış iş yapılıyor. Sayın Başkanım, bu, bir 
usul meselesidir, usulün tabi olduğu prose
dürlere göre bunu da bitirelim, halledelim. 
Bu da usule mütaallik bir muameledir ama di-
ğrr hususlara tatbik edilen hükümlere ben-
zemiyen bir durumu var, bunu da o şekilde 
halledelim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, kararı 
okuyor ve oylarınıza saz ediyorum: «Cumhu
riyet Senatosu gündeminde bulunan araştırma 
önergelerinin görüşmeleri bitinceye kadar 
Genel Kurulun Çarşamba günleri, münhası
ran bu konuları görüşmek üzere, toplanma^ 
sının sunuş olarak Genel Kurula götürülme
si» 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, şunu açıklayınız Bugün yine araş
tırma önergelerinin görüşülmesine mâni bir ka
rar değildir bu.. Bunu açıklayınız. 

BAŞKAN — Kararı okudum, oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edsnler... Etmiyenler... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu ka
rara, bugün de dâhilse, biz de varızı kabul edi
yoruz, fakat değilse hayır... 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. Şüp-. 
hesis ki, bugün gündemimizde bu mevzular 
mevcuttur ve görüşülecektir. Bedihi olan me
seleleri görüşmek için aceleye ne lüzum var
dır. Bugün gündemle mukayyetiz, şüphesiz ki, 
bugünkü gündemi bugün tatbik edecsğlz. Ka
rar kabul edilmiştir efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, bir hususu dikkatini
ze arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Bugüne ka-

dmki teamül T. B. M. M. Birleşik topîantıları-
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nm Çarşamba günleri yapılmasıdır. Acaba, 
Baıkaıılık olarak, Senato Başkanlık Divanı 
olarak, bu birleşik toplantının bir başka güne 
alınması, Çarşamba günlerinin dışında yapıla
bilmesi hususunda bir gayrette bulunulabi
lir mi? Bunu bilhassa rica edecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,, Sayın Ersü. 

MEHMET HAZER (Kars) — içtüzük ihlâl 
edilmiştir, Sayın Başkan. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan Kredi Anlaşmasına dair kurulan 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
mimiz itibariyle komisyonlara üye serinine 
gelmiş bulunuyoruz. Muhterem senatörler, ko
misyon seçimlerinle geçeceğiz, heyeti umu-
nıiyeden ayrılmamanızı rica edeceğini. 

Muhterem senatörler, 25 . 11 . 1969 tarih 
ve 10 ncu Birleşimde Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonunun kurulmasına karar 
verilmiş ve bu komisyonun dokuz kişiden mü
teşekkil olması karara bağlanmış idi. Şimdi, 
dokuz kişilik Araştırma Komisyonunun üyele
ri beli olmuştur. Teker, teker okuyup oyları
nıza arz edeceğim efendim. 

«Kâzım Karıaağaçlıoğlu (Afyon), Oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... EtmiyeniLer... 
[kabul edilmiştir efendim. 

«öemalettin iıukaya (Balıkesir)» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
efendim. 

«M. Şevket özçetin (Çorum)» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmüyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Sabahattin Orhon (Giresun)» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ahmet Demiryüce (Zonguldak) 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Necip Mirkelâmıoğlu (izmir)» 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm teklifi Divan
da müzakere edilmiştir. Efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Atalay'-
ın teklifi müzakere edildi diye içtüzüğün ih
lâl edilmesi mi lâzımdır, Sayın Başkan? Di-
ğsr mevzularda ve usullerinde olduğu gibi bir 
lehte ve bir aleyhte şeklinde bu mevzu halle-
dilmemelidir. 

BAŞKAN — içtüzük hiçbir zaman ihlâl edil-*, 
msmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«ih&an Topaloğlü (Giresun)» 
BAŞPIAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir.. 
«Haydar Tunçkanat Tabiî Üye)» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir efendim. 
<-Osman Köksıal (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Böylece dokuz kişilik Cumhuriyet Sena

tosu Araştırına Komisyonu kurulmuştur efen
dim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — G. P. den 
isim yok, listede efendim. 

SAŞKAN — Muhterem senatörler, içtü
zük gereğince yapılan hesaplarda oranlar na
zara alınmış ve bu oranlar gereğince dokuz 
kişi tesbit edilmiştir. Oran nisbeti düşük ol
ması hasebiyle bu Araştırma Komisyonuma 
G P. sinden bir kıymetli arkadaşın, dâhil ol
ması mümkün olamamıştır. Yalnız Sayın... 
(G. P. sıralarından anlaışılmıyan müdahaleler) 
Acaba, arkadaşlarım bizim izahatımızın devaim 
etmesine imMn bahşederler mi? Sayın G. P., 
o mevzuda bir itirazda bulunmamış. Yalmız 
4 . 12 . 1969 tarih ve 13 mcü Birleşimde muh
terem G. F. Grup Başkanvekiüi Sayın Alpaslan 
tarafından komisyonların seçimi hususunda bir 
itiraz vâki olmuştur. Bu itiraz neticesinde he
yeti umumiye, şimdi arz edeceğim karan al
mış bulunmaktadır. 

«Bıaşkan. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı da Sayın Alpaslan'ın görüşünü pay
laşmaktadırlar. Bunu önümüzdeki günlerde, 

4. — SEÇİMLER 
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meseleyi gruplararaisı bir müzakere ve grup-
lararası bir centilmen anlaşması neticesinde 
halletmek üzene, ikisini ayırmak, Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ile 
Karma Dilekçe Komisyonu seçimlerini bir baş
ka günde, önümüzdeki Birleşime bırakmak 
üzere, diğer komisyonların selimlerinin ya
pılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.» 
sekilinde hâdise tezahür etmiştir. Başkanlık, bu 
kanar gereğince bugün muhterem grup baş
kanlarını veya grupları temsil eden ısayın 
üyeleri saat 14.00 de toplantıya davet etmiş 
buTıunmaklta, bu centilmen (anlaşmasının ta
hakkukunu temine gayret 'etmiş bulunmaktadır. 
45 dakikalık müzakere neticesinde müspet bir 
netice hâsıl olmadığından, yine centilmen an
laşması için toplanmış bulunan sayın grup tem
silcileriyle birlikte, önümüzdeki Pazartesi gü
nü saat 10,30 da, Danışma Kurulunun toplan
ması, meselenin orada müzakere edilmesi ve 
Karma Dilekçe Komisyonu ile Hesapları in
celeme Komisyonuna G. P. den bir sayın üye
nin iştirak edip etmemesi konusunun Salı gü
nü karara iktiran etmesi hususunu müştereken 
kabul etmiş bulunmaktayız. Arz ederim efen
dim. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan; buyurduğunuz metinle bu Araştırma Ko
misyonuna G. P. den bir üyenin aday gösteril
memiş olmasını ben tev'em görmüyorum. Se
natonun aldığı bir kararla Senato Araştırma 
Komisyonu kurulmuş, her partiden birkaç ki
şiyi de almış. Ama G. P. den hiç kimseyi al
mamış. Evvelâ, G. P. Senatodadır. Bunun dı
şındaki gruplardan birkaç üyeden teşekkül ede
mez. Fazla üyelik için G. P. nin puvanı az 
diye üye almaması doğru değildir. Burada bir 
başkasının puvanı fazla diye, diğer siyasi 
partilerden hiç alınmamasını ben Anayasaya 
da, içtüzüğe de aykırı buluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Tuna, buyurunuz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; Genel Kurulumuz na
mına hizmet görecek bir grupu, bir komisyo
nu, bir teşekkülü seçmek istediğimiz zaman 
Başkanlık Divanı ile bâzı arkadaşlarımız ara
sında bir ihtilâfın meydana geldiği müşahede 
edilmektedir. Hakikaten, bugüne kadar, ko-
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misyonları sayın Başkanımızın ifade ettiği şe
kilde teşkil ediyoruz. Yani siyasi parti grupu 
olmasına veya olmamasına bakmadan; hangi 
gruplar var? A. P. Grupu var, C. H. P. Grupu 
var, G. P. Grupu var, Eiyaseti Cumhur Kon
tenjan Grupu var, Millî Birlik Grupu var. Şu 
beş grupa ve kendi üyeleri adedine göre te
şekkül etmiş oranlarını nazara almak suretiyle 
o üye miktarını ikmal ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkeme
sinin bu hususta kararları geçti. Hukukun ya-
şıyan bir vasfı vardır. Biz 1961 yılında bunu 
böyle anladık, böyle tatbik ediyorduk, bu 
tüzüğün tatbikatı böyledir dersek, der ve gi
dersek olmaz. Şimdi bu hukuku tatbik eden, 
anlıyan heyetlerden bir tanesi de bizim Ana
yasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi bu 
durumu şöyle anlamaktadır : 84 ncü madde 
var, 85 nci madde var. 84 ncü madde Başkan
lık Divanından bahsediyor. Ne diyor? Baş
kanlık Divanına siyasi parti grupları kuvvet
leri oranında katılır. Kurar demiyor, «katılır» 
diyor. Nasıl olacak? Her siyasi partinin mu
hakkak üyesi olacak. Nitekim, Millet Mecli
sinde de böyle bir seçim oldu. Millet Meclisi 
T. i. P. sinden bir üye almamıştı, T. i. P. sin
den bir üyeyi Başkanlık Divanına almamıştı. 
Anayasa Mahkemesi bu seçimi bozdu, dedi M; 
«Hangi partinin grupu varsa mutlaka Meclis 
namına hizmet gören teşekküller içerisinde 
o partinin bir elemanı bulunacaktır. Ondan 
sonra kuvvetleri oranları nazara alınacaktır.» 
Bu şekilde bozdu. 

Bu sefer bunun için söz almamın sebebi şu: 
Geçenlerde, geçenler dersem bir yıl kadar ev
vel, bir kanun çıkardık. Bu kanun orman 
avukatlarının vekâlet ücretleriyle ilgili idi. 
Bu, ihtilafsız bir kanun halinde çıktı. Bu se
fer, 10 gün evvel, Başkanlık Divanına bir teb
ligat geliyor. Diyor ki; «Bu kanunun çıktığı 
zamandaki Millet Meclisinin Başkanlık Diva
nında T. i. P. nin üyesi yoktur. T. i. P. nin 
o zaman bir grupu vardı. Grup olmasına rağ
men üyesi olmadığından Başkanlık Divanı mu
alleldir. O devrede çıkmıştır, binaenaleyh : 
«Kanunun iptaline» demektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; demek olu
yor ki; Başkanlık Divanındaki üyenin bulu
nup bulunmaması bir kanunun iptalini icabet-
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tirecek mahiyet almaktadır. Onun için bunun 
doğrusunu tatbik edelim. Anayasa Mahkeme
si bugün şöyle diyor : «Meclis namına hizmet 
görecek teşekkül..» Nedir? Komisyonlardır. 
Komisyon seçiyoruz. Meclis namına hizmet 
görecek nedir? Başkanlık Divanıdır. Mutlaka 
siyasi parti gruplarının birer üyesi, en az bir 
üyesi bunun içinde olacaktır ve diğer kısım da 
kuvvetleri oranında tesbit olacaktır. Kuvvet
leri oranına göre gruplardan seçildi mi? Ri
yaseti Cumhur Kontenjan Grupunun da hakkı, 
orada kendiliğinden açıkta kalacaktır, Millî 
Birlik Grupunun da hakkı kendiliğinden açık
ta kalacaktır. Çünkü partiler kuvvetleri ora
nında üye vereceklerdir. Binaenaleyh simdi bir 
tahkikat komisyonu seçiyoruz. Meclis namına 
hizmet- gören bir teşekküldür. Eğer bunun ade
di ise; bir A. P. sinden, bir C. H. P. sinden, bir 
G. P. sinden mutlak üye olacaktır arkadaşlar. 
Anayasa Mahkemesi öyle diyor. Kaç kişi seç
mişiz? 5 kişi. Bu 5 kişinin içerisinde kuvvet 
oranlarını kullandıkları zaman yetmiyorsa, Ri
yaseti Cumhurdan da iştirak edecektir, Millî 
Birlik Grupundan da iştirak edecektir. Bu ar
kadaşlarımızın adedi daha fasla olsun. Hayır 
arkadaşlar bunun niçin almıyalırn? Elimizde bir 
Anayasa var, Anayasadaki tâbirler var, Anaya
sa Mahkemesinin görüşü var. 

Ben şunu ifade etmek istiyorum; bugüne 
kadar olan tatbikatımız üzerinden Anayasa 
Mahkemesinin kararları yoluyla yeni haller gel
miştir, şekiller değişmiştir. Hata yapmıyahm. 
Geçen gün bir komisyonda G. P. li arkadaşları
mız yoktu. Burada 3 siyasi parti var, 3 siyasi 
partinin de mutlak üyesi olacaktır. Kuvvetle
ri oranında verdi mi, Riyaseti Cumhur Konten
janının da; Millî Birlik Grupunun da üyeleri
nin boş yeri gözükecektir. Onu da, birbirlerine 
böleceklerdir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Anayasa Mah
kemesinin görüşü budur. Buna uygun şekilde 
hareket ettiğimiz zaman bir hata olmaz ve aylar 
geçtikten sonra da bir kanunun iptali gibi, Avu
katlık Kanununda olduğu gibi iptal keyfiyetiy-
le karşılaşmayız. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler bu karar Heyeti Umu-

miyede, biraz evvel arz ettiğim gibi, 25.11.1969 
tarihinde alınmış ve oranlar Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanında 2 . 12 . 1969 tarihin

de tesbit edilmiş ve Yüce Huzurunuza böylece 
getirilmiştir. Şimdi de oylarınıza arz edilmiş ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Kabul edil-
ı̂e::i haksızlık vasfını gidermez ki? 

:J. — Komisyonlara üye seçimi. 
BAŞKAN — Yalnız Hesapları inceleme Ko

misyonu ile Karma Dilekçe Komisyonu üzerin
de, sayın Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
bura la izah ettiği hukukî sebepler dolay isiyle, 
bir itiraz vâki olmuştur. Henüz bu neticelenme
miştir. Pazartesi günü Danışma Kurulunda te
zekkür edilecek, âriz âmik konuşulacaktır. O 
karar üzerine alacağımız karar, bize bundan 
sonraki tatbikatımızda ışık tutacaktır. Arz ede
rim. 

Biraz evvel arz ettiğim veçhile Hesaplan 
İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Karma Komis
yonuna bugün seçim yapmak imkânı mevcut 
bulunmamaktadır. Geçen birleşimlerden tamam
lanmamış olan komisyon üyeliklerini arz edi
yorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna, bağımsız bir 
üye geçilememiştir. Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar ve İskân Komisyonuna bağımsız bir üye 
seçilememiş, İçişleri Komisyonuna bağımsız bir 
üye seçilememiş, Malî ve iktisadi işler Komis
yonuna bağımsız bir üye seçilememiş, Millî Eği
tim Komisyonuna A. P. sinden bir üye seçile-
rasmiş, A,. P. bu defa muhterem Kırklareli Se
natörü Ali Alkan'ı namzet olarak göstermiş. Bu 
namzet Başkanlık Divanı tarafından kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh Millî Eğitim Komisyo
nuna A. P. sinden Sayın. Ali Alkan ve bir de 
bağımsız üye seçilecektir. Millî Savunma Komis
yonundan, A. P. sinden bir sayın üye istifa 
etmiş, yerine Sayın A. P. Grupu Bursa Senatö
rü Sayın Faruk Kmaytürk'ü aday göstermiş. 
Bu aday da Başkanlık Divanımız tarafından ka
bul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna Sayın C. H. P. Grupundan İhsan Topal-
oğlu namzet gösterilmiş. Bu namzet Başkanlık 
Divanı tarafından kabul edilmiştir. Bağımsız 
bir üye buraya seçilecektir. 

Şimdi bağımsız üyelerin adlarını takdim 
ediyorum: Bütçe ve Plân Komisyonuna bir ba
ğımsız üye seçilecektir, üç talep mevcuttur: 
Tabiî Üye Sayın Mehmet Özgüneş, Ankara Üye-
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si Sayın Mansur Uîuşoy, Niğde Üyesi Sayın 
Kudret Bayhan. Bunun dışındaki komisyonla
ra bağımsız üyelerden bir talep yoktur. 

Bağımsız üyeler: Sayın Tayfur Sökmen, Sa
yın Hikmet İsmen, Sayın Halil özmen'dir. 

Bu bilgileri muhterem heyetinize arz ettik
ten sonra, şimdi seçime geçiyoruz. Listeleri da-
ğıttıryorum efendim. (Listeler tekrar okunsun 
sesi) 

Listeyi tekrar arz ediyorum efendim. Sayın 
Mehmet özçüneş. Sayın Mansur Ulusoy, Sayın 
Kudret Bayhan... 

1SAZÎF ÇAĞATAY (İzmir) — Bayındırlık 
Komisyonuna müracaat yok mu? 

BAŞKAN — Yok efendim. İsim veriyorum 
efendim, takdir Yüce Heyetinizin olacaktır. Sa
yın. Tayfur Sökmen, Sayın Hikmet İsmen, Sa
yın Halil Özmen. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Dört tane 
bağımsız üye bunun içlin var. 

BAŞKAN — Evet efendim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
tane efendim. Ve 6 kişi de mevcut zaten, ver
miş olduğum isimlerdir. Altı boş yer var. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Ben içişleri 
Komisyonunu istiyorum. 

BAŞKAN — içişleri Komisyonunu istiyor
sunuz. Muhterem senatörler Sayın İsmen, İçiş
leri Komisyonuna talip bulunmaktadırlar, arz 
ederim efendim. 

Muhterem senatörler seçime geçiyoruz... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
küreler dolaştırılmak suretiyle seçimin yapılma
sını teklif ediyorum. Bu arada görüşmelere de 
devam ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, ümidederim M, 
zatıâliniz Başkanlık Divanına daima yardımcı 
olmayı düşünürsünüz. Eğer zatıâlinizin hukuk 
görüşü buna imkân veriyorsa onu biraz sonra 
izah etmenizi rica edeceğin. Ancak içtüzüğün 
111 nci maddesi şu hükmü ihtiva etmektedir. 

«Genel Kurulda ve komisyonlarda seçim 
usulü: 

Madde 111. — Genel Kurulda ve komisyon
larda yapılacak seçimlerde aşağıdaki şekilde 
hareket olunur.» Binaenaleyh başka türlü seçim 

yapmanın imkânı yoktur. Bana yardımcı olma
nızı rica ederim. Yanıldığım zamanlarda beni 
ikaz etmenizi istirham ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
işari oyla yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim bir tasnif heyeti seçi
lecektir. Tasnif Heyetini seçiyorum efendim. 

Sayın Hidayet Aydıner?... Dışarı çıkmışlar. 
Sayın Ziya Termen?... Yok. 
Sayın Sırrı Atalay?... Burada. 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü?.. Burada. 
Sayın Mustafa Bozoklar?... Rahatsızdır. 
Sayın Mehmet Şükran Özkaya?.. Burada. 
Evet bundan evvel yapmış olduğumuz tatbi

katta bu gibi hususlarda tek sepete atıyorduk. 
Tek tasnif heyeti bunları tasnif ediyor. 

Biraz evvel Sayın Atalay işari oyla bu seçi
min yapılmasını teklif ettiler. Benim hukukî gö
rüşüm odur M, bu seçimler işari oyla yapıla
maz. 

Şimdi Heyeti Umumiyeye daha fazla üye gel
sin diye zili çalıyorum. Bu aradan istifade et
mek suretiyle işari oyla yapılamaz olduğuna 
dair hukukî kanaatimi arz etmek istiyorum... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
«yapılır» demedim. Bundan evvel yapılmış ol
duğunu söyledim. 

BAŞKAN — Evet bundan evvel yapılmıştır. 
Fakat bundan evvel yapılmış olanlar, İçtüzüğe 
uygun değildir kanaatinde olan Başkan, bu de
fa içtüzüğe uygun olmıyan muameleyi tekrar 
edemiyeceğini huzurunuzda tekrarlamaktan şe
ref duyar efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yeter Sayın Baş
kanım, kötü geleneği devam ettirmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Oy toplama işlemine geçiyo
ruz. 

(Oy toplama işlemine geçildi.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, oyunu 
kullanmıyan sayın üye?.. Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir. 

Muhterem tasnif heyeti üyelerinin isimlerini 
tekrar okuyorum, yerlerini almalarını kendile
rimden istirham edeceğim. 

Sayın Ürgüplü, Sayın Atalay, Sayın Özkaya, 
Sayın Atalay vazife tekabbül etmiyorsanız 

başka bir isim çekeyim. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; muhte
rem tasnif hgyetinin raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlişik listede adları yazılı komisyonlarda ya
pılan üye seçimi için (56) üyenin katıldığı ve 
bu mevcudun saltçoğunluğu temin etmediği ci
hetle, tasnife gidilmemiştir. 

Ara olunur. 

1. -- C-umhvriyet Senatosu TahA T'ycsi M eh- I. 
met Özffüiifş'iv, hin Arap rft rnevinin toplantısı
na katılanlara C('r>r, yanlı soru örcracsi vr Ada
let Baltanı Ziya Ondcr'in revanı (7/G13) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma 

Aşağıdaki sorumm Adalet Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim, 

Mehmet öz.çdmes 
Cumhuriyet Senatosu 

Tabiî üyesi 
Soru : 

Yeni Gazetenin 4 Nisan 1969 tarihli nüsha
sında riyaıi hedefleri olan bir Arap derneğinin 
toplantısına katılan br.a kimseler hakkında 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca acılan kcğıış-
turma esnasında, bunlardan birinin, toplantıla- | 
ra Başbakan Süleyman Demirel'in direktifi ile j 
katılmış olduğunu, beyan ettiği ilsri sürülmek- i 
tedir. Bu haber doğru mudur? | 

18 . 12 . 1969 O : 1 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Cumhurbaşkanınca S. ü. Tabiî Üye 
Suad Hayri Ürgüplü M. Şükran Özkaya 

üye 
Kars 

Sim Atalay 
BAŞKAN — Muhterem senatörler; toplantı 

nisabı mevcut bulunmaması sebebi ile, 15 nci 
Birleşimi! 23 . 12 . 1969 Salı günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

I. T. C. 
Adalet Bakanlığı. 16.12.1969 

Ceza î?. G. Müdürlüğü 
Sayı : 50200 

Konu : O. Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet özgüneş'in 
soru önergesinin cevapîan-
dınldığı hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Selrreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 2 . 12 . 1969 gün ve 10094/5664 -
7/813 sayılı yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın 
Mehmet özgüneş tarafından Bakanlığımıza yö
neltilip, ilgi yadlarınız ilişiğinde alman 
29 . 11 . 1989 tarihli yazılı soru önergesinde; 
«Yeni Gazetenin 4 Î7ban 1969 tarihli nüshasın
da siyasi hedefleri olan bir Arap derneğinin 
toplantısına katılan bâzı kimseler hakkında An-

I kara Cumhuriyet Savcılığınca açılan kovuş-
| tıırma esnasında, bunlardan birinin, toplantıla-
j ra Başbakan Süleyman Demirel'in direktifi ile 

H » » 

ü. — SOEULAE FS CEVAPLAH 

B — YAZİLİ miiVLAR VE CEVAPLARI 
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katılmış olduğunu beyan ettiği ileriye sürül
mektedir. Bu haber doğru mudur?» denilmek
tedir. 

Yeni Gazetenin, 4 Nisan 1969 tarihli nüs
hasının Ankara baskısında, önergede belirtilen 
şekilde bir haberin yayınlanmış bulunduğuna 
rastlanamamakla beraber, keyfiyet Ankara 
Cumhuriyet Savcılığından sorulmuş ve alman 
cevabi yazı münderecatmdan; 

17 . 2 . 1968 günlü Akşam Gazetesinin 1 nci 
sayfa Görünüş sütununda «Cevabın cevabı» 
başlığını taşıyan yazının ihbar telâkki oluna
rak soruşturmaya tevessül olunduğu ve yapılan 
tahkikat neticesinde sanıklar Ahmet Gürkan ve 
Hilâl Dergisi Sahibi Salih özcan haklarında 
Sorgu Hâkimliği nezdinde kamu dâvası açıldı
ğı. halen Ankara 1 nci Ağır Ceza Mahkemesin
de duruşması devam etmekte olan 969/56 sayılı 
dâva dosyasının tetkikinden, lâikliğe aykırı ola
rak Devletin içtimai, iktisadi, siyasi, hukukî te
mel nizamlarını dinî esas ve inançlara uydur
mak amaciyle cemiyet tesis etmek suçundan 
sanık bulunan adı geçenler hakkında, ayrıca 
memleket dışında kurulmuş olan fRabitatül 
Âlemil İslâm) islâm Dünyası isimli Cemiyete 
Hükümetten müsaade almaksızın iştirak etme
leri sebebiyle T. C. K. nun 173 ncü maddesi ge
reğince takibat yapılmasına izin verilmesinin 
talebedildiği, Bakanlığımızca 28 . 4 . 1968 ta
rihinde nıüsnet suçtan dolayı takibat yapılma
sına izin verilmesi üzerine, bu suçtan dolayı da 
kamu dâvası açıldığı, sanıklardan Ahmet Gür-
kan'm 2 . 8 . 1968 günlü ifadesinde aynen «Ben 
isnad edilen suçları kabul etmem bu şekilde 
faaliyet ve cemiyet kurmam yok 1963 sonların
da Kıbrıs meselesi had safhaya girdiğinde ben 
Konya Milletvekili idim Hükümet de bütün 
dost Devletlere göndermişti. Milletvekillerini de 
bu dost Devletlerde kurulmuş cemiyetlerle mü
nasebet tesis ederek Hükümetin Kıbrıs politi
kasının desteklenmesi için istekte bulunmuştu. 
Ben bu tarihlerde yani 1964 senesi ay ve günü
nü hatırlıyamam 22 milletvekili ile birlikte 
Parlâmento içinde Suudi Arabistan Dostluk 
Grupunu tesis ettik ve ben de o zaman bu Gru-
pım Başkanlığına seçildim. Bundan sonra Suudi 
Arabistan'da Kral değişikliği oldu, Faysal ge
tirildi, biz de Faysal'ı tebrik ettik telgraf çek
tik bu hâdise dolayısiyle bâzı yazışma oldu, bu 

arada 1962 yılında Suudi Arabistan'da kurul
muş olan Rabıtayı Âlemi islâm Cemiyeti bana 
1965 senesindeld Genel Kurul toplantısı için da
vetiye gönderdi. Bunun üzerine Dostluk Gru-
pundan Fethi Tevetoğlıı, Şevki Güler ve ben, 
ayrıca Hükümetin müsaadesiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığından Doktor Ali Aydın olduğu halde 
benim Başkanlığımda davete icabet etmekle 
Mekke'ye gittik. Ayrıca bu Cemiyetin kurucu
ları arasında, cemiyetin kurucusu olduğunu 
sonradan öğrendiğim ve Hilâl Mecmuası Sahi
bi Saîıh Özcan da vardı. Orada Türk Hükü
metinin Kıbrıs konusundaki görüşünü ve Fe
deratif Devlet olarak müstakil Kıbrıs Devleti
nin kurulmasını teklif ettik, mevcut Genel Kon
gre bu görüşümüzü kabul etti. 34 Müslüman 
Devlete bu kararı bildirdiler sonra biz Türki
ye'ye döndük. Ben bu cemiyete üye olmak için 
her hangi bir müracaatta bulunmadım, Türki
ye'de bu cemiyeti tesis etmedim. Bilâlıara mev-
zuubahis Rabıtayı Âlemi İslâm Cemiyeti beni 
27 Mart 1965 senesi şeref üyesi olarak yazmış
lar bana bildirdiler, Bu hususa dair vesikayı 
Noterden tercüme ettirip bilâhara ibraz edece
ğim, dsdi. Adı geçen Cemiyet Nizamnamesinin 
19 ncu maddesinde siyasi gayesi yoktur üyele
rini siyasi faaliyette bulunmaktan inen eder. 
Bu sebeple lâikliğe aykırı bir durum mevzuu-
bah? olamam, dedi; müdafaasının bundan ibaret 
olduğunu söyledi, hazırlıktaki 16 . 7 . 1968 
günlü ifadesi okundu aynı mealde olduğu gö
rüldü...» şeklinde beyanda bulunduğu, diğer 
sanık Salih özcan'm 9 . 8 . 1969 günlü ifade
sinde: «Ben İ962 yılında Hac farizesini yerine 
getirmek üzere Mekke'ye gitmiştim orada mer
kezde olan Rabıtayı Âlemi İslâm Cemiyetine 
girmemi ve üye olmamı Cemiyet azaları istedi
ler. Ben Türkiye Cumhuriyetinin lâik bir Dev
let olduğımu, böyle bir derneğe giremiyeceğimi 
gazete-: ı olarak ve mücahit sıfatiyle Genel Ku
rulda bulunabileceğimi söyledim.. Bu sebeple 
1D82 - 1963 - 1D85 senesinde yapılan Genel 
Kongrede mücahit sıfatiyle bulundum. Ayrıca 
1965 Genel Kongresine Diyanet işleri Başkan
lığından bir üye müşahit sıfatiyle, milletvekil
lerinden Ahmet Gürkan, Şevki Güler, Senatör 
Fethi Tevetoğlıı da iştirak ettiler, ben böyle bir 
derneğe müsaadesiz iştirak etmedim, üye de de
ğilim ve iştirak ettiğim toplantılar hakkında 
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Cidde'deki Sefarethaneye ve Ânkara'daki ilgili 
Dahiliye Vekâletine verdim. Verdiğim tarihi bi
lemem, dedi müdafaasının bundan ibaret oldu
ğunu söyledi, ifadesi okundu aynı mahiyette ol
duğu görüldü.» şeklinde beyanda bulunduğu; 
sanık Ahmet Gürkan'm Sorgu Hâkimliğine ver
diği dilekçesinde de, aynı hususları belirterek 
«1963 yılı başında Kıbrıs Türklerine karşı gi
rişilen Rum tecavüz ve imha hareketleriyle, bu 
yeşil adanın durumu, bu münasebetle de Türki
ye ile Yunanistan arasındaki husule gelen siyasi 
buhran, günün Devlet ricalini, ihmale terk edil
miş olan Orta - Şark ve Afrika Devletleriyle 
yakın dostluk münasebetleri kurmaya ve bunun 
temini için buralara iyi niyet heyetleri gönder
meye sevk etmişti. İşte o zaman Konya Millet
vekili olarak bendeniz de, Parlömanter 22 arka
daşımla birlikte toplanıp (Türk - Suudi Arabis
tan Dostluk Grupu) nu Parlâmentomuzun çatı
sı altında kurduk. Yapılan gizli seçimde ben
deniz bu Dostluk Grupunun Başkanlığına geti-
rildim. işte o zaman Türkiye'deki bilûmum 
Müslüman Devlet Sefaretleriyle temasa geçtim, 
masrafları Grupumuzca temin edilen iftar ye
mekleri vesair ziyafetlerle, hattâ münasebet 
düştükçe bunların Devlet veya Hükümet Baş
kanlarına telgraflar da çektim. Suudi Devlet 
Başkanına çektiğim tebrikler müteaddittir. Bu 
sebeple olacak yukarda arz ettiğim gibi Rabı-
ların Genel Serketeri benim üye olmamı teklif 
etmiş ve Meclisin 5 nci Toplantısında üye kay
detmişlerdi. 2 nolıı tercüme ile sabittir. Par
lâmentoda gösterdiğimiz bu faaliyetler dol ayı -
siyle olacak (Rabıta'nm Mekke'de yapacağı 
Dünya islâm Kongresine, Parlâmentomuzdan 
bendenizi, Senatör Fethi Tevetoğlu'nu ve Mil
letvekili Şevki Gülerin davet edildiğimizi bil
diren birer teskere aldık. Bundan başka Hükü
metin de bir temsilci göndermesi istendi. Hü
kümet temsilcisi olarak Diyanet işlerinden Yük
sek Din Kurulu Üyesi Dr. Ali Aslan Aydın'm 
ve daha evvel kurucu üye bulunan Salih öz-
canin iştirakiyle Dünya İslâm Kongresine ka
tılacak Türk Heyeti 5 zattan ibaret olarak baş
kanlığımda ve 2 Nisan 1965 te Mekkei'i Mü-
kerreme'ye doğru yola çıktık. (Hükümetin ar-
zusiyle) Nihayet 17 Nisan 1965 günü açılan is
lâm Âlemi Kongresine Türk temsilcileri olarak 
5 kişi katıldık. O gün Türkiye'nin Suudi Ara
bistan Elçisi merhum Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürselin de bir başarı mesajını Kongreye takdim 
etmiş bulunuyorduk. 10 gün kadar devam eden 
bu toplantıda, Türkiye aleyhinde devam etmiş 
durmuş olan menfi propagandaları cerh eden, 
Kıbrıs dâvasını izah eden konuşmalarımızı, ga
zetelere geçen beyanlarımız ve televizyonda 
memleketimiz ve milletimiz lehine olan cevapla
rımız, Türk Elçiliğince takdirle karşılandığı hu
susları Hariciyemize bildirilmiştir. Esasen ge
lişimde o zaman Başbakan Yardımcısı olan Sa
yın Süleyman Demirel'e gerekli raporu vermiş 
ve bu hususlarda bir de basın toplantısı düzen
lemiştim. (7 Mayıs 1965 tarihli gazetelerle de 
sabit). Nitekim Birleşmiş Milletlerdeki son Kıb
rıs müzakerelerinde Türk tezi, Pakistan Devle
ti ile birlikte takrir hazırlayan Suudi Arabis
tan ve Irak'ın yanında (Mısır ve Şam hariç) di
ğer Müslüman Devlet temsilcileri bizi destekle
mişlerdir. En az Arap Devletlerinin üçte ikisi 
nezdinde nüfuzu olan Suudi Devleti ile kurulan 
bugünkü dostluğun temelleri işte böylece atıl
mıştır. Rabıta Cemiyetinin lâikliğe aykırılığı 
yoktur. Bu Cemiyetin Nizamnamesinin hedefler, 
gaye kısmı incelenirse bu cihet apaşikâr ken
dini gösterir. Cemiyetin tek gayesi islâmi iba
det ve akidelerin yaşatılması ve Müslümanlı
ğın gerektirdiği kardeşlik bağlarının takviye-
siyle bütün Müslüman Âlemin meselelerinin her 
yerde birlikte müdafaasından ibarettir... Şu ha
li ile görülür ki, bu Cemiyet, bizim Diyanet İş
lerinin Türkiye'deki dinî faaliyetine mütenazır 
bir çalışma içindedir. Bir farkla ki, Diyanet 
İşleri Teşkilâtı yalnız Türk Müslümanlarının 
vicdanlarına hitabeder. Buna mukabil Mekke'
deki Rabıta adlı Cemiyet ise bütün Dünya Müs
lümanlarının vicdanlarına hitabediyor. Kısaca
sı Diyanet İşleri millî, diğeri beynelmileldir... 
Hâdisede suç unsuru olsa bile (ki, yoktur) mem
leket dışında işlendiğine göre, T. C. K. nun 4, 
5 nci maddelerinin nazara alınması gerekir. Ce
miyetin Mekke'deki toplantısına, Hükümetin ar
zusu ürerine katıldığıma gere (Hükümetten so
rulabilir) hakkımda T. C. K. nun 143 ncü mad
desi dahi tatbik edilemez. Hele 163 ncü mad
desinin tatbiki, azıcık adalet hissi taşıyanın hiç 
aklına bile ge'cmez. Binaenaleyh baklamda 
meni muhakeme kararının verilmesini arz ve 
istirham ederim.» dediği; sanık Salih özcan ve 
Ahmet Gürkan'm Ağır Ceza Mahkemesindeki 
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sorgulan sırasında da aynı şekilde beyanda bu
lundukları ve sanıklardan Ahmet Gürkan'ın, 
evvelki ifadelerini tekrar ederek «.,, O yıllarda 
Kıprıs dâvası alevlenmiş, Türk Hükümetinin 
devletler nesdinde daha kuvvetli olabilmesi için 
Orta - Doğu Hükümetleriyle dostluk tesis et
mesi ve bu dâvayı dalıa iyi savunabilmesi için 
fcıı maksatla o zamanki T. B, M. M. inde 21 ki
şilik Mebus ve Senatörden ibaret bir cemiyet 
kurduk, kendi çapımızda Eıprıs faaliyetine de
vam ediyorduk, 198-i senesinde İslâm Dünyası 
Birliğinin kongresi yapılacakmış, bu kongreye 
o zaman Mebus olduğum için Suudi Arabistan 
Hükümetindeki birlik yöneticileri beni, Fethi 
Tevetoğlu'nu ve Şevki Güler'i davet ettiler, za
manın Başbakan Yardımcısına bunu aksettir
dik, Diyanet işlerinden de bir temsilcinin ara
mıza katılarak bu kongreye iştirak etmemiz Kıp
rıs dâvası için lüzumlu görüldü. Devlet Ba
kanlığı Diyanet işlerinden ayrılan üyeye har
cırah ödedi, hattâ Dışişleri Bakanlığı da orada 
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Konsolosluğa karşılanmamız için talimat ver
di...» şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

Yukarda isimleri gecen sanıkların, tahkika
tın muhtelif safhalarında vaki beyanları aynen 
yukarıya çıkarılmış olup, bunun dışında, top
lantılara Başbakan Süleyman Demirci'm direk
tifi ile iştirak edildiği konusunda bir beyana 
rastlanamadığı, keza Ankara C. Savcılığının ce
vabi yazısı ve incelenen ifade örnekleri mûnde-
recatmdan anlaşılmaktadır, 

Bununla beraber, iş bağımsız yargı organı
na intikal ettiğine göre, mevcut deliller karşı
sında iddia ve savunmaların takdir edilip kıy
metlendirilmesi ve sonucuna göre kanuni muk-
tesasmm tâyin edileceği tabiî bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

• * * • 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
15 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1969 Perşembe 

Saa/t : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ1 GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

.1. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Beliğ 
Beler, Ahmet Orhan Akça, Fahri özkülek, Rifat 
Öztürkç.ine ve Rifat Öçten'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/827, 828, 829, ı830, 831) 

2. — İki aydan fazla izin alan •Cumhuriyet 
Senatosu Üyelleri Fahri Özdilek, Rifat Öztürk-
çine ve Rifat Öçten'in, tahsisatlarının verilebil
mesi hakkımda Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi (3/829, 830, 831) 

3. — Komisyonlara üye seçimi, 
4. — Anayasa Mahkemesine 'bir yedek üye 

•seçimi. 
5. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçımıi. 
6. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vükulbulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvaeehesinlde «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-

cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Gzgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kımda Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 5 nci ımatdıdesinin '3 ncü ve 4 ncü cümle
lerinin kaldırılması 've 8 nci maddesinin matla-
hının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
benfclleriyle (B) fıkrasının değiştirilin esli halk
kınida İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün '5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
54, 56, 59, 60, 72, 73, 74,120 ve 125 nci madde
lerinin 'değiştirilmesine claıir İçtüzük teklifi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211, 
2/255) (S. Sayısı : 1272) (Dağıtma tarihi : 
28 . 5 . 1969) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vükulbulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kuraları Simel Şirketi'nin sorumlu 
kişilerine Idair Senato araştırması âstiyen öner
gesi (10/31) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




