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yapılması 'hakkında 4040 sayıl ı Kanun
un 31 nci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun tıaısarıisımn Millet 
Meclisince 'kabul olunan metni ve 'Cum
huriyeti Senatosu (ieçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/ (»21; <\ S'enaıtosu 
1/411) (S. Sayısı : 407) .155:157,172:17:5 

2. — 21 . 0 . 1901 tarihli ve 309 «ayılı 
Kanuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu ka
nunda ıbazı değişiklikler yapılmasına 
dair ikamın tasarısın m Millet Meclisin
ce 'kaıbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu (i'eçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/633; C. Senatosu 1/41.2) (S. Sayı
sı : 468) 157:15!) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bil- yıl müddetle partiden ayrılan Muğla Üye
si Muallâ Akarca'nın 17 . 0 . 1964 tarihinden 
itibaren partilerine, iltihak ettiğine, dair Adalet 
Partisi (frup Başkanlığı tezkeresi okundu, bil
gi edilnildi. 

Başkauvekilliğine seçilmiş 'bulunan Konya 
üyesi Muhittin Kılıç'ın teşekkürü ve Başkan ve-
killinğinden istifası Okundu ve bilgi edinildin 

28 . I . 1959 tarih ve 7196 sayılı İvauun un 
1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi ikinci defa açık oya 
sunuldu ve leMii'iıı kanunlaşması kabul edildi. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması; 

1904 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması ve 

1964 vılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaret

li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifleri ile 

(iider Vergileri Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâve edilmesine; 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda değişiklik 
yapılmasına, ve 206 sayılı Kanının 3 ne/ü ve geçici 
2 nci maddeliriniiı kaldırılmasına ve 

27 . 0 . 1931. tarihli ve 1833 sayılı Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ucu maddesinin değiştirilmesi
ni» dair kanun I asanları görüşüldü ve kanunlaş
maları kabul edildi. 

Bâzı vergi ve resimle're zam yapılması hak
kında 1040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun ta.sarısıııın 
ivürüsülmesine baslandı. 
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Beş üye ayağı kalkarak yeter çoğunluğun 
olmadığını bildirdi. 

Yoklama yapıldı ve çoğunluğun bulunmadığı 
tesbit olundu. 

30 Haziran 1964 Salı günü saat 15 te Birle
şik Toplantı yapılacağı tebliğ edildi. 

Birleşik Toplantı sona erdiği takdirde, 30 
Haziran 1964 Salı günü saat 15 te toplanılmak 

üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Sivas 
Hazım Dağlı Ahmet Çekmenoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SOKULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 

Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/269) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit 
Okurerin, açılacak olan Eğitim Fakültelerine 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına 'gönderilmiştir. (6/270) 

3. — Cumihuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit 
Okurer'in, orta dereceli okullardaki yeni kayıt 
ve kabul şartlarına dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/271) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Sennatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'kan'm, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Yönetmenliğine dair yazılı 'soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/153). 

2. — GEUBJN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-

neL Müdürlüğünün 1960 'bütçe yılı Kesinlıesap 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclsii 3/566, 1/120, C. Senatosu 
1/416) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-
nel Müdürlğünün 1961 bütçe yılı Kesinlıesap) 
Kanun tasarısının Mîllet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 3/746, 1/465, C. Senatosu 
1/417) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesiuhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 3/567, 1/130, C. Senatosu 
1/418) (Bütçe ve Plân Komisyonuııa) 

4. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinlıesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 3/743, 1/414, C. Seııatoosu 
1/41'!)) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yıl Kesinlıesap kanun tasorısmm Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclîsi 
3/529, 1/134, C. Senatosu 1/420) (Bütçe ve 
Plân 'Komisyonuna) 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

kabul olunan metni (M. Meclisi 
C. Senatosu 1/421) (Bütçe ve 

1960 bütçe yılı Kesinlıesap kanun ta«arısınm Mil
let Meclisince 
3/650, 1/133, 
Plân İKoınlisy onuna) 

7. — 1960 bütçe yılı Kesimhesap kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul ulunan metni 
(M. Meclisi 3/665, 1/1.1.4, C. Senatosu 1/422) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

8. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî 
Birliği mensuplermın aylık ve ücretleriyle çe
şitli istihkakları ve Birliğin başka giderleri 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/607, O. Sena
tosu 1/423) (Millî Savunma, Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklif 
î). _ . 15 Temmuz 1963 tarihli ve 275 sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/628, C. Senatosu 
2/132) (Anayasa ve Adalet ve Sosyal İsler ko
misyonlarına) 

Tezkere 
10. — Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi 

Mustafa Gülcügilm yasama dokunulmazlığı 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresi (3/324) (Ana-
vasa ve Adalet Komisyonuna^ 
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3. — YOKLAMA 

80 nei Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

I. 
•> 
'•). 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Emin Açar (Manisa) 
Cevaıt Açıkalın (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
M. Nuri Âdemoğlu 
O.Mecdi Agun 
Şevket Akyürek 
Osman Ali Hocagil 
Fehmi Baysoy 
Ahmet Çekmenoğlu 
Alâeddin Çetin 
M. Emin Durul 
tskender Cenap Ege 

(Adana) 
(Rize) 

(İstanbul) 
(Erzurum) 
(Erzincan) 

(Sivas) 
(Çorum) 
(Denizli) 
(Aydın) 

4. — DEMEÇLER 

1. — İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, 
1 Mart 1964 tarihinden itibaren tediyesi gereken 
ilkokul öğretmenleri Ödeneklerinin hâlâ ödenme
diğine ve kanunun hükmünün bir an evvel yeli
ne getirilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel gün
dem dışı söz istiyen arkadaşımız ilkokul öğ
retmenlerinin aylığı hakkında gündem dışı bir 
konuşma istemişlerdir, ibuyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 443 sayılı 
jflkokul öğretmenleri ödenek Kanunu 6 Nisan 
|964 tarihinde, kabul edilmesine rağmen bu ka-

12. Rasim Giray (Elazığ) 
13. Osman Koksal (Culıurbaşkanınca S. Ü.) 
14. Talip Özdolay (içel) 
'T5. Refik Ulusoy (Manisa) 
16. Sırrı Uzunlıasanoğîu (Bolu) 

Yukarıda adları yazılı sayın (onaltı) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulnun 30 Hazi
ran 1964 'tarihli 80 ne i Toplantısına katılmadık
ları tesbit edilmiştir. 

Kâtip Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. Niğde 

Âdil Ünlü Kudret Baykan 

R VE SÖYLEVLER 

uunun geçici maddesi «Eğitim ödeneğinin» 
1964 bütçe yılma mahsus olmak üzere % 50 si 
ödenir.» 

Bu kanunun 3 ucü maddesi ise «Bu kanun 
1 Mart 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe gi
rer» demesine rağmen maalesef bu kanıma da
yanılarak öğretmenlere gereken ödenek veril
memektedir. Halbuki seçimi zamanında ise 
Hükümetin bir kolu olan Cumhuriyet Halk Par-

L tisi «ilkokul öğretmenlerinin ödenek kanunu 
çıkmıştır.» diye bunu mütemadiyen bir slogan, 
olarak kullanmış. Maalesef bu kanunu ne Mali
ye Vekili ne de Maarif Vekili yürütenıemektedir 

J 3 Ş -

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma Saati : 15,05 

BAŞKAN : Başkanvekili thsan Hamit Tigrel 

KÂTÎPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Kudret Bayhan (Niğde) 

m 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ayrıca yoklama da yapılacaktır. Defter dolaştırılsın. 



G. Seuatosu B : 80 
bu kanunu yürütmekten Eğer !bu makamla v 

âciz ise çekilmelerini istirham edeceğim 
dan alkışlar) 

;Sağ-

30 . 6 . 1964 
BAŞKAN -

O M 
Gündeme geçiyoruz, efendim. 

Gündemin dördüncü maddesinin dördüncü fık
rasına geçiyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
mütalâası. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizce malûmdur 
ki, Anayasa Mahkemesi üyeliği açıktır. Sayın 
Sırrı Atalay 16 Haziran tarihinde beyanatta 
bulunarak Anayasaya üye tesbiti için yeni bir 
işlem yapılmasını teklif etmişti. Ve bu hususta 
bir takrir vermişti. Takrir, Heyeti Celilenizce 
nazari itibara alındı, vâki itiraza rağmen. Son
ra, bâzı üyeler bunun İçtüzüğümüzle tanız ha
linde olduğunu beyan ederek meselenin bir defa 
da Anayasa Komisyonunca tetkiki teklif edil
di. Heyeti Celileniz bu teklifi kabul etti ve Ana
yasa Komisyonuna gitti. Şimdi, Anayasa Ko
misyonunun kararını okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
ilgi : 19 Haziran 1964 tarihli ve 3928 sayılı 

yazıları. 

Anayasa Mahkemesine üye seçimi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sırrı Atalay'm 
önergeleri üzerine 16 Haziran 1964 tarihli 76 ncı 
Birleşimde alman kararın İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi esaslarında incelenmesine dair Cum
huriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş ve arkadaş
larının önergeleri Komisyonumuza havale olun
makla tetkik ve müzakere olunarak aşağıdaki 
kararlar alınmıştır : 

Cumhuriyet Senatosunun üçte birinin yeni
lenmesine aidolmak üzere her iki yılda bir ya
pılmasını Anayasanın öngördüğü seçimlerin 
Cumhuriyet Senatosunun, Genel Kurulunun ve 
komisyonlarının gündemlerinde mevcut madde
lere bir tesiri bulunmadığı Anayasanın ve içtü
züğün incelenmesinden açıkça anlaşılmaktadır. 
Aksine, Cumhuriyet Senatosunun tümünün de
ğil üçte birinin yenilenmesini öngörmek sure
tiyle Anayasa vazıı, bu Meclisin daimiliğini ve 
çalışmalarının istimrar ve istikrarını kabul et
miş olduğundan Cumhuriyet Senatosu kısmî se
çimlerinden evvel son bulmuş olan Anayasa Mah
kemesi için aday kaydı işleminin kısmî seçim

lerden sonra yenileneceğini kabul etmeye im
kân yoktur. 

Bu mülâhazalann ışığı altında, hükmü gayet 
açık olan içtüzüğün 114 ncü maddesinin kısmî 
seçimleri öngörmediği ve bu itibarla hüküm 
bakımından noksan olduğu da iddia olunamaz. 

Keyfiyet Genel Kurulun tasviplerine arz 
olunmak üzere mütalâaten sunulur. 

Başkan Kâtip 
Aydın Kastamonu 

Osman Saim Sarıgöllü A. Nusret Tuna 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim Âmil Artus 

Kadri Kaplan 
Bursa Konya 

Şeref Kayalar Muammer Obuz 
Sivas Tekirdağ 

Rifat öçten Selâmi Üren 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu yeni bir 
işleme lüzum olmadığını ve hattâ yeni bir işle
min içtüzüğe aykın olduğu mütalâasmdadır. 
Anayasa Komisyonunun karan üzerinde konuş
mak istiyen var mı? 

Sayın Çağlayangii. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Komisyo
nunun kararını dinledim ve evvelce de tetkik et
tim. Kararda vuzuh görmenin imkânı yoktur. 
Acaba bu karar yeni bir adayın seçilmesi im
kânım ortadan kaldıran bir karar mıdır? Mese
leyi müşahhaslaştırırsak hâdise bir arkadaşımızın 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni zamanlarda 
talibolmasmdan neşet etti. Senato kısmî seçim
lerini kaybeden bir senatör ben buraya âza ol
mak istiyorum, dedi. Gidiyor Anayasa Komisyo
nuna, Anayasa Komisyonu demin Yüksek Heye
tinizde okunan bu mütalâayı veriyir. Bendeniz 
bu mütalâada böyle bir seçim yapılamaz edası 
gönnüyorum. Belki bu mütalâa şeklî bir müta
lâadır. Yeni bir müracaatın aday listesine 
ilâvesi imkânı yoktur şeklinde bir mütalâa 
olabilir. Ben Yüksek Heyetinize şunu arz et
mek istiyorum. Bu mütalâa karşısında, 
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C. Senatosu B : 80 
İçtüzüğümüz sarihtir. Anayasa Mahkemesi-
no ;üye olmak istiyenlcr adaylıklarımı koyar
larsa ilân edilen zamanlıda müracaat edecekler, 
tetkik edilecek, iki igüu zarfımda Başkanlık Di
vanı karar verecek. İsimleri bastırılacak, ve 
Heyeti Al iyemize bu aday listesi dağıtılacak. 
fteiçim, 'günü de tesbit edilecek. Bunlarımı hepsi 
yapıldı, seçim .günü .1csb.it edildi, listeler da
mıtıldı, seçime gittik. Aday listesinde hiç is
ini olmıyan bir zat üçte iki 'ekseriyet buldu ve 
Yüksek Heyetimizce seçildi. Şimdi, bu zat Ana
yasa M>ahkemesinc üye değil mi? Yani .aday
lar arasın damı olmıyan birisimi seçmek, hakkı 
Yüce Meclisinizden nez mi edildi? Asla. Bu 
mesele burada tartışıldı. Kanun Millet Mecli
sinden, derhâtır buyuracaksiıinz, Anayasa Mah
kemesinin teşkili hakkındaki Kanunun '5 mci 
maddesi Millet, Meclisinde kabuıl edilmişti. Ve 
o diyordu k i ; komisyonlarca, seçilen 3 adaydan 
bilisi Senatoca seçilir. 'Burada Yüce Meclisi
nizde tartışıldı. I * IT nasıl •olur, demdi. Bu hak 
nasıl takyidedilir, dendi. Binınctice hiçbir veç
hile takykledllemiyeceğime kanar verildi. O be
şinci .madde tadil edildi, Millet Meclisine sunul -
dvı, tekrar geldi. Mıı!hte.rem, amkadaşlarıım, Ana
yasal Mahkemesine üye seçilmek içim 4 şart var
dır. Bu da 40 yaşını doldurmuş olmak,- Yargı
tay, Danıştay veya emsali müesseselerde baş
kanlık, üyelik, kamun sözcülüğü yapmış huluın-
mak, yahut üniversitelerde şu ailanla;rda T> yıl 
profesörlük etmek ve yakut 15 yıl avukatlık 
etmek. Bu şartları llıaiz olan birini Yüksek 
Heyetini z seçimim, her hangi bir anımda., son 
dakikada seçebilir. Hattâ seçtiğiniz kimse bu 
santiarı haiz değilse dahi onum tetkiki mercii 
Anayasanın kendi büny esidir. Tetkik eder, 
seçmişsiniz ama şartlar uymadı, der. Getirir 
yeni baştan seçim, yaparız. ıBinaenaicyh Ana
yasa, Komisyonum un bu 'kaman, belki Ibu tarihte 
müracaat, etmiş bir arkadaşıımızın >aday listesi
ne ismi inimi basılma simim falanı usuli şekline mu
in ailik bir .kararı, olabilir. Yalnız Yüksek He
yetiniz şu anda evsafı llıaiz ve 'adaylara dâhil ol
mıyan bir •kimseyi seçme 'hakkı daima vardır, 
bakidir ve mahfuzdur. Bunu. .arz etmek için 
buzu runuza çıkmış, bul umuyorum. 

'BAŞKAN — Sayım Saim Sarıgöllü komisyon 
adına mı söz istiyorsunuz? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
'BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay-
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dm) —• Evet etfemdim. 

'BAŞKAN —• Zaten ımavzuuhahsolan mesele 
yeni bir işlem yapılm'aimasıdır. Seçimle alakası 
yoktur. 

Buyurun, efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİİM SARIGÖLLÜ (Ay
dım) — Muhterem 'Başkam, muhterem Cumhu
riyet Senatosu üyeleri; komisyonumuza havale 
edilen mıevzu bu yemi müracaatlar karşısında 
vo İçtüzüğün 114 ncü maddesine göre, bir iş
lem yapılıp yapıl amııyacağıı hususudur. Binıa-
eııaleyh, komisyonummız Ibu hususu nazarı iti
bara almış ve bir işlem yapılmamasına dair 
veya yapılamıyacağımıa dair olan, 114 ncü mad
demin hükmümü yerimde mütalâa etmiştir. Ba
yım ISabri Çağlaıyamıgil mıevzuıu tamamen 'başka 
bir veçheden almış Anayasa Komisyonuma se
çilecek üyeler hakkımda yeni bir mevzu ihdas 
etmek ve her müracaat, edemi yeterli veya ye
tersiz, vatandaşın burada seçilebilme .'hakkının. 
mevcndolduğunu iddia etmektedir. Her seçi
min bir de kanunu vardır. Ve muayyen şartları 
eşkâli vardır. !Bu santiara sa'hibolan bir vatan
daş mebusluk için gereken müddet içerisinde 
m i'maca a t, etmezse, halk taraf nnda.ni ziyadesiyle 
oy verilirse acaba İni oylar ımnteher olur mu? 
Biz bu mevzulara temas eıtmedik. Bizim, Mecli
simizin! 'çalivşmaların,iı hüküm altımıa alan mev
cut İçtüzüğüm 414 ncü maddesi sarahatle seçi
me nasıl başlanılır, ne zamana kadar adaylar 
müracaat eder, hu hususu tesbit etmiştir. Yjal-
11121 Anaya san im, bir noktasına temas edildiği 
içindir ki, ona cevap verdik. Cumhuriyet Se
natosunun 'bünyesi devamlılık arz edıemj bir he
yettir. Binaenaleyh üçte bir üyenin her iki se
nede bir değişmesi Meclis bünyesiınde, ne çalış
mayı, ne Başkanlık Divanımı ve ne de komis
yonları. değiştirmez. Aıiioaik kendisine eğer bir 
kur'a isabet etmiş ise, bu laırkadaş vazifesinden 
ayrılır ve tekrar avdetinde ya kendisi veya 
.münhal yere başka birisi seçilir. ıBimaeımalcyh, 
•bu devamlılık müessesesi olan, bir devamıMık 
arz eden 'Senatomuzda üçte bir üyemin değiş
mesi hiçbir vazifeyi değiştirmediği içindir ki, 
ilân edilmiş 'güne kadar vâki müracaatla aday
lıkları kesinleşenler arasımda seçim devam et
mektedir. (Bu demok.raıtik sistemde, bizim bu
günkü 'Senatomnzuni ıge'çmiş günlerde hu se
limlerim, bu turlarım 20 yi, 30 u geçtiği vâki-
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dir. Binaenaleyh, ne turların. uzaması, ne I 
Senatonun üçte birinin yenilenmesi, İçtüzüğü
müzün 114 neü maddesinin tahdidi hükmünü 
haleldar etmemekte 'okluğu yolundadır. Amu 
böyle bir arzu .tezahür eder de, İçtüzüğü değiş
tirmek isterse bunun yolu ayrı. Bir adayı; seç
mek ,gibi bir mevzu olup illâ İçtüzüğü değiş
ti rmiyeeek ve aynı zamanda zorlayacağız der
sek onun da yolu ayrı. Fakat niteliği tetkik et
mek .bizim Cumhuriyet (Senatosu Başkanlık 
Divanının vazifesidir. Ve 114 neü maddede bu 
hüküm de sarihtir. Anayasa ve Adalet Komis
yonunun mütalâasına belki iltifat etmemekte
dirler, ama ısrar etmezlerse yerinde olur. Ko
misyonumuzun mütalâası yerindedir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. Müsaadenizle. 

BAŞKAN — Sayın Turhangit buyurunuz. 
RİlKRıF/r TUBHAN'GİL (Aydın) — Bayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun kararının İç
tüzüğün 114 neü maddesini teşrih eder bir ma
hiyette ıgörmektc,wm. Esasen İçtüzüğün 114 neü 
maddesi 'hiçbir /aman önleyici, nez edici bir 
hüküm ihtiva et m em ektedir. Bendeniz muhte
rem arkadaşlarıma ve Başkanlık Divanında 
bu meselenin ilk görüşüldüğü zamanı izan et
mekte fayda buluyorum. O zaman Anayasa 
Mahkemesine Iherkesin, her an seçim olmadan 
evvel müracaat etme ve seçilme hakkının bulun
duğu, beyan edilmişti.. Divanda bulunan arka
daşlar 'bunu 'hatırlıya ca'kl ardır. Bu yaıpılaıı, 
hüküm, anra'k (Senato 'Heyetine müracaat eden I 
adaylar hakkında toplu bir b i ligi vermeleri ve 
senatörleri tenvir etmek maksat ve maılıiyetin-
den, ibarettir. Yoksa seçime katılan veya katıl- I 
mak istiyen ;bir arkadaşın, .ne Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu, kalılamıaz diye bir nü-
.küm ihtiva etmektedir ne de 114 neü madde 
bu listede isimleri ol an laldan ba<şkası seçilemez j 
diyo İbir hüküm vazetmektedir. Heyeti itim il
miyenin. 'aday dahi olmıyan bir kişi hakkında I 
ittifakı her zaman için mümkündür. Ve seçe
bilir. Bunu şu şekilde aırz etmemde fayda var
dır. Hatırlarsınız Anayasa Mahkemesi Kuru- I 
hış Kanununun 5 nci maddesi geldiğinde (Millet 1 
Meclisi İçişleri ve Adalet Komisyonundain mü
teşekkil karma 5 - 7 kişilik bir komisyonun ku
rulmasını ve iaday ola'cakLırdan üç katının tes
hil. edilmesini öngörmüştü. Takrir vermek su
retiyle bu maddenin. Heyeti Umumiycnin mut- | 
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lak irade hakkını nez eder bir hüküm olduğu
nu ve Heyeti Umumiyeniıı bu hakkını kendi 
içinden seçeceği öı veya 7 kişilik bir komisyona 
devredemiyeceğini savunduk, bu cihet, Hey e/i i 
Umumiyece kabul edildi. Ve madde teklif veç
hile. üçüncü fıkrası tayyedilmek suretiyle kalk
tı, Millet Meclisi de bunu ka'bul etti. Şu 'halde 
Heyeti Umumiye, kendi içerisinden Anayasa ve 
Adalet 'Komisyonundan seçilmiş bir 'heyete >seç-
rae hakkı hususunda bir ayırma, bir ihak kul
lanmayı vermediğine göre hiçbir suretle Baş
kanlık 'Divanının tanzim ettiği bir liste ile de 
mukayyet bulunmayı, ön, göremez. İçtüzüğün 
114 neü maddesi Heyeti Umumiyenin 'hizmetle
rini kolaylaştırmak y'öniindendir, Yoksa aday
ların mutlak ve mu t lale bu liste içinden .seçile
ceğini ^öngörmemektedir. Mâruzâtımı ıhımdan 
ibarettir. Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kararı da; yerindedir. 114 neü maddeyi .açık
lamıştır. Faika! Heyeti Umumiye dilediğini 
seçmekte serbesttir. Bunu fakyidedecek ne bir 
İçtüzük hükmü, ne de sair bir kanun hükmü 
yoktu i-. 

Hürmeti eıinılc. 

BAŞ>KAX — Sayın Kıuaytürk. 
Ö. FARUK K1NAYTÜRK (Burdur) —- Sa

yın Başkan, değerli senatör arkadaşlarını, Anaya
sa Komisyonunun mütalâasında gerek İhsan Sab-
ri Bey arkadaşımız, gerek Fikret Bey arkadaşı
mız fikirlerini beyan eltiler. Fikret Beyin bu
yurdukları gibi, Heyeti Aliniz Senato İçtüzüğü
müzün 114 neü maddesi gereğince dışarıdan her
hangi bir adayı göstermemek gibi bir tahdide bu 
madde bizi tabi kılmamaktadır. Biraz sonra mad
deyi huzurunuzda okuyacağım ve tahlil edece
ğim. Kaldı ki, Anayasa Komisyonu kararı ve Baş
kanın okuduğu ve emsal verdiği Milletvekili se
çim zamanını geçirirse, nasıl ki, milletvekili seçi
lemez diye emsal verdiği Seçim Kanunu ile tah-
didedilen durum burada yoktur. Hiçbirimizi 
Yüksek Meclisinizi, İçtüzüğümüzün, Anayasa mu
vacehesinde 114 neü madde tahdidetmemistir. 
Dışarıdan her hangi bir aday göstermek yetkisi
ne Yüksek Meclisiniz her zaman hâkimdir. Ana
yasa. Komisyonunun ve Başkanının mütalâaları 
burada yine maddenin açık tefsiri ile teshit edil
mediği görülmektedir. Müsaade buyurulursa 
huzurunuzda maddeyi oknyocağım. Kaldı ki, 
maddede Yüksek Senatonun bünyesinde bir deği
şiklik olmuştur. Bu bünye değişikliğini yine 
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Anayasa Komisyonu mütalâasında yanlış bir yo
la saptığı kanaatindeyiz. Zira Yüksek Meclisin 
bünyesindeki değişiklik üçte bir değişiklik yeni 
gelen senatör arkadaşlarımızın da Anayasa Mah
kemesine seçecekleri bir üyede, şimdi 114 ncü 
maddeyi okurken tahlil edeceğim, oy verme yet
kisine haiz gelmiş bir aday listesine oy verme yet
kisini haiz olarak kabul ettirip de yine 1/3 gelen 
bu arkadaşların dışarıdan aday gösterme yetkisi
ni tahdideden hukukî esası Anayasa Mahkeme
sinin nereden aldığını öğrenmek istiyorum. Mü
saade ederseniz maddeyi huzurunuzda okuyaca
ğım. 

«Madde 114. — Anayasa Mahkemesinin veya 
Yüksek Hâkimler Kurulunun Cumhuriyet Sena
tosu kontenjanında açılacak üyelikler için hangi 
tarihe kadar müracaat edileceği ve ne gibi belge
ler verileceği Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
ca en az onbeş gün önce ilân edilir. Başkanlık 
Divanı tesbit edilen müracaat süresi bitiminden 
itibaren iki gün içerisinde müracaat edenler ve
ya Cumhuriyet Senatosu üyeleri tarafından aday 
gösterilenler arasından» dikkat buyurulursa, ve
ya Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasına gir
miş 2/3 arkadaşların hakkı nerededir, öğrenmek 
isteriz Anayasadan? 

Veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri tarafından 
yeni aday gösterme yetkisini elden alarak ancak 
oy verme yetkisine tabi tutulan yeni seçilip gelen 
senatör arkadaşlarının dikkat nazarlarına şu ke
limeyi atfetmek isterim. Biz eskiden tesbit edil
miş bir aday listesine oy vermeye tabi tutulaca
ğız da, Saim Bey arkadaşımızın Senato bünyesin
de değişiklik olmadığı ibaresine, Senato devam 
etmektedir, üçte biri kanunen değişmektedir, iba
resine karşı oy verme yetkisine tabi tutulacağız, 
fakat aday gösteremiyeceğiz; üçte bir arkadaşlar. 
Bu problem, her ne kadar hukukçu değilsem de 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanının dik
kat nazarlarına çarptırmak isterim ki, bitmiş 
hâdiseler üzerinedir. Turlar olmuştur. Netice 
alınmamıştır. 2 - 3 turda Anayasa Mahkemesine 
bir üye seçilip gönderilememiştir. Binaenaleyh, 
yarı kalmış bir hâdiseye, yeni seçimlerle Yüksek 
Meclisimizin içine girmiş üçte bir üyeler oy ver
me yetkisini haiz fakat şu 114 ncü maddenin bün
yesinde müçtemi bulunan üye gösterme yetkisin
den mahrum edilmektedir. Bunu nereden aldık
larını öğrenmek isterim. Binaenaleyh, müsaade ' 
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buyurulursa maddeyi okursam durum daha açık-
laşacaktır. 

«Başkanlık Divanı, tesbit edilen müracaat sü
resi bitiminden itibaren iki gün içinde müracaat 
edenler,» bitti, bir lâf. «veya Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri tarafından» Biz gösteremiyoruz. Bu 
«veya» dan mahrumuz. Bu «veya» dan mahru
muz fakat evvelce tesbit edilen listeye oy verme 
yetkisine tabi tutuluyoruz ki, af buyursunlar, 
ben bunu anlamıyorum. Ya bu madde ıslah edil
meli veyahut da bu listenin, yarım kalmış mua
melenin burada yeniden bünye değişikliği nazarı 
itibara alınmamış bir problem gibi Yüksek Mec
lisinizin de bu listeye oy vermeye tabi tutulma
sı, bilmiyorum hukukçu olmamama rağmen, her 
halde hukukî bir kaide olmasa gerektir. Kaldı ki, 
bu vaziyet karşısında bizler de dışardan «veya» 
ibaresine göre yeni bir aday gösterme yetkisini 
haiziz ve bizi bağlıyan burada, her hangi bir hu
kukî mesnet yoktur. Aday göstermememiz için 
bizi burada bağlayıcı her hangi bir hukukî delil 
yoktur. Anayasa Komisyonu ve Başkanı buyur
dular ki, yeni bir aday gösterilemez, yeni bir 
aday tesbit edilemez. Biz bilhassa üçte bir yeni 
gelen arkadaşlar oy vereceğimize göre aday gös
termek yetkisini şu ibare ile «veya» kelimesin
den Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak aday gös
terebileceğimizi yine İçtüzüğümüzün 114 ncü 
maddesinin tahliline göre ifade etmek istiyoruz. 

Ayrıca Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
114 ncü maddesi Anayasa Mahkemesinde veya 
Yüksek Hâkimler Kurulunda Cumhuriyet Sena
tosu kontenjanından açılacak üyeliklere yapıla
cak muamele tesbit edilmiştir. Bu maddeye gö
re yapılacak usulî muameleler Divan tarafından 
açık üyeliklere seçim, yapılmasında en az 15 gün 
evvel ilân edilmesi bu ilânda kendileri bura
ya aday gösterilenler, hangi tarihe kadar, ne 
gibi nitelikleri haiz olduklarını, müracaat ede
ceklerini bildirilmesini, müracaat müddetinin, 
hitamını takibeden iki gün zarfında da müra
caat edenleri ilân ve seçimlere katılmaya haiz 
olanların bir listesini hazırlaması veya tesbit 
edilen listelerle seçime gidilmesi işlerinden iba-
rettiı1, Riyasetin durumu. Görülüyor ki, bu 
maddedeki usulî muameleler münhasıran Se
nato tarafından seçilecek kimselerden evvel se
çilmeyi arzulıyacaklar için kendilerine Cumhu
riyet Senatosunun takdirine arz etmek gibi bir 
tutumdan ibarettir. Kendilerini Cumhuriyet Se-
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natostına takdim etmek ve bu suretle seçime gir- ı 
diklerini, seçime girme niteliğini haiz oldukları
nı bildirmekten ibarettir. Mezkûr maddede bu 
müddetten ayrı olarak Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğine her hangi birisinin seçilmiyeeeğine 
dair bir hüküm yoktur. Bu itibarla 114 ncü 
madde muvacehesinde Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu Başkanlık Divanı tarafından 
hazırlanacak aday tablosunda isimleri yazılacak
lardan başka, bizim bunları seçmeye mecbur tu-
tulamıyacağımız da tabiîdir. Bu listeden gayrı dı
şardan da başka birisini aday gösterebileceğimiz 
yine haklarımızdandır. Esasen böyle bir Cum
huriyet Senatosuna ve Anayasanın 145 nci mad
desiyle Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna ait 
kanunlar hakkındaki kanunun maddesi hüküm
leri de sarihtir. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 
145 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü pa
ragraflarında Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan, Anayasa Mahkemesi iki üyesinden birinin 
üniversiteler Huikuk, İktisat ve Siyasi Bilgiler 
öğretim üyelerinin gösterecekleri 3 katı tuta
rındaki adaylardan olması şart kılınmış olması
na rağmen diğer 3 ü için Cumhuriyet Senato
sunu kayıtlıyacak her hangi bir hüküm konul
mamıştır. Bu adaylar arasında icrası teklif edil
miş bir hüküm ve bu hüküm her iki Mecliste bu
lunmamış olmasına göre, Cumhuriyet Senato-
sundaki müzakereler 'esnasında Sayın Fikret 
Turhangil, Sayın Suphi Batur, Sayın Sadık Ar-

tukmaç'm, talepleri ve takrirleri dairesinde Ya
sama Meclislerinden kılınacak bu hüküm, mad
desinden çıkarılmış Millet Meclisinde değişik 
şekilde Cumhuriyet Senatosunun kararını top
lamıştır. İşte bizzat bu hâdise Cumhuriyet Se
natosunun kendi bünyesinde teşekkül edecek 
bir komisyon tarafından aday tesbit olunarak 
heyetin bu adaya oy verme yetkisini kaldıramı-
yacaktır. Böyle olunca kendi yeterlikleri ve ko
misyon kararı tanımıyarak, mutlak olarak, eski 
adaylardan Cumhuriyet Senatosunun seçmesi 
düşünülmesi hukukî olmasa gerektir. 114 ncü 
madde ile muayyen bir müracaat müddeti, mü
racaat edenlerin şahıslariyle kalacağı ve bunlar
dan böyle arkadaşların seçileceğine dair bu ka
nun bizi takyidetmiştir. Böyle olunca Cumhu
riyet Senatosu asla müracaat listesiyle mukay
yet değildir. Bu bakımdan Cumhuriyet Sena-
tasu diğer ikinci oylamanın Başkanlık Divanı-
nm hazırlıyaeağı aday müracaat veya teklifle- | 
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rine ait tablo ile asla mukayyedolmadığma göre 
başka bir adayı da, dışarıdan her hangi bir ada
yı da senatör arkadaşların teklif edebilecekleri 
aşikârdır. 

üçüncüsü, keza Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usullerine ait Kanunun 
5 nci maddesindede, Anayasanın 145 nci madde
sinin bu hükümleri aynen teyidolunmuş, Cum
huriyet Senatosu ile seçim hususundaki her 
türlü takyitten azade olarak mutlak seçim yet
kisine hiçbir suretle takyit konulmamıştır. Hat
tâ aksine olarak bu maddenin teyidinde Yasa
ma Meclislerinin diğer üyeleri seçme hususun
da ne kadar hassas davrandıkları zabıtlarda 
daha iyi anlaşıl maktadır. Anayasanın 148 nci 
maddesi hükmüne göre, Anayasa Mahkemesi Ku
ruluşuna ait Kanun hükümleri tarafından ha
zırlanan tasarıda Yasama Meclislerinin seçe
cekleri üyelere ait hükümleri derpiş eden bu 
meclisler tarafından seçilecek bir komisyonun 
üç veya Ibeş aday nisbetinde tesbit edilmesi ve 
seçimlerin buna göre yapılması gerekmektedir. 

Kaldıki yasama, Anayasa Mahkemesinde 
münhal bir üyelik ve bunun için icrası ve se
çimi mutasavver bir salısın evvelce veya Divan 
tarafından ekli ilânlarla hazırlanmış, tesbit edil
miş kimselere münhasır olarak seçim yapılması 
hukukî olmamaktadır. Bu arada Senatonun bün
yesinde evvelce arz ettiğim gibi husule gelen de
ğişiklik sebebiyle yeni senatör arkadaşların da 
oy vermeleri ve oy vermeye mukabil aday gös-
tercmemeleri gibi bir durum hâsıl olmuş bulun
duğundan yine bu da hukukî bir mesnede dayan
maktadır ve ayrıca Anayasa Komisyonu Başka
nının iddiasıda, Yüksek Meclisiniz takdir bu
yururlarsa, tahditle bizi evvelce hazırlanmış Ibir 
listeye götüreceği için tarafımızdan tasvibedil-
memektedir. 

Arkadaşlar, ayrıca Yüksek Hâkimler Kuru
lunda, Mecliste evvelce geçen bir olay da hepini
zin malûmlarıdır. Orada da dışarıdan yine bir 
aday gösterilerek, tutanaklarda vardır, şimdi 
bunları okuyarak vaktinizi almak istemiyorum, 
hepinizce malûmdur; hulâsa olarak şunu söyle
mek istiyorum ki, gerek Tüzüğümüzün Anaya
saya dayanarak 114 ncü maddesi bizi her hangi 
bir aday göstermemek gibi bir takyide tabi tut
mamaktadır. Bu durum karşısında evvelce ilân 
edilmiş, Yüksek Senatoya, takdim etmek için ha
zırlanmış, Senato tarafından 15 gün ilân müd-
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deti ve sonra da 2 gün zarfında, durumları 
tesbit - (.'dilen İm adaylardan gayrı, Yüksek Se
nato da i as',']': ederse, dışarıdan başka aday da 
gösterebilme yetkimizi şu tüzüğün okuduğum .mad
desi ve acık hükmü karşısında bizi takyidetme-
miştir. Binaenaleyh, bu takyide tabi olmadığımı
za göre. eğer iasvip buyurulursa, Yüksek Başkan
lık Divanı da bu kararı alırsa ve oylarınıza su
narsa dışarıdan da aday gösterme yetkimizi 
muhafaza etmeliyiz. Bilhassa yeni gelen üçte 
bir arkadaşlarımız da bu hazır listeye oy ver
meye tabi t ut ıı Ilıyorlarsa, evvelden de, işin ba
şında da, oy verecek arkadaşlarınız da 'başka
sını teklif etme yetkisini haiz olmalıdırlar. Her 
hâdisenin ortasında değil, işin başından alınarak 
yetkiyi haiz olmamız gerekir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Hepinizi hürmette selâmlarını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oağlayangil. 
İHSAN SABRİ ÇAfİhAYANOİL (Bursa) 

----- Huzurunuzu tekrar işgale mecbur kaldığım 
için özür dilerim. 

Fikirlerine daima saygı ile bağlı olduğum 
Anayasa Komisyonunun Sayın Başaknı ifade
lerinde, tahmin ederim ki, Çağlayangil'de kana
atinde ısrar etmez. Oünkü adaylar haricinde 
*ceinı yapılamaz noktai nazarlarını müdafaa 
Duyurdular. Bendeniz şiddetle muhali I' olarak 
IM ar edeceğini. 

Muhterem arkadaşlarım, adaylar haricinde 
seçim yapılamazsa biz de ilân etsek Senatodan, 
Anayasa Mahkemesine Üye seçeceğiz, isliydiler 
adaylığa, müracaat etsin desek, hiçbir kimse de 
aday gelmezse, Yüksek Heyetiniz seçim günü 
burada aday yok, diye seçimden lıâibühâsır mı 
dönecektir? 

'Bir sual sordum, cevap vermediler. Aday
lar müracaat etti, tetkik edildi, 'listeler tanzim 
olundu, Yüksek Heyetinize tevdi edildi. Seçim 
günü de tesbiıt edildi, .seçime girdik'. Tasnif 
heyeti 'kuruldu, bfir de baktık ki, adaylanıı ha
licinde fakat seçilme niteliğini haiz bir zat üç
te iki ekseriyeti ihraz etmiş. Yüce Senatonuz 
onun üzerinde ittifak etmiş. Yo... Bu zat aday 
listesinde yoktur. Binaenaleyh, seçilemez di
yebilir misiniz ? 

BAŞKAN _ Sayın Oağlayangil, zaten böy
le bir iddiası yoktur zannediyorum. Anayasa 
Komisyonu Başkanının. Yahut ben öyle anla
dım . 

İHSAN SABRI OAfiLAYANOJL (Devamla) 
•-- Sayın Başkanım, bendeniz de burada ifade 
ettim. Diyorum ki eğer bu yeni bir .müracaatını 
aday listesine ithal, edilemiyeeeğine dair usulî 
'bir karar ise, ben de itaat ederim. Ama Yü
ce Heyetinizin adaylar haricinde birisi ni se-
çemiyeceği ise bunda asla .mutabık değilim, de
dim. Sayın Komisyon Başkanı ısrar buyurdular, 
artık adaylık tesbit i, müddeti bitmiştir. Onun 
haricinde müracaat eden bir kimseyi Yüce Se
nato seçemez, dediler. Bu noktaya bendenizin 
de itirazı vardır. Yüce Heyetinizi böyle bir 
karara oy verime tehlikesi ile karşı karşıya gör
düğüm için maruzatım vardır. Şunu arz ede
yim size: Şu .mütalâayı Anayasa ve Adalet. 
Komisyonu Başkanı Sayın Sarıgöllü'nün anla
yışı çerçevesi içinde tasvip buyurursanız, oy-
1 asanız, kabul etseniz akabinde seçime girsek. 
O seçimde de aday haricinde bir zat ihrazı ek
seriyet etse, Başkanlık Divanı bu zatı seçilmiş 
olanak ilân edebilir mi, edemez mi? (Eder ses
leri.) Bendenizin anlamak istediğim husus bu
dur. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sarıgöllü, 
ANAYASA VB ADABUT KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SAKIOÖBBÜ (Ay
dın) - - Muhterem Başkan, 'muhterem Cumhu
riyet Senatosu üyeleri, hâdisemizi girift hale 
sokan seçim nıevzuunun bu işteki hususiyeti ba
kın, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargı-
laıma Usulleri hakkındaki Kamında deniyor ki, 
«Üniversiteler şu veya bu müessese üç tane aday 
seçer, tesbit (H\OV\ Cumhurbaşkanı bunların 
içinden birini seçer.» Üniversiteler için de böy
le, Askerî Yargıtay için de böyle. Yani bu se
çim müessesesini böyle tahdidi bir hükme tabi 
tutmuştur. Cumhuriyet Senatosu için de şu 
şekli vaz'etmiştir; 114 ,ucü madde diyor ki, 
seçim. günü. Tabiî ki, seçim muayyen bir gün
de yapılacaktır. Binaenaleyh, seçim günü tesbit 
edildi mi o tarihe kadar hariçten bu niteliğe 
sahibotanlar müracaat ederler. Bir de aday 
gösterme yetkisi Cumhuriyet Senatosu üyelerine 
aittir. Hangi seçim için? Filân tarihte yapılacak 
seçim için. Artık seçim tarihi tesbit edilmiş, se
çimde aday gösterme yetkisine sahibolan Cum
huriyet Senatosu üyeleri ve şahsan müracaat 
edecekler müracaat etmişler; nitelikleri tesbit 
edilmiş ve seçime girme yetkisini ihraz et
mişler ve edenler için secim başlamış. Simdi 
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eğer biz bunun dışımla seçim devam ettiği müd
detçe, böyle bir usul olamaz ama, bir an kabul 
etsek. Bu sefer ne olacak? Cumhuriyet Senato
sunun l/o yenileme ile gelen üyeler aday gös
terme hakkına sahibiz diye aday gösterecekler; 
Secini devanı ederken, aynı niteliğe sahibolau 
vatandaş hariçten .mü racaat cdemiyecek. Neden? 
Çünkü, seçim başlamıştır. Peki birisi böyle bir 
hakkı kazanır, öbürü kazanmaz... Olmaz. Se
çim başlamıştır. Başlıyan bir secime yeniden mü
racaat, yeniden aday gösterme olmaz. İstirham 
ederim, mühim olan nokta 'burada. Seçim baş
lamıştır. Bu ana kadar ımüraeaat eden eşhas 
ve aday gösterme yetkisine sahibolau zevat yet
kilerini kullanmışlar. Bu iş bitmiş, ikinci kıs
ma gelmiş, oylama kısmına şimdi oylama de
vam etmektedir. Binaenaleyh, -oylama devam 
ederken, seçim fiilî başlamış iken, ben de aday 
göstereceğim veya ben de aynı niteliğe sahibim, 
diye bir muameleye iltihaka ne hukukan, ne 
tatbikat bakıımında.n imkân yoktur. Bütün se
çim kanunları tatbik edilse aynı neticeye varırız. 
Onun için komisyonumuz 'diyor ki, bu tâyin 
od ilen, bu teshil edilen seçim tarihine kadar mü
racaatlar tarafımızdan gösterilen adaylar, se
çime artık geçilmiş okluğu için, ondan sonra 
artık 'kimsenin, müracaatı nazarı itibara alınmaz; 
ve bilhassa bunda hususiyet arz etmiş. Demi
yor ki, üniversitelerdeki, profesörler arasından 
seçilir. Hayır. Yine kanun diyor ki, seçim şu 
şeklinde yapılır: Demek ki, bir seçim fiilini ka
tiyetle teshil etmiş. Ama biraz evvelki arka
daşımın burada irat buyurduğu komisyona kar
şı mütalâasında başka bir arkadaşımı ifadele
riyle selâmlamak zevkine nail oklum. Ama ifa
deleri maalesef ne Anayasaya, ne -de 'İçtüzüğü
müzün 114 ncü maddesine ve ne de Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanuna maalesef intibak etmiyor. Bu usul 
kabul edildi, oylamalar başladı, birinci oylama 
sonucu alındı. Salt çoğunluk olmadı. Dedik ki, 
bir arkadaş yeni geldi toplantıda yokmuş, ben 
de aday gösteriyorum, yeniden turlar başlıyac-ık, 

Bu seçim müessesesinin, Özür dilerim, mahi-
tini ve hukukî niteliğini kaldırır, zaıfa duçar 
olur. Bize ne diyor, muhterem arkadaşım Sa
yın Çağlıyanıgil ? «Efendim, yalnız hayır Baş
kanlık Divanına ait demiyoruz. 114 ncü mad-
do sarih. Müracaatler Başkanlık Divanına ya
pılmış. Biz de Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
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olarak kendi adaylarımızı göstermişiz. Fakat 
seçim fiilen başlamış, (başladıktan sonra devam 
eden oylamalar için de yeniden aday göster
meye hiçbir seçim sisteminin müsamaha et
tiği ve cevaz verdiği görülmemiştir. 

İHSAN SABIU ÇAĞLIYANGİL (Bursa) — 
Sayın komisyon başkanı, bendeniz aday göster
me meselesini münakaşa etmiyorum. Yüce Sena
tonun seçeceği üyenin behemahal adaylar için
den seçilmesi 'mecburiyetini vaz'eden hüküm 
nedir Yüce Senato adaylar haricinde seçim 
yaparsa, bu seçimi muallel kılacak mütalâaca -
nın gerekçesi nedir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OS
MAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — Şimdi, 
efendim, muhterem arkadaşımın suali hakika
ten yerinde, entresan bir sual. Şimdi üniversi
teler için üniversite üyelerini göstermişler; ve 
üniversite hocaları 'bunların arasından seçer. 
denmiş. 

Şimdi, bizim İçtüzüğümüz diyor ki; 114 
maddede, şu beşinci maddeye istinaden... 

İHSAN SABIU ÇAĞLIYA NGİL (Devamla) 
— Lütfen okur musunuz'? Aday olmıyan seçi
lemez diyo okuyunuz bari. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Bl'eudim, dünyanın hiçbir müessesesinde aday 
olmıyan seçilemez. Yani aday olmak seçilmiye 
kâfii değildir. Adaylık, bir kabul meselesidir. 
Yani konstrüktiv 'bir akittir, inşaidir. Eğer 
kabul etmezse seçemezsiniz. Binaenaleyh, bu 
durum karşısında evvelâ, seçecek diyor. Bir 
müessesesinin bir aday seçebilmesi için evvelâ o 
müesseseye adaylığın arz edilmesi iktiza eder. 

CENAP AKSU (Maraş) — Dün Muhit
tin Ki'lıç.'ı nasıl '.seçtik? Aday mı idi? 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim, Anayasa Mahke
mesine üye seçmedik. İzin verin Anayasanın 84 
ncü maddesinin sarahati karşısında (gruplara 
cevap vermiş olayım. Kendi oranları nisbetdn-
de Başkanlık Divanına iştirak eder derken, 
parti gruplarından birinin göstereceği bfrr 
adayı da muhakkak oraya seçer diye 'bir ikayrt 
koymamış. Bu gruplar arasındaki, teamül. Ama, 
burada bizim seçeceğimiz üyenin İçtüzüğün 
114 ncü maddesi ve bahsettiğim Anayasa Malh-
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kemesinin Kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
Kanunun alâkalı maddesli muvacehesinde ya 
adaylığını arz etmesi veya Senato üyeleri ta
rafından adaylığının bildirilmesi iktiza eder. 
İkimin dışında seçilecek şahıs kanaatimce İçtü
züğe aykırıdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
T (.epenizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, müracaat için süre ko
yan madde mevzuatımızda yalnız bu içtüzük 
değil. Burada cereyan etmekte olan münakaşa
lar, bir süre geçtikten sonra o sürenin sonun
da hak sahibinin hakkı düşer mi, düşmez mi, 
gibi ıbütün mevzuatımıza şâmil olacak bir mü
nakaşa hududu içinde geçmektedir. Meselâ di
yelim ki, bir ihale vardır. Bu ihalede denmişki 
talih olanlar talebedenler falan güne kadar mü-
ı acaat edehdlirler. O süre bitmiş müracaat eden
lerden çofc daha ucuz memlekette bulunan 'bi
risi gelmiş diyor ki, 100 kuruşa teklif edilmiş 
ben 50 kuruşa yapacağım, diyor. Bu hakikaten 
memleketin menfaatinedir. Fakat şu sürenin 
bitmesinden dolayı ne diyor? Müddet bitti se
nin artık müracaat hakkın yoktur, diyor. 
Demek oluyor ki bu süre İçtüzük hükümlerine 
bütün uygun haller mevcudolduğu halde mâni 
oluyor. 

Gelelim milletvekili veya senatör mevzuuna : 
Kanun ne diyor? Seçimden 35 gün evveline 
kadar adaylığa girmek mecburidir. Yine Ana
yasanın hükümleri de her Türk vatandaşı, bu 
hakları haizse, seçilir ve tâyin edilebilir di
yor. Demek ki, ne yapıyoruz? Şu 35 gün evvel 
adaylığını koymadığı için Anayasada sayılan 
hüküm, şartları haiz olduğu halde, hayır diyor; 
$>3n seçilemezsin. Niye? Çünkü sür'e bitmiştir. 

Daha bu mevzuda, şu misali çoğaltmak müm
kün. 

Arkadaşlar, mevzuatımızda süre konulan ah
valde, süre hakkı iskat eden bir müessesedir. 
Yani dersek ki, şuraya memur alacağız, 15 gün 
içerisinde şu evsafı olanlar müracaat etsinler. 
Bu müddet bitmiş, hakikaten yüksek tahsil me
zunu, ihtisası olan, o işe ehil bir kişi oraya gel
di. Alabilir miyiz? Alamayız. Niye? Çün
kü süre bitmiştir. Süre o hakkı iskat eylemiştir. 
Artık bu işin münakaşa edilir tarafı yoktur. Ar
kadaşlarımın dermeyan ettikleri hususlar haklı 
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fakat bu müessesenin bünyesine matuf bir hü
küm desek, yani süre bittikten sonra yine olsun 
mu, olmasın mı? Hayır intizamı âmme gayesiyle 
süro konur, süre bitti mi hak biter, şimdi bura
daki hüküm. Ne demişiz? Demişiz ki, Anaya
sa Mahkemesinde bir üyelik açık olursa enaz 
15 gün içinde müracaat yapılması için ilân olu
nur. Kimler müracaat edecek? Talibolanlar di
yecek, zait senatörler de aday gözterme hakkını 
haizdir demişiz her müracaat sahibi için 15 günle 
takyidedilmiş. Niye? Hüküm gaj^et açık; arka
daşım okudu. Ne diyor; «Başkanlık Divanı tes-
bit edilen müracaat süresi bitiminden itiba
ren...» Bir süro koymuş, «iki gün içinde müra
caat edenler veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
tarafından aday gösterilenler arasından Anaya
sanın saydığı nitelikleri haiz olanların soyadı 
alfabe sırasına göre adlarını soyadlarını ve bütün 

niteliklerini gösterir aday tablosunu tanzim ve 
seçim gününü tesbit eder. Demek ki, buna mu
halefet ne zaman oluyor? Seçim gününün tes-
bitinden evvel. Yine ne oluyor? Aday tablosu 
basılarak seçimlerden en az üç. gün evvel üyelere 
dağıtılır. Şu içtüzüğümüz bir gün içinde seçim
lerin yapılacağı esasına göre yapılmış. Ama ne 
yapmış? Bir süre koymuş. Süre içinde kimlere 
müracaat hakkı tanımış? Bu vasfı haiz olanlar 
müracaat etsin, ilâveten Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri aday gösterebilsin, demiş. Şu müddet 
bittikten sonra da, diğer Başkanlık Divanının 
yapacağı muameleleri tâyin etmiş, tahdit etmiş, 
artık burada efendim süre bitmiş ama biz seçmi-
yecek iniyiz? İntizamı âmme gayesiyle bir mev
zuata bir süre konmuşsa o sürenin sonu hakkı 
sükût ettiren bir müessesedir. O hak sükût et
miştir. Binaenaleyh, artık müracaat olamaz. 
Ama ben şahsan şu İçtüzüğümüz yeni yapıldı, 
Senatomuz daha iki, ikibuçuk yıllık hayatı olan 
bir müessesedir. Şu İçtüzükteki hükümleri doğ
ru buluyor muyum? Bulmuyorum. Hayır... İç
tüzükteki hükümler hakikaten Senatomuzun seç
me hakkını kısıltlıyacak mahiyette olmuş, vu
zuhtan âri. Buna senatörlere daha fazla salâhi
yet verebilen, Anayasanın hududu dışına çıkmı-
yan hükümler konması ve şu seçim hususunun de
ğişmesi lâzım. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Senatosu her şeyden evvel yapmış 
olduğu tüzüğe bağlı kalma mecburiyetindedir. 
müddet bitmiştir artık aday gösterilemez. Ta 
ki, bu İçtüzük meriyette olduğu müddetçe. Bu 
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İçtüzük arz ettiğim sebeplerle tâdil edilebilir. 
Tadili de doğrudur, isabetlidir, elzemdir. Fakat 
bu tadil edilmedikçe müesseseyi zorlamaya im
kân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşımın birisi dedi ki; 
aday müracaat etmemiş, senatörler göstermemiş 
birisi seçildi. Bu olmaz arkadaşlar. Mebusluk 
için müracaat etme müddeti bittikten sonra bir 
kimse seçildiği takdirde o kimsenin mebus se
çildiği telâkki edilebilir mi? Hayır arkadaşlar. 
Süre geçtikten sonra daha az teklifte bulunan bir 
kimse namına, meselâ bir ihale yapıyorsanız? 
Hayır. Memuriyete girmek için müracaat eden 
bir kimseye, müddet bittikten, müracaat ettiği, 
için onu imtihana alıyor muyuz? Hayır. Diyor
lar ki hiçbir aday müracaat etmezse boş mu ka
lacak. Hiçbir aday müracaat etmezse bunun 
mevcut nizamı, teamülü vardır. Bir kere daha 
ilân edilir. Denir ki, şu kadar müddet içerisin
de müracaat eden olmamıştır. Tekrar süre uza
tılmıştır. Müracaat etmek istiyenler varsa bil
dirsin diye söylenir. O müddet içersinde sena
törlerde adayını gösterir ve müracaat etmek isti
yenler de müracaat etmek imkânını bulur. Fa
kat şu İçtüzüğe bir süre koyduğumuza göre, on
dan sonra müracaat edenler, olmaz. İşte o sa
rahat sürenin konmasmdadır. Süre varsa süre 
hakkı öldüren bir müessesedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Çağ] ayan gil. 
İHSAN SABRI OAĞLAYANGlL (Bursa) 

— Hatipler hangi istasyona ineceklerse ona göre 
biletlerini alıyorlar. Herkes kafasında bir isti
kamet nişanlamış, beyanını o nıebdee istinadet-
tiriyor. Bir sual soruyorum, üç. defadır cevabı
nı veren yo'k. Tekrar soruyorum sualimi. Diyo
rum ki, aday listeleri tevzi edildi, hepimize. Se
çimin ilk günündeyiz. Süre müı-e dolmamış, bü
tün haklar var. Henüz ilk günündeyiz. Girdik 
seçime ye adaylar haricinde birisi 2/,°> ekseriyet 
sağladı. Yüce Senato bunu kabul edecek mi, et-
miyecek mi? (Hayır, hayır seslen) 

Yani, aday listesinde olmıyan bir zat seçil
di (Olmaz, olmaz seslen) Eğer o olmaz buyurur
sanız, ona göre hesap edilir, o olur dij^orsanız. 
(Olmaz sesleri) Niye olmaz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim siz mütalâanızı söyle
yiniz. Müsaade buyurun efendini. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Bunun cevabını vereyim. Aday listesinde is
mi olmıyan bir zat süre doldu, dolmadı bunu 
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bırakın, ilk günü oylamaya girdik, serbesten,, 
aday haricinde bir zatın ihzarı ekseriyet ettiği: 
çıktı. Bunu kabul etmemenin gerekçesi varsa. 
arkadaşlarım bunu izalh etsinler. Yok, ise, bu 
süre doldu, hak: düştü, olmaz. O gün, onu kabul 
ediyorsanız, seçimin her »safhasında kabule mec
bursunuz. Bendenizin kanaatine göre aday ol-
mıyanm seçilemiyeceğjne dair ne imaen, ne 'kıya-
sen, ne mantıkan, ne sarahaten bir delil; ne İç
tüzükte, ne Anayasada yoktur. Hilâfına hüküm 
ve istidlal menbaları mevcuttur. Arkadaşlarını 
lütfen niçin Yüce Senato aday haricinde bir 
kimseyi seçemez neden seçemez; bunun gerekçe
sini izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, İhsan Sabri Çağ-
layangil Beyefendi süre bitmeden secim günü
ne geldik ve süre bitmeden seçime başladık di
ye «özlerine başladı. Bir defa bizim maddemiz 
buna müsait değil. Diyor ki ; 15 gün bittikten 
sonra iki gün içinde Riyaset Divanı şu nitelik
leri haiz olanları tesbit eder ve ilâveten diyor ki, 
sürenin bitiminden itibaren seçim gününden en 
az üç gün evvel bunlar basılarak üyelere dağıtı
lır. 

Demek oluyor ki, Seçime geldiğiniz gün mut
laka ve muhakkak süre bitmiştir. Ne kadar bit
miştir? En az 5 gün evvel bitmiştir. Peki, şim
di aday gösterilmedi, seçildi. Arkadaşlar, demin
ki konuşmamda bunu izah etmeye çalıştım. De
dim ki, bir mevzuda süre konmuşsa sürenin ifa
de ettiği bir mâna vardır. O vsüre içinde müra
caat edenler o mevzuatın bahşettiği haklardan 
istifade edebilir. O müddet bitmişse onun o hak
kı düşer. Peki bunun sarahati nerede, dediler. 
Yine demin izah etmiştim bunun sarahati sürenin 
konmasmdandır. Hangi mevzuda süre varsa, ya
ni bu kabil müracaatlar için, nerde süre varsa 
onun bitimi hakkı düşüren bir müessesedir. 

Ayrıca süre bitmesine rağmen, denemez. Ar
tık o, bir mevzuu iki kere yazmak da olur, her-
şey olur. Yani hem süre kolay, hem de sürenin so
nunda bunları tasrih etmeye kalk; olmaz arka
daşlar. Şunu ifade etmek istiyoraz. Sürenin kon
muş olması onun seçilemiyeceğine dair sarahat
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aksu. 
CENAP AKSU (Mara§) — Efendim, seçim 

için süre şarttır, buyurdular. Bu süre ne za-
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man başlamıştır. Bizini Senatomuza adaylar lis
tesi getirilip dağıtıldığı güden itibaren başla
mış ve secime geçilmiştir. -50 dan fazla tur ya
pılmış, mevuut adaylardan hiçbirisini mutlak ek
seriyeti alamamıştır. Bunun da manası vardır, 
Nusret Bey. Demek ki, 'Sayın Senato mevcut 
adayların hiçbirisini bu makama getirmeye, lâ
yık deıııiyeeeğim ama, kâfi görmemiştir. Yeni 
bir yol aranması mevcuttur. Bendeniz uzun mü
zakerelere ihtiyaç olmadığı 'kanaatindeyim. Ye
ni adaylarla bu mevkii, 'kıymetlendirecek yeni 
adaylarla, bezemek, listeyi genişletmek mevkiin
deyiz. Yeniden arkadaşlarımız gelmiştir, 50 ye 
yakın arkadaşımız gelmiştir. Bunların da fikir
leri vardır, •bunların da hakları vardır. Biraz ev
vel arkadaşımız beyan etti. Kİ betteki bir taraflı 
olmaz. Rey verecek, fakat aday gösteremiyecek. 
Bu da mütalâa edilemez. Aradan uzun zaman da 
geçmiştir. 

Süre bir anda bittiği zamanlarda Ahmet Nus
ret Tuna arkadaşımızın mütalâasına iştirak ede
rim. Ama, aylarca devam eden bir süre mütalâa 
(vdilemez arkadaşlar. Binaenaleyh, yeni adaylar
la yeni bir seçime geçmenin yerinde olacağı ka
naatiyle huzurunuzu terkediyomm. 

BAŞKAN — Sayın Kurut lııoğlu. 
Efendim, Sayın Aksu'nun ifadesi karşısında 

bir noktayı izaUı edeceğim. Mevcut arkadaşların 
lâyık olmadığı mütalâasını asla. varit görmüyo
rum. (Öyle demedi, Sağdan «Öyle söylemedi» 
sesleri) 

Müsaade buyurun, tavzih buyurun mesele 
kalmaz. 

CENAK AKSU (Maraş) — Efendim, «lâyık 
deıııiyeeeğim,» dedim, «kâfi görmemiştir» de
dim. Zabıtta da öyh) geçmiştir zannederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuruliuoğlu. 
SAHÎR KURUTLUOÖLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — MuUıterenı arkadaşlarım, çok 
sevgili dostum Çağlayaııgil'e karsı biletinin ne
reye kadar oluğunu söyriyemiyeceğim. Kendile
ri, çünkü gidip - gelme almışlar. İki noktayı tes-
bit ederek neticeyi o iki noktaya isaldc gayret
leri var, onun için gidip - gelme gibi görünü
yor. Muhterem arkadaşlarım, mesele bir kaide
nin ihlaliyle netice istihsal edilmekte mi fayda 
var, yoksa !bir kaideyi aslî 'hüviyetiyle muhafa
za ederek eksikliği varsa onu başka, yolla ik
mal ederek neticeye varmak mı icabettnektedir. 
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Bu ikincinin tercihi, bu mevzuda zarurettir. Ev
velâ şurasını arz etmek isterim ki, Nusret Tu
na arkadaşıma iltihakın ve teyiden, fakat bir 
baş'ka deyimle ve başka bir ifade ile bir sükutu 
hak değil bir ihdası hak müddetidir, iki müra
caat için tâyin edilen gün içinde adaylığını vaz'-
etmiyeıı 'bu hakkı elde etmemiş olacak. İhdası 
hak müddetidir, diye kabul edeceğim. Teyiden 
arz ediyorum, Sayın Tuna'ya, böyle olunca me
seleyi tatbikat zaviyesinden de bir kanadından mü-
şalıado etmek lâzım... Bir Senatör, tevzi edilmiş lis
te haricinde yeni aday teklif etti. Bugün de seçim 
günü. Seçimi tehir edebilir miyiz? İmkânsız;. O 
halde üç gün evvel ilân edecek ve aday listesine it
hal edilmesi zaruri 'bulunan adayı yeniden teklif 
edilmesi halinde seçimin tehiri gibi bir vaziyet 
hâsıl olacalc. Hattâ o kadar ki, muhterem arka
daşlarım beni af buyursunlar Senato Üyelerinin 
1/3 ünün yenilenmesi hususunda kur'a çekildiği 
zaman, yeni geleceklerin bir hakkı vardır fara
ziyesine dayanıldığı zaman bu seçimin tehir edi
lerek seçimden sonra gelecek arkadaşların aday 
teklifi hakkının kullanılmasına imkân vermek 
gibi bir neticeye varmak icabeder. Mesele istis
mar içinde, 'kullanılmış hakların mebdee ircaı ile 
yeniden ihdası gibi bir kaziyenin işleyip işlemi-
yeceği meselesidir. İstimrarı aslolan Cumhuriyet 
Senatosunun 1/3 ünün yenilenmiş olması .1.14 ncü 
maddede Cumhuriyet Senatosu Üyelerine 
aday teklif etme hakkını vaz'eyleyen kaidenin 
yeniden işlemesi mânasına gelmez. 

Sayın Cağlayangil'in vaz'ettiği meseleyi bir 
başka, zaviyeden halletme'k içindir. Eğer adaylı
ğı vaz'edilmemiş olan bir zatın seçilmesi müm
künse esasen aday listesine yeni bir aday lüzum 
olmaksızın seçilip bu mesele halledilir, mânası
na konuşuyorlar. Böyle ifade buyurduklarını 
zannediyorum. İşte onun için de olmaz. Eğer 
adaylık vaz'edilıncksizin seçimin mümkün ola
cağı gibi bir kaidei hukukiyeyi menfi tarafından 
ayıracağımıza müspet tarafından mevcudiyetini 
teshil edebilirsek o takdirde adaylığını koyma
mış olanların üzerinde ittifakla, ittihat- edildiği 
zaman seçimin muteberiydim tesbit edeı\, tâyin 
eden bir madde mevcutise o takdirde seçilmiş 
sayılır. Aksi takdirde ihdası hakka riayet etme
miş olan adaylığı belki de ben koymadım efen
dim, Senato beni seçti demek için böyle bir ifti
har vesilesi telâkki edecek Anavasa Mahkeme-

146 — 



O. Senatosu B : 80 30 . 6 . 1964 O : 1 
si üyeliğinin adaylığını koymayı bir tenezzül ad
dedecek eşhasın bulunabileceği düşüncesiyle İm 
tçtüzük yapılırken 'bundan kaçmılmamasını ve 
adaylık vaz'edilmesi bir kaidei aslî olarak tes-
bit edilmiştir. Bu itibarladır ki, ne sonradan gel
miş olan arkadaşlarımızın ha'klarmm istimal ve
ya ademi istimali ve ne de Cumhuriyet Senato
sunun istimal edeceği hakkın tehiri, taliki gibi 
birtakım netayie doğuracak ahvalden sakınmak 
ve 114 ncü maddenin sarahati, hududu içerisinde 
muamele yapmak zaruretinde ve kanaatinde ol
duğumuzu arz ederiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN' — Sayın Kinaytürk buyurun. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa

yın Başkan, değerli Senatör arkadaşlar, muhtelif 
hatip arkadaşlarını hâdiseye muhtelif zaviyeler
den konuşup belirttiler. Biraz evvelki konuş
mamda da arz ettiğim gibi hiz hâdisenin. Yük
sek Senato •Meclisinin bünyesindeki değişiklik
te beliren .1/3 Senatör arkadaşların 114 ncü mad
de de işaret edildiği gibi, «veya Cumhuriyet Se
natosu Üyeleri tarafından aday teklif edilir» 
ibaresi karşısında öğrenmek istiyoruz'ki, bir hâ
dise Anayasa Mahkemesine bir liste sunulmuş, 
•°>0 dei'a tur yapılmış, seçim neticelenmemiş. Ne
ticelenmemiş bir seçime yepyeni bir bünyeye 
salıibolan Senatonun ve bu Meclise yeni gelen 
arkadaşlar. Senatonun çalışmasına devam ettiği 
düşüncesiyle yeniden aday gösterıueyip bizlere 
yalnız bu listeye oy verin, ama aday hakkını 
kullanmayın gibi bir hukukî ibare her ne kadar 
hukukçu değilsem de mânadan çıkaramadığımı, 
özür dileyerek arz etmek isterim. 10 ve t bu du
rum karşısında, evet Senetoda konuşulan, karara 
bağlanan, konunlaşan mevzular için mesele bit
miştir. 

Ama, netice alınmamış. ;>() defa tur yapılmış. 
sonra- da. bu tur ilânlar hükümlü imiş gibi ki, 
hükümlü olduğunu kabul edelim. Ben öğrenmek 
istiyorum, yeni arkadaşlar yalnız oy vermeye 
mi tabi tutuluyorlar .• Yalnız oy verme gibi, böy
le Jıir hukukî mesnet olmaz. Çünkü buradaki 
ifade benim anlayışıma göre «Veya Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri aday gösterebilir» demekle ba
na bu hakkı tanımaktadır. Ben aday göstermek 
istiyorum, buyurun. Geçti yok. Öteki de geçti. 
Çürikü neden geçti? Turlar yapılmış, arkadaşlar 
kâfi görmemiş kifayetsiz değil, n rica (lasını m de

diği gibi, kâfi görüp netice belirmemiş. Netice 
alınnııyau bir hâdise üzerinde aynen tekrar bir 
bünye değişikliği olan .1/3 arkadaşların oyunu 
yalnız şu kâğıda oy ver» demekten başka bize 
bir teklif veya bir hak tanınmaması, Senatonun 
(.•alışmasına ve aşırı yetkilerine, bünyesine millet 
haklarına kanaatimce bizi vekil olarak yollıyan 
milyonlarca, insanın oylarına karşı değildir. Hâ
disenin başı ne ise, nasıl oy verme yetkisini 'haiz 
isem, burada bana tüzüğün verdiği, tüzük niha
yet bir nizamdır. Kanun değildir, bu hâdiseyi 
burada yürütmek için konulmuş bir nizamdır. 
Görüyorsunuz ki, şu hâdise karşısında Senato
nun bünyesinin değişmesi karşısında, bu nizam
da bir aksaklık vardır. Ona. göre bu nizamı dü
zeltmek lâzımdır. 114 ncü maddeyi değiştirmek 
lâzımdır. Ondan sonra da bu seçime gitmek lâ
zım. Binaenaleyh, seçim zaten neticelenmediğine 
göre bunu acele olarak oya getirmek doğru de
ğil. Şu 114 ncü maddeyi tadil etmek, tüzüğe 
tam uygun şu çıkan hava içindeki bünyeye gö-
î'C değiştirip yeniden seçime gitmek, yahut doğ
rudan doğruya bizlerin de bir aday gösterme ve
yahut Senatonun toptan bir aday gösterme yet
kisini kısmamak kanaatinde olduğumuzu ve bil
hassa yeni gelen arkadaşların da bu işe dikkat 
nazarlarını ve Yüksek Heyetinizin de 'hiçbir te
sir ve düşünce altında kalmadan, şunu bilhassa 
hukukçu arkadaşlarımın tahlil ederek bu «veya» 
ile bize bitmemiş bir seçimin devamına yalnız bir 
kısmına oy verme gibi bir kısıtlamaya tabi tut
mamaları aşikâr olduğu kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Yalnız bir ciheti düzeltiyorum, 

:î() tur dönmüş değildir, dönen 10 turdur. Buyu
run Cağlayangil. 

İHSAN SABRI CAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlarım, hiç arzu etmediğimiz 
halde mevzu akademik bir münakaşa halini al
dığı için ben meseleyi esasa icra ederek neyi ko
nuşuyoruz onun üzerinde durmak ıstırarında kal
dım. Anayasa Mahkemesi hükmüne uyarak, Se
natomuz oraya, bir üye seçecek. Çok üzülüyo
rum, sabrınızı rica ediyorum, maddeyi aynen oku
yacağım, başka türlü halledeıııiyeceğiz. Yalnız 
dikkatinize arz etmek istediğim şey şudur : Ana
yasa Mahkenıbesinin kuruluş ve üyelerin seçimi 
maddesi, ki, şimdi okuyacağım, bütün müessese
lerin seçecekleri üyeler için bir prosedür vaz'et
miş. Yüksek Hevetinize gelince mutlak takdir 
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hakkını serbest bırakmıştır, oraya dikkatinizi 
rica ederim. Hiçbir şart, hiçbir kayıt koyma
mıştır. Bütün yetki ve takdir Yüce Heyetinizin 
yeddi ihtiyarmdadır. Anayasa Mahkemesi onbeş 
asil ve beş yedek üyeden kurulur. Asil üyelerden 
dördü, Yargıtay üçü Danıştay Genel Kurulla
rınca kendi başkan ve üyeleri ile başsavcı ve Baş
kamın sözcüsü arasından üye tamsayılarının salt 
çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. Bir üye, Sayıştay 
Genel Kurulunca kendi başkan ve üyeleri ara
sından aynı usulle seçilir. Millet Meclisi üç, 
Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaş
kanınca da iki üye seçilir. Cumhurbaşkanı bu 
üyelerden birini Askerî Yargıtay Genel Kurulu
nun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli 
oyla göstereceği üç. aday arasından seçer. Ana
yasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından gizli oy
la ve üçte iki çoğunlukla, dört yıl için bir başkan, 
bir başkanvekili seçer. Yeniden seçilmek caizdir. 
«Şimdi ruhuna geliyoruz, yasama meclislerine» 
«yasama meclisleri bu seçimleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri dışından üye tam.sa.yila.rmm 
üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar, tik 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa salt ço
ğunlukla yetinilir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her teşekkülce 
seçilecek kimseler için neler aradığını adayların 
nasıl tesbit edileceğini derpiş eden vazıı kanun 
Yüce Heyetiniz için de bir aday gösterme mec
buriyeti üzerinde dursaydı, bunu zikretmekten 
aciz miydi? Elbette onun da prosedürünü vaz'-
edecekti. Burada Yüce Heyetnizi mutlak olarak 
bir kayıtla bağlamıştır. Büyük Mil et Meclisi 
üyeleri dışından üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu 
ile ve gizli oyla yaparlar. Bir adaylık asla ba
his konusu değildir. Mesele dönüyor, dolaşıyor 
yine geliyor 114 ncü maddeye. 114 ncü madde 
bir pasif maddedir. Yani Başkanlık Divanına 
yetki vermez. Müracaat vâki olursa ne yapaca
ğını söyler. Onu da okuyalım. «Anayasa Mahke
mesinin veya Yüksek Hâkimler Kurulunun, Cum
huriyet Senatosu kontenjanından açılacak üyelik
ler için hangi tarihe kadar müracaat edileceği; 
müracaatla davet ve ne gibi belgeler verileceği 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca en az onbeş 
gün önce ilân edilir. Bir üyelik inhilâl etti. 

. . | Şartlar malûm... Talibi var mı, denir. Bir usul 
i 

maddesi. Eğer müracaat varsa, bunlar alınır, \ 
bir tabloya basılır, üyelere dağıtılır.» deniyor. | 
Bunun neresinden çıkarıyorlar ki, bu müddet ' 
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zarfında müracaat etmiyen, aday olmıyan seçil
mez. Neresinden çıkıyor. Bendeniz bunu anlıya-
mıyorum. Bir süre konması, bir münhal in mev-
cudolduğıınun ve müracaat edenler, arzu eder
lerse, müracaatlerinde muhtar olduğunun bilin
mesi içindir. Ama Yüce Heyetinizin aday olmı-
yanı seçemiyeceğine dair, bunun memnu oldu
ğuna dair. bunun Anayasa hükmüne aykırı ol
duğuna dair esas, gerçek nerededir? Bendenizin 
ne hukukî, ne beşerî mantığım bunu ihata edemi
yor, özür dilerim. 

Hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Çok 

sayın arkadaşlarım, çok kısa maruzatta buluna
cağım. Hepinizin bildiği bir gerçek var. Sabri 
Çağlayangil ağabeyimiz kelimeleri yakasından 
tutarak istediği istikamete büyük vukuf ve kifa
yetle götürmeyi çok iyi becerir. O bakımdan da 
kendisine hayranız. Ve hürmetkarız. 

İçtüzüğün 114 ncü maddesinin son fıkrası, 
«Başkanlık Divanı tesbit edilen müracaat süresi 
bitiminden itibaren» diye bir hüküm sevk etmiş. 
Bu apaçık şeklî bir nizamdır. Bence ahlâk kaide-
leriyle hukuk kaidelerini birbirinden tefrik eden 
en büyük unsur, birinde cebrî bir hüviyet bu
lunması, diğerinde bu türlü cebrî bir hüviyet ve 
şartın mevcudolmamasıdır. Eğer bu içtüzüğün 
biraz evvel Burdur Senatörü arkadaşımızın da 
ifade ettikleri gibi tatbik edilmesinde memleket 
hayrına bu hizmetin görülmesi bakımından za
rar verecekse o vakit millet iradesinin iftihar do
lu temsilcileri olarak, sizlerin reylerinizle hazır
ladığınız bu tüzüğün bu hükmünü kaldırmak ge
rekir. İhdası hakka müteallik bir nizam getir
miş olan bu tüzüğün bu hükmünü hiçe sayarak 
arkadaşlarımızın istediği istikamette aday kabul 
etmek hakikatte Cumhuriyet Senatosunun ve 
komisyonlarının günlerce çalışarak Anayasanın 
bize tevdi ve teslim ettiği vazifeyi en iyi şekilde 
görebilmek endişesiyle hazırlandığımız bu nizamı 
hiçe saymaktır. Bu bakımdan ve bu istikamette 
vereceğiniz hüküm, bence hukukun cebrî nizamını 
hiçe sayarak, Senatonun bu istikametteki fazilet 
dolu endişesini hiçe sayarak, hakikatlerin bize 
tahmil ettiği en iyiyi bulabilme endişesini hiçe 
sayarak tüzük hilâfına bir karar vermek olur. 
Bu bakımdan bence tüzüğün tatbikatında, Cum
huriyet Senatosunun, Anayasanın tahdit etmesi
ne rağmen sırf neticeyi en iyi şekilde alabilmek 
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endişesiyle sevk ettiği bu hükmün tatbikinde za
ruret vardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Raporu tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu tiek-
rak okundu.) 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz ve münakaşa
ları takibettiniz. Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Bir kâtip 61, diğer arkadaş 
59 saymışlardır. Kabul etmiyenler... (Sağdan 
çok az fark var, oylamayı tekrarlayın sesleri) 
Hayır efendim, öyle değil. Kabul edenleri bir 
kâtip 59, bir kâtip 61 saydı. Kabul etmiycnleri 
bir kâtip 31, bir kâtip 3-1 saymıştır. Kabul edil
miştir. Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver 
Kök ve Ali A.ltuntaş'a izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/325) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurul a 
Aşağıda adları yapılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izin
leri Başkanlık Divanının 26 . 6 . 1964 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
C. Senatosu Üyesi Enver Kök, hastalığına bi

naen, 15 gün 22 . 6 . 1964 tarihinden itibaren. 
C. Senatosu Tokat Üyesi Ali Altuntaş, hasta

lığına binaen, 15 gün, 23 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

C. Senatosu Üyesi Enver Kök, hastalığına bi
naen, 15 gün 22 . 6 . 1964 tarihinden itibaren. 

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

C. Senatosu Tokat Üyesi Ali Altuntaş, hasta
lığına binaen, 15 gün, 23 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

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

İzinler kabul edilmiştir. 
Şimdi iki seçim vardır. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 
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BAŞKAN — Bu komisyona 50 üye seçilecek

tir. Otuzbeş Millet Meclisinden seçilecek ve on-
beşi Cumhuriyet Senatosundan seçilecektir, müd
deti de bitmek üzeredir. Evvelâ bunun seçimi 
yapılacaktır. Ondan sonra Başkanlık Divanı se
çimi. Listeler dağıtılmıştır. Yalnız buna bir ba
ğımsız aday ilâve etmenizi rica edeceğim. Diğer
leri partilerin ve grupların gösterdikleri adaylar
dır. («Bağımsız aday kim?» sesleri) Bağımsız 
aday olarak kimse müracaat etmedi, isimlerini 
okutalım, efendim. 

Şimdi tasnif heyeti için kur'a çekiyoruz : Sa
yın Rifat öztürkçine, buradalar, Sayın Cemal 
Tarlan, burada, Sayın Ahmet özclemir, burada. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
benim işim çok olduğundan C. H. P. Grupu adına 
bendenizin yerine Sayın Akif Eyidoğan'ı teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu seçime mi"?. Yalnız 
bu dağıtılan listede Mehmet Hazer'in ismi vardır, 
itizar ediyor, grup başkanıdır, vazifesi çoktur. 
Yerine C. H. P. Grupu adayı olarak Akif Eyido
ğan'ı teklif etmektedir, dikkatinize arz ederim. 

Bağımsız aday olarak Ali Rıza Ulusman'ı tek
lif ediyorlar efendim, listeye yazarsınız bir turda 
çıkar. Oylamaya başlamak için kur'a çekiyoruz : 
Isa Bingöl. Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 

(İsa Bilgöl'den başlanıyarak oy toplantı.) 
BAŞKAN —Oy kullanmıyan arkadaşımız var 

m?.. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilli-
ğinden açık bulunan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Başkanlık Di
vanı seçimine geçmek icabetmektedir. Sayın 
Nusret Tuna'nm bir takrirleri vardır, neredeler? 
Yok. Mehmet Ünaldı'nm bir takriri var, gecik
tirelim diyor. Gündemde bulunan bir şeyin ge
ciktirilmesi için... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kanım siz mütalâa beyan etmeyiniz, takririmi re
ye koyunuz. 

BAŞKAN — Her şey reye konulmaz, İçtüzü
ğe uygun olan şey reye konur. Binaenaleyh, gün
deme alınmıştır, seçime devam edeceğiz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında söyle
yin ama, seçime devam edeceğiz. Yarın da 
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Anayasa Mahkemesi serimi vardır, onu da arz 
edeyim. 

MU UM UT ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar ; Başkanlık Divanı gündemi hazırlar 
faka! Heyeti Pımımiye, gündemine hâkimdir. 
Hu gündemdeki istediği 'mevzuu görüşür, istedi
ği mevzuu tehir eder, istediği mevzuu da görüş
mez. Bu hak doğrudan doğruya l 'mum i Heye
tindir. Başkanlık «Böyle şey olmaz» 'diye veri
len 'bir takriri reye koymamazkık yapamaz. Ye
rilmiş ' takririn reye 'konulup gündemini Heyeti 
l rmumiyenin res'biti gerekmektedir. Bu yolda iş
lem yapılmasını arz ediyorum, 

B A Ş K A N — Şu şekilde de 'bir takrir verilebi
lir : «1064 sonesi sonuna kadar bu seçimi yap
mayın, efendini, reye koyun...» Lfendim, böyle 
şey olmaz, (iayet tabiîdir, secim derhal yapıla
caktır. Hukukî bir mütalâa varsa memnuniyet
le ittıba, (»deyim. 

MLHMUT ÜNALDI (Adana) —- Lfendim 
lıukukan Imıumi I ley el gündeme hâkimdir. Siz 
ı-(\ve arz edeceksiniz. I nııınıi Heyet isterse kabul 
eder, isterse reddeder. 

B A Ş K A N —- Secimi nasıl reddedebilir, ede
mez. 

M B H M U T ÜNALDI (Adana) — Tehir ka
rarı verilecektir. 

B A Ş K A N —- Seçiın olmaz, secime devam edi
lecektir. 

İ H S A N SABRİ (/ACİLİ YANOİL (Bursa) — 
l'sul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

B A Ş K A N — Buyurun . M fendini. 
Fİ K R E T TURHANLİ İL (Aydın) Hııku-

'kaıı var efendim. Sayın Başkanımızı bu bakım
dan ikaz ederiz. 

İHSAN SABRİ UAOLIYANHİL (iPunsa) ~~ 
Okunan takr i r secimden sarfınazar edilmeyi ta-
lobotse idi Sayın Başkanın itirazı çok yerinde 
idi. Takrir in istihdaf ettiği gaye tatile 15 gün 
kalmıştır. 15 gün sonra tatile gireceğiz ve devre 
değişecek. Bu müddet zarfında yeni bir seçim 
için henüz vasat, teessüs etmemiştir. Bu seçimi 
öbür zaman yapalım teklifinden ibarettir . Bun
dan sarfınazar edilir mi, 'buyuruyorlar. Bu vvyo 
'konulabilir. Ama kabul edilir, reddedilir; bu, 
ayrı bir dâvadır. Reye 'konmaması mümkün ol-
nııyan hususattan madııt değildir. Muhterem 
Reislen rica öderini, üyelerimizin buna ittıbaa 
hiçbir mecburiveti voktur. Bir mütalâadır , şahsi 

mütalâadır . Yanında ve karşısında ahzı mevki 
edenler bulunabilir, \lvyc vaz'ıuda usulî bir mâ
ni mevcudolmadiği kanaatindeyim. 

.BAŞKAN - - Lfendim, müsaade •buyurursa
nız, ben :bu kanaatteyim. Bununla beraber, ta
rafsız 'hareket etmiyor ithamı altında kalmamak 
için reye koyacağım. 

(Soldan; şimdi olmadı, Reis Bey, sesleri) 
Yalnız bir ciheti arz edeyim ki, 15 gün sonra 

tatil deniyor. Bu kati değildir, onu da arz ede
yim. Bu ciheti de nazarı dikkatinize arz edeyim. 

Okuyun efendini. 

Başkanlığa 
Tatih ' lö <j;ün kaldığından Kasım 'başında ye

nilenecek olan seçimler dol ay .isiyle ve Başkan ve
kili iği seçiminin gruplar arasında bir anlaşma 
zeminini de hazırlamak için bu seçimin tehirini 
arz ve teklif ediyorum. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

B A Ş K A N Şimdi, İçtüzüğümüz mucibince 
lehinde ve aleyhinde 'birer arkadaşımıza söz veri
yorum. 

B u y u r u n efendini. 
A. NHS'RHT TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlarını, şimdi her tü r lü siyasi his
lerden azade olarak ben de şahsan bu seçimin 
bir Kasıma, bırakılmasını istemekteyim. Lshaibı 
ıuucibesini arz edeceğim. Şimdi muhterem arka
daşlarım, şu seçim lalettayin bir seçim değildir. 
Yeni lalettayin 'bir inhilâl üzerine yapılan bir 
seçim değildir. Burada Anayasanın tatibikat ni
dan mütevellit bir ihtilâf .içerisindeyiz. Şimdi 
( M L P . li arkadaşlarım der ki. 'kontenjan 'hana 
aittir. Aday gösterme hakkını ben haizim. Bi
naenaleyh, benim gösterdiğim adayı seçeceksiniz. 
Bunun pratik neticesi 'buna, müncer olmaktadır. 
Diğer ( \ Senatosu üyesi arkadaşlarım da d e r k i , 
biz seçeceğiz. Biz her hangi bir part inin gÖNter-
miş olduğu şahsı tescile 'memur değiliz. Seçece
ğiz. Seçme iradı1 serbestisini âmirdir . Binaenaleyh 
«Sizden olmak şartiyle biz seçme hakkımızı kul
lanmaya mecburuz. Şimdi Anayasanın, bu açık 
hükmü, maalesef demincek bir münasebetle arz 
ettiğini veçhile yeni teşekkül eden Senatomuzda. 
Anayasanın ruhuna, uygun şekilde bir İçtüzük 

i yapılmamış durumdadı r . Şimdi Cumhuriyet 
I Halk Partili arkadaşlarımız bizini adayımız ola-
İ çaktır» demekte ne kadar haklı ise, diğer tarafın 
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da seçme hakkı bana aittir, ben serbest irademi 
kullanacağım demesi de o kadar haklıdır. Şimdi 
Anayasanın 84 ncü maddesi arkadaşlarım balon 
ne diyor : 

«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Mecliste-; | 
ki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde i 
Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 'kurulur.» j 

Simdi, demek oluyor ki, Anayasanın burada 
kabul ettiği yegâne esas, tarafsrzlığı temin et* 
inek için her siyasi partinin kendi kuvvetlen 
oranında Riyaset Divanına iştirakini temin et
mek istemektedir. Halbuki bizim Tüzüğün dör
düncü maddesinde bunu temin edecek sarahat 
maalesef konulmamış, ondan dolayı bir çekişme 
hali doğmuş bulunmaktadır. Arkadaşlarımız 
derler ki, «ille de bizim dediğimiz olacak...» 
Öbür taraf, «hayır, sizden olacaktır, fakat seçile
cek kimseyi ben tâvin edeceğim» demektedir. 

Şimdi, İçtüzük yapılırken aynı müesseseye 
müşabih Anayasanın kabul ettiği esaslar var. 
Maalesef, o zaman bu içtüzük yapılırken bu, gö
zümüzden kaçmış. Şimdi bunlar nelerdir? Yüksek 
malûmlarınız olduğu veçhile Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa Mahkeme/sine üniversitelerden bir 
üye seçmektedir. Yine Reisicumhur Askerî Tem
yizden bir üye seçmektedir. Anayasamız bunu 
nasıl kabul etmiş? O kontenjan adayının üç katı 
aday gösterir demiş. Ve bu suretle bizim su se-
çimimize müşabih esası kabul etmiştir. Bu nasıl I 
oluyor, bu şekilde. Seçilecek, kontenjandan dü
şecek adayın üç katı gösterildiği zaman siyasi 
parti kendisini temsil edecek kimseyi seçmek I 
imkânı bulduğu gibi diğer senatör arkadaşlar da 
bu üc kişi arasından tarafsızı, daha liyakatliyi 
seçme imkânını bulabilmektedir. I 

Onun için Anayasa bize ışık tutmaktadır. Tek 
şahsı aday göstermek keyfiyeti bir parti iradesi
nin Senatoya hâkim kılınması gibi Anayasanın 
arzu etmediği bir netice doğurmaktadır. Serapa 
serbest bırakmak, Senatonun dilediği kimseyi seç
mesi, bu kere bir partinin bir siyasi teşekkül için
deki temsilini zedelemektedir. Bu nasıl olacak? 
Anayasamız bunu göstermiş. Mevcut adayın üç 
misli gösterildiği takdirde her iki tarafın arzusu 
tahakkuk etmektedir. Bu mevzuda içtüzüğümü
zün şu boşluğunun giderilmesi, Anayasanın şu 
ruhunun hâkim kılınması gayesiyle bendeniz bir 
tüzük tadili teklif etmiş bulunmaktayım. Cum
huriyet Senatosuna verilmiştir. Müzakere edile
cekti ı\ şurada 15 gün bir zaman kalmıştır. Ana- | 
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yasanın ruhuna uygun bir şekilde bu müesseseyi 
kökleştirip Tüzüğü ona göre ayarlamadığımız 
müddetçe bu kabil ihtilâflar daima olacaktır. 

Benim istirhamım şu: Her türlü siyasi düşün
celeri, hisleri bir kıyıya bırakalım, şu Anayasa
nın ruhuna uygun Riyaset Divanları teşekkülü 
için bu Tüzük tadilâtı üzerinde duralım. Bu ta
til devresinde arkadaşlarım bu mevzu üzerinde 
daha isabetli yolu bulmaları mümkün olacaktır. 
Netice itibariyle tekrar direnmek, tekrar onu isti
fa ettirmek gibi çekişmeyi icabeti iren bir hali 
Anayasanın tatbiki mevzumıdan uzaklaştıral ıın. 
Bunun için ben de şahsan seçimin toplantı yılı 
sonuna tehir edilmesini istemekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. Takririn 
aleyhinde... 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım; bu teklif, Anayasanın 84 ncü maddesi
nin ilk fıkrasına hiçbir tereddüde mahal vermiye-
cek şekilde aykırı bulunmaktadır. Çünkü Ana
yasanın 84 ncü maddesinin ilk fıkrası hepinizin 
bildiği gibi, Meclislerin Başkanlık Divanları o 
Meclisteki siyasi parti gruplarının kuvvetleri öl
çüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur; demektedir. Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı bir Başkan, üç Başkanvekili, üç 
İdareci Üye ve altı Kâtipten kuruludur. Filimi 
aded 12 dir. Ve Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
Başkanlık Divanmdaki kontenjan oranı bir Baş
kanvekili, bir idareci Üye ve bir Kâtip üyedir. 
Halen bir İdareci Üyesi ve bir Kâtip üyesi 
vardır. Başkanvekili üyesi yoktur. Aslolan bir or
ganın tanı kadrosu ile, bütün mevcudu ile vazife 
görmesidir. 13 kişilik Başkanlık Divanında ha
len 12 üye vazife görmektedir ve eksik üye 
Cumhuriyet Halk Partisinin kontenjanına taal
lûk eden üyedir. Binaenaleyh Temmuzun 15 in
de tatilin mutasavver olduğu, bir Kasıma kadar 
tatilin devam edeceği düşünüldüğü gerekçesiyle 
Cumhuriyet Halk Partisinin Başkanlık Diva
nında bir üye eksikle temsil ettirildiği zaman 
Anayasanın 84 ncü maddesinin ilk fıkrasının ta
şıdığı emir ihlâl ediliyor demektir. Buna hakkı
mız yoktur. Başkanlık Divanı 13 kişiden terek-
kübeder. Bu Divanda Cumhuriyet Halk Parti
sinin üç üyesi bulunacaktır. Bu üç üyenin bulun
ması seçimle mümkündür. Seçimin tehir edilme
si demek, bir süre için Cumhuriyet Halk Partisi
ni üc kişi ile Başkanlık Divanında bulunmak hak
kı iken iki temsilci ile bulunmaya mecbur etmek, 

151 — 



C. Senatosu B : 80 
demektir. Anayasanın 84 ııcü maddesinin ilk fık
rasına sarahaten aykırı düşer. Cumhuriyet Se
natosu bir gün sonra tatile kavuşsa dahi, Başkan
lık Divanını tam kadro ile vazife görecek şekilde 
tutmak, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
başlıca vazifelerinden birisidir. Bu itibarla, Ana
yasamızın esprisine, 84 ncü maddenin ilk fıkrası
na sarahaten aykırı olan bu teklifin, Cumhuriyet 
Senatosu tarafından kabul edilmesine imkân ol
madığım arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayııi Çağlıyangil, müsaade bu
yurun efendim kalkmayın. Efendim usul hakkın
da vâki olan taktikleri bilirsiniz. Şimdi efendim, 
takriri dinlediniz, 15 gün sonra tatil olacak; bir 
Kasıma kadar mı, yoksa daha kısa mı"? O da müp
hem. Bu durumda seçim, 1 Kasıma kadar mı, 
yoksa tatilden sonraya mı bırakılmak isteniyor? 
O da müphem. Kasım başında deniyor. Şimdi 
eğer dikkat nazara alınırsa, burada Anayasaya bu 
hususun aykırılığı mevzuu bahistir, bir kere de 
Anayasa Komisyonunca tetkiki ieabeder. Alınma
dığı takdirde zaten seçime devam ederiz. 

Tekrar okutuyorum efendim. -
(Mehmet Ünaldrnm önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 

Almıyanlar... 44 e karşı 51 reyle reddedilmiştir. 
Başkanlık Divanı seçimine geçiyoruz. Secime geç
meden evvel tasnif heyetini seçeceğiz. (Eskisi ol
sun, sesleri.) 

Nahit Altan (Çanakkale). Burada mı? (Bu
rada, sesleri). 

Mustafa Güleügil (İsparta). Burada mı? (Bu
rada, sesleri). 

Şevket Koksal (Ordu). Burada mı? (Burada, 
sesleri). 

Zarl'lar dağıtılacaktır Cumhuriyet Halk Par
tisi kontenjanına aittir bu Başkanvekilliği. Kes
ini adayları da Sayın Sırrı Atalay'dır. (Husu
si aday var mı, sesleri.) Bize gelen yine budur. 
Efendim, oylamaya başlıyoruz. Bakalım nereden 
başlıyacağız? Mehmet Güler, Balıkesir'den başlı-
yacağız. Okutuyorum, efendim. 

(Mehmet Güler'den itibaren üyelerin adları 
okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan üyeler 
var mı efendim?.. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, oturuma 10 dakika 
ara veriyorum, iyi sohbet etmeniz için. 

Kapanma saati: 17,25 

• * • •<« 

I K Î N O İ OTURUM 
Açılma saati : 17,40 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN— İkinci oturumu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliği için 
yapılan seçime ait tasnif neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Karma Komisyonu için yapılan se
çime (109) üye katılmış ve neticede ilişik liste
de adları yazılı üyeler karşılarında gösterilen 

oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Üye Üye 
Rifat Öztürkeine Ahmet özdemir 

Üye 
Cemal Tarlan 

A. P. 

1. Şevket Buladoğlu (Trabzon) 107 
2. İskender Cenap Ege (Aydın) 104 
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o o. 
4. 
5. 
fi. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 

1. 

1. 

0. Senatosu 
Baki Güzey (Bursa) 
Mehmet Ünaldı (Adana) 
Reşat Zaloğlu (Trabzon) 
Macit Zeren (Amasya) 

C. H. P. 
Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) 
Mehmet Hazer (Kars) 
Ekrem Özden (İstanbul) 
Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 

Y. T. P. 
Mehmet îzmen (Giresun) 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Osman Koksal 

B :80 
105 
105 
105 
107 

101 
19 

109 
109 

100 
69 

98 

94 

Akif Eyidoğan (Zonguldak) 99 
Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 95 
Rasim Hancıoğlu (Afyon K.) 32 
Niyazi Ağırnaslı (Ankara) 2 
Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 9 
Rifat öçten; (Sivas) 3 
Suphi Karahıan (Tabiî Üye) 1 
Mehmet özgüneş (Tabiî Üye) 1 
Cemal Tarlan (Tekirdağ) 1 
Celâl Karasapan (Afyon K.) 1 
Fahri Özdilek (Tabiî Üye) 1 
BAŞKAN — Muamele tamamdır. Komisyon 

bu suretle teşekkül etmiş bulunmaktadır. Mu
vaffakiyetler dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğine ya
pılan seçimin neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği için 

yapılan seçime (115) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üye karşısında gösterilen 
oyları almıştır. 

Arz olunur. 
İsparta Ordu 

Üye Üye 
Mustafa Gülcügil Şevket Koksal 

Çanakkale 
* Üye 

Nahit Altan 
Oy sayısı 

Suphi Batur 60 
Sırrı Atalay 54 
Boş 1 
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BAŞKAN — Salt çoğunluk temin edilemedi

ğinden 2 nei tura geçilecektir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Batur, 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar, yed'i iktidarımda olmadan beni, sayın ar
kadaşlarımdan bir kısmı rey verip seçmişler. (Da
ha seçilmediniz, sesleri) Ben de bu kürsüye bir 
nevi tereddüt içinde çıktım. Ama, sizi temin ede
rim ki, bîr korku içinde asla çıkmadım ve korku 
içinde asla çıkmam. (Sağdan : Bravo, sesleri) 
Bunu bir defa tebarüz ettirmek isterim. 

Şimdi gene seçilip seçilmemek yed'i iktida
rımda değil ama, dürüst olmak için, dürüst ola
bilmek için ben namzet olmadığımı Heyeti Âli
nize arz etmek isterim. Bana rey veren arkadaş
lara da çok teşekkür ederim. Beni değerlendir
diler mi, değerlendirmediler mi bunu pek iyi tak
dir edemiyorum. Çünkü, meddü cezir gibi se
çim bir nevi böyle gidip gelme içindedir. Ama 
tekrar edeyim, gene ne olsa insan teşekkür et
meden, şükranlarını sunmaktan da geri kalmı
yor. (Alkışlar) Çünkü, bilhassa yeni gelen ar
kadaşlarımız çok iyi bilirler rey almak hoş bir 
şey, kazanmak çok hoş bir şey. Bunun cazibe
sinden de insan kendisini kurtaramıyor, ama, 
dürüst olmak için benim namzet olmadığımı 
Heyeti Celilenize arz etmek isterim. Tekrar te
şekkürlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İkinci tura geçiyoruz. Pek 
ümidetmemekle beraber müspet netice alınma
sını temenni ederim. 

Bundan evvel tasnifi yapan tasnif heyeti 
yine vazifesine devam edecektir. 

Mebrure Aksoley'den başlanacak. 

(Mebrure Aksoley'den başlanarak oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? Yok. Oylama muamelesi tamamdır. 

Tasnif neticesini okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği için 
yapılan seçime ikinci turda (114) üye katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı üye karşısında 
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gösterilen oyları alınıştır. 

Arz olunur. 
İsparta Ordu 

Üye Üye 
Mustafa Gülciigil Şevket Koksal 

Oanakkale 
Üye 

Nahif Al tan 
Oy sayısı 

Suphi Batur 62 
Sırrı A t al ay 51 
Boş 1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk yoktur. Üçüncü 
tura geçiyoruz. Üçüncü turda izafi ekseriyetin 
1 (Miıin edilmesi lâzımdır. 

Zar Fİ ar da ğıtıl acaktı r. 
VASPt GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Seçim devam ediyor. Bu turda 

bitsin de söz vereceğim. 
Oylamaya başlıyoruz. Oylamaya Abdurralı-

ıııaıı Kavak arkadaşımızdan başlamak üzere ya
pacağız. 

(Abdurrahmaıı Kavak'tan başlanarak oylama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. Lüt
fen tasnif hevetı yerini alsın. 

30 . 6 . 1964 0 : 2 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif neticelerini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği için 

yapılan seçime o ııcü turda (121) üye katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı üye karşısında 
gösterilen oyları almıştır. 

Arz olunur. 
Oy sayısı 

Suphi Batur 65 altmışbeş 
Sırrı Ata! ay 56 ellialtı 

Ordu Çanakkale 
Üye Üye 

Şevket Koksal Nahit Altan 
İsparta 

Üye 
Mustafa Gülciigil 

BAŞKAN — Bu suretle izafi eseriyetle Sup
hi Batur kazanmış ve Başkanvekili seçilmiş bu
lunmaktadır. Başarılar dileriz. (Sağdan, alkış
lar) 

Gündeme devanı ediyoruz. Daha Birinci mad
desini halledebildik. Eğer halledilmişse... (Gü
lüşmeler) 

Sorulara geçiyoruz. "' , '"VAİ... 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmı 'Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikasının 
yansından fazla hissesinin satıldığı hakkında 
bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin doğru 
olup olmadığına dair, Sanayi Bakanından sözlü 

sorusu (6/254) 

BAŞKAN — Ne üye var, ne de Bakan. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan'm, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabaiı Sanatlarının terasına ait Ka
nunim bugünkü şartlara göre yeterli olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan her zamanki gibi, 
burada hazır. Kakat Bakan da her zamanki gibi 
namevcut. 

$. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeeligiVin, Kayseri kazalarının içme ve 
sulama tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

BAŞKAN — Sayın üye burada. Bakan yok. 

•i. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bulundurulan esasların neler olduğuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/263) 

BAŞKAN — Sayın üye burada. Bakan yok. 

5. — C. Senatosu İzmir Üyesi İzzet Birand'm, 
memleketimizi ziyaret eden Alman Parlâmento 
Tl ey etinin karşılanması merasimine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/266) 
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BAŞKAN — Dışişleri Bakanı yok. Say m İz

zet. Bir an d buradalar mı efendim?... Kendileri 
izinlidir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu t'yesi lUthmi j 
Arıkan'ın, Düzce kazasının, Yak ab aşı köyündeki 
bir hâdiseye dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/267) 

BAŞKAN - - Sayın Rahmi Arıkan, burada
lar. t çişleri Bakanı, burada olmadıkları için ge
lecek birleşime bırakıldı. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî İyesi Ah
met Yıldız'm, bugünkü malî ve ekonomik duru
mumuza dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/268) 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız, burada

lar. Sayın Maliye Bakanı, siz cevap verecek mi
siniz efendim ? 

MALİYE BAKANI: FERİ I > MELEN (Van) 
—• Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
'MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (Yan) 

—• Sayın Başkan, Sayın Yıldız'm sorusu bize 
henüz gelmiş bulunuyor. Çok şümullü bir mese
leye taallûk etmektedir. İzin verilirse bir hafta 
sonra cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanına teşek
kür ederiz. Soru bir hafta sonra cevaplandırıla
caktır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması 
hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kamın tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Ceçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/621; C. Senatosu 1/111) (S. Sayısı : 167) 

(V 
BAŞKAN — Raporu okutuyorum, efendim. 

Oeçici Komisyon raporu 

10 . fi . lOfil 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan «Bazı ver

gi ve resimlere zam yapılması hakkında 40-40 sa
yılı Kanunun 'il nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair Kanun» tasarısı. 

Komisyonumuzun 15 . f> . 1964 tarihli top
lantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
temsilcilerin buna mütedair verdikleri tamam
layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilerek bahis konusu kanun tasarısı Mil
let Meclisi Oenel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Oenel Kurulun tasvibine arz edilme 
Yüksek I'aşkanlığa sunulur. 

ıızere 

Komisyon B 
Zonguldak 

A. Eyidoğan 
Kati]) 
İzmir 

TT. Onat 

işk anı 

Söz 

Sözcü 
Konya 

A. Onar 

Tabiî Üye 
hakkını mahfuz 
Y. Ersü 

(1) 467 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
clachr. 

Tabiî Üye Denizli 
O. Koksal O. Akyar 

Oumhurbaşkamnca S. Ü. Sinop 
Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuzdur 

E. Kök S. Bahir 
Oaziantep 
N. Özgül 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. İvedilik teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
O ündenim biı-inci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan bâzı vergi ve resimlere 
zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 
ol nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Oeçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 
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BAŞKAN — ivedilik teklifini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okuyoruz : 

Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkın
da 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde de

ğişiklik yapılmasına dair Kânun 

MADDE 1. — 29 . 5 . 1941 tarihli ve 4040 
sayılı Kanunun binalardan Savunma Vergisi 
alınması hakkındaki 31 nci maddesinin 1 nei 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Kanun ge
reğince binalardan alınmakta olan verginin : 

1. Sahibinin bizzat oturduğu meskenlerden 
% 25 i, 

2. Kiraya verilen meskenlerden % 75 i, 
3. Ticarethanelerden % 100 ü, 
Nisbetinde Savunma Vergisi alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Millî 
Savunma Vergisini artıracağız, bir taraftan da 
Hükümet Konut Kanunu getiriyor. Bir taraftan 
6188 sayılı Kanunun tadili hakkında teklif gel
mektedir. Burada bina adı zikredilmediğine gö
re bütün binalar hakkında mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
— Vergi bütün binalara aittir. Yalnız mesken
lere ait vergiler daha düşüktür. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir ta
raftan 'bir konut kanunu 'geliyor. Bu kanun 
bâzı mesken ve 'binaları '20 sene her türlü ver
giden muaf tutuyor. Bir taraftan da bu kanun 
hımların hepsini vergilendiriyor. 

BAŞKAN — Bu konut (kamunu çıktı mı 
efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE '(İstanbul) — Mec
lisin -gündeminde. Bir tezat oluyor efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun (Sayım Bakam, 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Konut 
Kanunu 'bina kiralarını tanzim eden bir kanun
dur. Vergi Kanunu bu binalardan elde .edilen 
iradı ve kazancıları vergilendiren bir kanundur. 
Bu ikisi arasındaki münasebet sadece aynı mıev-
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zua ,taallûk etmelerinden ibarettir. Konut Ka
nunu değil de, bundan evvel kabul buyurduğu
nuz bir tasarı ile 'binalardaki muafij^eti tesbit 
etmiş 'bulunuyorsunuz. Zaten .o muafiyetten 
faydalananlar Savunma Vergisi de voraniy elek
lerdir. Binaenaleyh, .muafiyetten faydalanma
sı lâziimgeılenleri, yani sosyal maksatla yapılan 
binalara, meskenlere esasen 10 seneliğe kadar 
uzayan muafiyetler bahşetmiş bulunuyoruz ve 
halen muafiyetten faydalananlar da yine bun
lardan faydalanacaklardır. Bu sebeple 'bir te
zat mevcut değildir. Yani iki teklif a.rasımda 
bir uygunsuzluk ve tezat mevcut değildir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, bir Sosyal Mes
ken Kanunu Meclisin gündemindedir. Biz bun
ları bir sosyal meskenler dışında olan lüks 
meskenlere tahsis edecek «olursak, âdil bir ha
reket etmiş olacağız. Her hangi bir vatandaşın-
küçük bir evi var. 'Bunum yanında da küçücük 
ıbir bakkal dükkânı var. Bu küçük bakkal dük
kânına % 100 Millî Savunma Vergisi zammı ya
pılacak «olursa, zaten, kirasını zor alabilen bir 
dükkân sahibi bu parayı ödiyecek durumda 
değildir. Bunlar hiç olmazsa bir metre kare 
üzerinden hesabedilsin, densin ki; 50 metre 
kareden yukarı olan ticarethaneler buna tabi
dir. Ondan aşağı .olanların buna. tabi olmaması 
lâzımdır.^ Bir küçük köy bakkaliyesi ile bir 
şehir bakkaliyesi bir midir? Bir küçük iköy 
manifaturacısı ile bir şehir manifaturacısı bir 
midir? Bunlarım aynı % 100 zamma tabi tutul
ması âdil değildir ve Anayasaya, da uygun de
ğildir. Çünkü, vergi zamları da Anayasaya ay
kırıdır. 

'Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad

deyi oylarınızıa sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy emi er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — i2€ı6 sayılı Kanunum 3 mcü ve 
geçici 2 nci maddeleri hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu 1 

Mart 1964 ten itibaren mıoriyete girer dediği
miz zaman yine mükellefi müşkül duruma sok-
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muş .olacağız. Mükellef hakikaten piyasaya pa
rasını sürmekte de tereddüdetmekte haklıdır. 
Çünkü yarın bir sene sonra, bir sene evvelki 
duruma şâmil kanunlar çıkarılan bir memle
kette vergi hürriyetinden bahsedilemez. Bunu 
hiç •olmazsa, her yerde olduğu gibi, «Kanun 
yayımı tarihinden itibaren meriyete 'girer.» di
yelim de vatandaşlar arasında âdil bir prensi-
bolsun. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz as-
tiyen?... 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Değiş
tirme takriri veriyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, takriri vak
tiyle verseydiniz. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun meriyet tarihinin kabul tarihi şek

linde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
îstnbul 

» Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (Van) 

— Muhterem arkadaşlar, bina vergisi yülük ola
rak tahakkuk ettirilen bir vergidir. Yani mü
kellefiyet miktarı bir yıla aidolmak üzere tes-
bit edilir. Binaenaleyh, malî yıla girmiş bulu
nuyoruz. Meriyet tarihini yürürlük tarihi ola
rak kabul ederseniz bu hüküm zaten tatbik im
kânı olmıyan bir hüküm olur. Binaenaleyh, 
1 Mart olarak kabul buyurursanız içinde bu
lunduğumuz yılın vergisini almak mümkün olur. 
Nitekim bütçemizi, plânımızı hep bu hesaba gö
re yapmış bulunuyoruz. Aksi takdirde 70 kü
sur milyon lira olarak talimin edilen bir vari
dattan bütçeyi mahrum etmiş olacaksınız. 

BAŞKAN — Takriri tekrar oktuyorum. 
(Rifat öztürkçine'nin önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütül*. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir Kanun açık oyunuza arz edile
cektir. 
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2. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Ka

nıma bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (J\l. 
Meclisi 1/633; C. Senatosu 1/412) (S. Saym: 
468) (1) 

BAŞKAN — Raportı okutuyorum. Bu husus
ta bir ivedilik takriri vardır. 

Geçici Komisyon raporu 
10 . 6 1961 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale buyurulan 21.6.1961 

tarihli ve 300 sayılı Kanuna bâzı fıkralar ek
lenmesi ve bu kanunda bâzı değişiklikler yapıl
masına dair kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 15 . 5 . 1964 tarihli top
lantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve tem
silcilerin bunlara mütedair verdiği tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edi
lerek bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçci Komisyon Başkanı Sözcü 

Zonguldak Konya 
A. Eyidoğan A. Onar 

Kâtip 
İzmir Tabiî Üye 

H. Onat V. Ersü 
Tabiî Üye Denizli 
O. Koksal C. Akyar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sinop 
E. Kök Söz hakkım mahfuz 

S. Battır 
Gaziantep 
N. özgül 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzeninde söz is-
tiyen?... Buyurunuz Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (tamir) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarımı, 309 sa
yılı Kanuna bâzı fıkralar eklenmedi ve bâzı mad-

(1) 468 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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delerinin. değiştirilmesi. hakkundaki kanun tek
lifi üzerimde bou şahsan vergi dalheleriyle da
hi teın'aıs ederek yapmış olduğum incelemede, 
a i*/ edeceğim sebepler, esasında yerinde değiü-
dir. 

Birincisi, Vergi Dsul Kanunumuz her on ıse-
node ga.yriniwvkiill.ofhi tahrifini âmir hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bu maddeye riayet edil
memektedir. Bu arada, muhtelit' zamanlarda, 
1927 yılında yapılmış olan bina tahrirlerine ufak 
tefek zamlar ve ilâveler veya katmalar yapılmış
sa da bugün tatbikattan misâller arz edecek olur
sak, ben şahsan İzmir'de 'bunun üzerinde dur
dum, Kordondaki sadece arsasının değeri 'mil
yonlara bâlıiğ olan o muazzam ve güzel evlerin 
ödemekte oldukları vergiler -560 - 400 lira için
dedir. Buna mukabil yeni yapılan, hattâ gece
kondu mahiyetindeki evlere takdir edilmiş olan 
değerler üzerinden vergi tahakkuk ettirdiği 
zaman da, bu verginin birkaç mislini bulmakta
dır. Son zamanlarda bina ve. arsa, değorlorinde-
ki artış da, nazara alındığı takdirde, ki, bu ar
sada bâzı gayrimenkul lor üzerinde, tahrirler ya
pılmış, ve yapılmaktadır, kıymetleri değişmiş 
olan gayrimenkul I ere, su fıkralarda sayılan ilâ
velerin yapılması, evvelce kıymetlerinde teba-
(lül görmiyen yani alım satım, ve saire ile, kıy
metlerinde değişme görmiyen gayrimenkul lor 
çok az vergi ödemekte, buna mukabil kıymetle
rinde tebadül gören bina, yapımı veya arsanın 
veya avamım arsaya tahvili şekliyle kıymetle
rinde yapılan bu tadiller ödemekte oldukları, 
vergiyi biv hayli artırmıştır. Vergi adaleti (hiç
bir zaman teadül ve tevazün haline getirileme
mektedir. Bu kanun da, zaten konan nisbotlor 
ehemmiyetli değildir. Bundan başka bunların 
tatbikatı bunların ayrı ayrı hesabı, tarhı ki, 
1964 tahakkukları yapılmıştır ve bir kısmı da 
ödenmiştir, bunların yeniden, tarhiyatı ve ta
li ıı'kuku yapılması da daireleri bir hayli meşgul 
edecektir. Hükümetin böyle bir yeni kanunla, 
değil do elde mevcut kanunun tatbiki suretiyle 
bilcümle binaların kıymetlerinin hakiki bir tah
riri yoluna gidilmiş olsaydı vergi için şu iste
dikleri verginin belki yüzlerce misli fazlasını, 
vergiye her hangi bir zam yapmaya, lüzum gö
rülmeden, almış olacaklardır. Şu artışlar hiç
bir zaman tatminkâr olmadığı gibi Ibir kısım 
zaten fazla, vergi ödemekte olan bina ve arsala-
va, bilhassa, arsalardan, daha çok vergi alma, 

külfeti yüklenmekte, buna, mukabil çok az ver
gi ödemekte olan yerler içinde, hattâ eski tah
rirlerde, ki, bunda 1942 den evvel alınmamıştır, 
bundan önce onlar üzerinde yapılan 7 - S misli 
bir zammı ki, evvelce 7 - S lira vergi ödiyen bir 
kimsenin bugün 10 misli dahi artmış olsa, 80 lira 
vergi ödemesi iktiza eder. Halbuki kıymetlerin 
değişmiş bulunması sebebiyle, bizatihi birçok 
gayrimenkul lor bugünkü son kıymet bakımın
dan, 100 misli vergi ödemektedir. 1S42 den bu 
tarafa doğru muhtelif kademelere ayıran şu ar
tışlarda hiçbir isabet görmüyorum. Bu bakım
dan kanunun esasına muhalifim. Hükümet bu 
kanunu ya muvakkat olarak getirmiş olmalı vo-
yahutda, biran evvel seçime gitmek suretiyle âdil 
bir durumu memlekette temine muvaffak olma 
yoluna gitmeliydi. Başka türlü bu vergi adale
tini lemitıc imkân olmıyacaktır. Mâruzâtım bu 
'kadar, hürmetlerimle, arz ederim. 

BAŞKAN' - Başka söz istiyen, yok. Madde
lere. geçilmesini kabul edenler... Ki imyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir ivedilik takriri var okutuyorum. 

Yüksok Başkanlığa 
21 . fi . I9(î! tarihli ve ;-}09 sayılı kanun ta

sarısının. ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

(leçiei Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Akif Kyidoğan 

BAŞKAN • Teklifi oylarınıza sunuyorum: 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bundan evvelki kanuna, oy vei'miyen? Yok. 
Oylama, muamelesi bitmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı 
fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı değişik

likler yapılmasına dair Kanun 

MA DDK 1. - I! . I . 1961. tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun )->09 sayılı Kanunla değişik 1 ne i 
maddesinin; 

A) I numaralı bendinin sonuna aşağıdaki 
hüküm eklenmiştir : 

1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 31 . 12 . 1951 
(dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil su
retiyle tosbit edilen kıymetler 1,5 misli, 
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1 . 1 . 1952 (dâhil) tarihi ile 31 . 12 . 1055 

(dâhili tarihleri arasında tahrir veya tadil su
retiyle tesbit edilen kıymetler 1 inişli, 

1 . 1 . 1956 (dahil) tarihi ile 31 . 12 . 1059 
(dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil su
retiyle tesbit edilen kıymetler 0,50 misli; 

B) ikinci fıkrası aşağıdaki şekiled değişti
rilmiştir : 

1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra 
afazinin, 1 . 1 . 1960 (dâhil) tarihinden sonra 
arsaların tahrir veya tadil suretiyle tesbit edi
len. kıymetlerine ve 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta-1 

rihindon sonra takdir edilmiş olan binaların 
gayrisâfi iratlarına misil eklenmez. 

C) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
i iri İmi ştir : 

Ancak, arazide 1 . 6 . 1942 (dâhil), arsalar
da 1 . 1 . 1960 (dâhil) ve binalarda 12 . 5 . 1953 
(dâhil) tarihlerinden sonra, eski kıymet veya 
,_,ayrisâfi iradın bölünmesi suretiyle yapılmış 
olan taksim ve ifrazlarda, parçalara düşen kıy
met veya gayrisâfi iratlara, takdir edildikleri 
tarihler nazara alınarak yukarda zikredilen mi
siller eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza siniliyorum; kaimi eden
le)'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanını 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren yürürlüğe «irer. 

BAŞKAN — - Madde hakkında iki takrir var-
du' okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 net maddenin : 
Bu kanun 1 Mart .1965 tarihinden itibaren 

yürürlüğe «irer. Seklinde kabulünü arz eyle
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Âkit' Eyidoğan 

G. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
2 1 . 6 . 1961 tarih ve 309 sayılı Kanuna bâzı 

fıkralar eklenmesine dair kanunun 2 nci mad
desinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozca! ı 
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Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihin

den itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — İki takrir de aynı -mailiiyette

dir. Hükümet katılıyor mu.' 
MALİYE BAKANİ FERl l ) MELEN (Van) 

— İştirak ediyoruz. Burada bütçe zarureti yok
lu r. 

BAŞKAN — İter iki önergede aynı mahi
yettir, önregeyi nazarı dikkate alanlar... Al-mı-
yanlar... Alınmıştır. Teklife Hükümet de iştirak 
ettiğine göre maddeyi bu tadil şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun ve ikinci madde ayrı ayrı oyunuza 
sunulacaktır. Millet Meclisinin metni değiştiril
miştir. 

Bundan evvel görüşülen, bâzı vergi ve resim
lere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Ka
nunun 31 nci maddesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısına 61 üye oy vermiş, 
40 kabul, 21 ret vardır. Muamele tamam değil
dir. Tekrar oyunuza sunulacaktır. Gündemimiz
de başka bir şey yoktur. Yarınki gündemde so
rular vardır. Bir de komisyonların seçimlerinin 
Perşembeye taliki icabediyor, İçtüzük mucibin
ce. Fakat seçim yapılmazsa komisyonlardaki iş
ler yürütüleni irecektir. Komisyonlara üye seçi
mi aday listelerinin üyelere dağıtılmasını taki
ben 2 nci birleşimde yapılır. Yeni dağıtılmış
tır. Yarın yapılamıyaeaktır, eğer kararınız ol
mazsa. Halbuki komisyonlar çalışamıyor. Yarın 
gündemde az mesele, vardır. Komisyonlar seçi
minin de yarın yapılmasını Riyaset Divanı mu
vafık görüyor. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Mü
zakeresi bitmiş olan kanun tasarısının açık oy
laması zaten ekseriyet, olmadığından yarma bit 
rakılmıştıı*. 

Yarın saat onda birleşik olarak toplantı var
dır. 

Yarın saat 15,00 t e toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 ' 
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B. — YAZILI SORUL. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, seçiml&r dolayısiyle parti 
Üstelerinde {yer al<m idare âmirlerine dair, ya
zık soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Baş
kam ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satı'ın ce
vabı (7/147) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

1. 1961 Genel seçimlerinde parti listesin
de yer alan ve seçimi kazanamıyan idare âmir
lerinden bugüne kadar bunlardan kaçının 
hangi görevlere tâyinleri yapıldığı ve tâyin 
edilenlerin hangi parti listesinde yer aldıkları
nı ve şu andaki görevleri, 

2. 1961 Genel seçimlerinde parti listele
rinde yer alan memurlardan kazanamıyanlar-
dan seçimlere girmeden önceki görevleriyle 
halibazırlaM görevleri ve bu memurların hangi 
parti listesinde yer aldıkları, 

3. 7 Haziran 1964 günü yapılacak Senato 
seçimlerinden evvel idare âmirleri arasında na
kil ve tâyinlerin yapılmasının düşünüldüğü söy
lenmektedir. Ve basma da intikal etmiştir. 
idare âmirleri arasında 'böyle bir nakil ve tâ
yin düşünülüyorsa 7 Haziran 1964 günü yapı
lacak Senato seçimlerinden evvel düşünülmekte
ki, maksat nedir? 

îdare âmirleri arasında nakil ve tâyinleri 
düşünülen illerin kaçında Senato seçim
leri yapılmaktadır. Ve düşünülen illerin kaçın
da C. H. P. mahallî seçimlerde diğer partiler
den daha az oy almıştır. 

Değiştirileceği ve emekliye sevkı düşünü
len valiler arasında halen vali bulunduğu ilde 
listeye alınacağı vadedilen vali var mıdır? 

4. — Ankara'da son defa oarak yapılan 
O. H. P. îstişari Kongresine iştirak eden dele
gelere Halk Partisine sempatisi olmıyan idare ' 
amirleriyle daire müdürlerinin isimlerinin bil- j 
dirilmesi için Hükümette vazifeli kimseler ta- ı 
rafından delegelere telkinde bulunulmuş J 
mudur. Ayrıca bâzı il ve ilçe başkanlarının ! 

AR VE CEVAPLARI 

müraacati üzerine 'en geç senato seçimlerinden 
evvel o il ve ilçe idare âmirlerinin değiştiri
leceğine dair Başbakan Yardımcısı tarafın
dan kongreye itşirak eden delegelere, bir vaitte 
bulunulmuş mudur? Vadedilen il başkanlariyle 
o il ve ilçe C. H. P. idare heyetleri tarafından 
idare âmirlerini istemediklerine dair alman ve 
Genel Merkeze intikal ettirilen karar var 
mıdır? Varsa ne gibi muamele görmüştür. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 29 . 6 . 1964 

vo Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 399 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü : 16 . 4 . 1964 ta

rihli ve 3747 - 4588/7/147 sayılı yazınız. 
Seçimler dolayısiyle parti listelerimizde yer 

alan idare âmirlerine dair Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir tara
fından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabının ilişik olarak sunuldğunu arz 
ederim. 

Kemal Satır 
Başbakan Vekili 
Devlet Bakanı 

ve Başbakan 
Yardımcısı 

Seçimler dolayısiyle parti listelerinde yer 
alan idare âmirleri ve memurlarına bu konu 
ile ilgili hususlar hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir tara
fından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner
gesine ait cevaptır. 

1 nci ve 2 nci maddelerin cevapları : 
1961 Genel seçimlerinde parti listelerinde 

yer alan ve seçimi kazanamıyan idare âmirleri 
ile memurların önceki görevleriyle halihazır
daki görevlerini ve hangi parti listesinde 
yer aldıklarını gösteren cetveller, aidaldukları 
bakanlıklara göre tanzim edilmiş ve ilişik ola-

; rak sunulmuştur. (Listeler 1964 yılı Mayıs ayı 
itibarîyle tanzim edilmiştir.) 

! 3 neü maddenin cevabı : 
7 Haziran 1964 Cumhuriyet Senatosu se-
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çimlerinden önce idare âmirleri hakkında uy
gulanmış bir kararname mevcut değildir. 

6 . 6 . 1964 tarihinde yüksek tasdika ikti
ran »eden değişiklik Kararnamesi 15 . 6 . 1964 
tarihli ve 11728 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanmış ve ancak bu tarihten sonra tebliğ safha
sına intikal etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu seçimleri yenilenen 
illerden idare âmirleri arasında nakil ve tâ
yinler yapılmış olanlar ile bu illerdeki mahallî 
seçimllerde fazla oy alan partiler ilişik olarak 
sunulan listede gösterilmiştir. 

Değiştirilen ve emekliye sevk edilen vali
lerden hiçbirine halen vali bulunduğu ilde lis
teye alınacağı yolunda bir teklif yapılmamış
tır. ( 
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4 ncü maddenin cevabı : 
Ankara'da yapılan C. H. P. istişari kong

resine iştirak eden delegelere, Cumhuriyet 
Halk Partisine sempatisi olmıyan idare amir
leriyle daire müdürlerinin isimlerinin 'bildi
rilmesi için Hükümette vazifeli kimseler tara
fından böyle bir telkinde bulunulmadığı gibi 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafın
dan da Senato seçimlerinden evvel il ve ilçe 
başkanlarının müracaati üzerine bu il ve ilçele
rin idare âmirlerinin değiştirileceğine dair de 
her hangi bir vaitte bulunulmamıştır. Böyle 
bir şey mevzuubahsolmadığın'a göre bu il ve il
çeler C. H. P. idare kurullarınca bu yolda 
alınmış bir karar da mevcut değildir. 

Senato seçimleri yenilenen 
üfflev 

Ağrı 
Amasya 
Antalya 
Artvin 
Balıkesir 
Bitlis 
Burdur 
Canakkalo 
Erzincan 
Erzurum 
Hakkâri 
Hatay 
tstanbul 
İsparta 
Kars 
Kütahya 
Mardin 
Muş 
Rize 
Samsun 
Siirt 
Tokat 
Van 
Yozgat 
Eskişehir 
Corum 

LİSTE 

İdare âmini eri analsunlda 
değişâiküiilk 

Yaipılnnıyan 

X 

X 
'; X 

X 

•••'• ' • . 

X 
X 

X 

-

X 

X 

X 

Yapılan 

X 

' " * * » • 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

M'aih'allî ıseçiimıleude kaizanan 
parttüler 

A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 

* C. H. 
A. P. 
A. P. 
C. H. 
A. P. 
C. H. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. 
A. P. 
C. H. 
C. H. 
A. P. 
A. P. 
C. H. 
C. H. 
C. H. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 

P. 

P. 

P. 

P. 

P. 
P. 

P. 
P. 
P. 
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DİZİ PUSLASl 

1. Adalet Bakanlığı listesi. 
2. İçişleri Bakanlığı listesi. 
:>, Dışişleri Bakanlığı listesi. 
4. Maliye Bakanlığı listesi. 
">. Millî Eğitim Bakanlığı listesi. 
G. Bayındırlık Bakanlığı listesi. 
7. Ticaret Bakanlığı listesi. 
8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı listcs-. 
9. Oiimrük ve Tekel Bakanlığı listesi. 

10. Tarım Bakanlığı listesi 
11. Ulaştırma Bakanlığı, listesi. 
12. Çalışma Bakanlığı listesi. 
i o. Sanayi Bakanlığı listesi. 
14. Lnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı listesi. 
15. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı listesi. 
16. İmar ve iskân Bakanlığı listesi. 
17. Senato seçimleri yenilenen illerden idare âmirleri arasında, değişiklik yapılanlarla inalıali 

seçimlerde fazla oy alan partilere ait liste. 

ADALET BAKANLIĞI 

1961 yılında yapılan genel seçimlerde adaylığını koyarak kazanamıyaıılar 

Adı ve soyadı (Partisi) Evvelki memuriyeti JTaletı bulunduğu »-örev 

Turan Soğancıoğlu (Y. T. P.) 
Müfit Saka (C. H. P.) 

Osman Bahadır (Tesbit edile
medi) 
Kenıfd Gönenç (Tesıbit edilemedi) 

Yunus Kavak (C. H. P.) 
Selâhattin Uğur (C. H. P.) 
Sait, Bozgan (Tesbit edilemedi) 

Yıldızeli Hâkimi 
Terme Ceza Hâkimi 

Akçaabat C. Sasvcısı 

Corum Sulh Hâkimi 

Oğuzeli O. Savcısı 
Ankara C. .Savcı. Y. 
Besni Hâkimi 

İskilip Hukuk Hâkimi 
Ünye Ceza Hâkimi iken vefat et
miştir. 
Sorgun O. Savcısı 

Kırşehir Barosunda kayıtlı Avu
kat iken 29 . 9 . 1962 tarihinde 
kay d ı nı sil dirmiştii'. 
Mardin Barosunda kayıtlı Avukat 
Ankara Sulh Hâkimi 
Diyarbakır Barosunda kayıtlı 
Avukat, 
Ankara icra Memuru Yardımcısı Yusuf Demi ray (O. K. M. P.) Oülşehir İcra Memuru 
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İOİŞLERı BAKANLIĞI 

1961 genel seçimlerine katılan ve kazanamıyan idare âmirleri 
Adı ve soyadı (Secime hangi 

parti listesinde girdiği) Seçime girdiği zamanki görevi Şimdiki görevi 

Celâl ettin Ünscli (A. IV, 

Nâfi Tamer (A. P.) 

Lütfi Hancıoğlu (C. H. P.) 
Fahrettin Gömülü (Y. T. P.) 

Çorum Valisi olup 5439 la Tet- Çorum Valisi olup 5439 la Tetkik 
kik Kurulu Başkanlığı emrinde Kurulu Başkanlığı emrinde. 
Nevşehir Valisi olup 5439 la Necşehir Valisi olup 5439 la Mer 
Merkezde kezdo 
Kars Valisi İçel Valisi 
Kütahya Valisi olup 5439 la Kütahya Valisi olup 5439 la Mer 
Merkezde kezdo 

Muzaffer Osmanağaoğlu (A. P.) Pazar Kaymakamı Kars Vali Muavini. 
Selâhattin Aydemir (C. H. P.) Mustafakemalpaşa Kaymakamı Bakanlık Teşkilâtından ayrılmış 

olup halen Vâkıflar Genel Müdür
lüğünde vazifelidir. 

Söke Kaymakamı Ödemiş Kaymakamı 
Beşiktaş Kaymakamı Beşiktaş Kaymakamı 

Kaman Kaymakamı 
Bulanık Kaymakamı 

Of Kaymakamı Ahlat Kaymakamı 

Hüseyin Tezel (O. H. P.) 
Yusuf Yakupoğlu (C. H. P.) 
Sürej^ya Şehitoğlu (O. H. P.) Kaman Kaymakamı 
H. Nevzat Şensoy (C. H. P.) Baykurt Kaymakamı 
Mecit, Sönmez (Y. T. P.) 

I )IŞİŞLElil BAKANLİĞ l 

1. Hayrettin İzmirli : Bakanlığmıızda 6 ncı derece meslek memuru iken 1961 seçimlerinde 
Y. T. P. İzmir listesinde yer almıştır. Halen Iiizaiye Başkonsolosudur. 

2. Emin Soysal : 1961 seçimlerinden evvel Bakanlığımızda çalışmamıştır. 1961 seçimlerinde 
(J. H. P. adayı olarak katıldığı öğrenilmiştir. 31 . 1 . 1962 tarihinde Bakanlığımıza 
idari memur olarak girmiştir. Haleli Lel'koşa Büyükelçiliğinde Kançılarya memuru
dur. 

3. Arslan Bora : 196.1 seçimlerinden evvel Bakanlığımızda çalışmamıştır. 196.1 seçimlerine 
(•. H. P. adayı olarak katıldığı öğrenilmiştir. Bakanlığımıza 31 . 1 . 1962 tarihinde 
idari memur olarak girmiştir. Halen Hamhurg Başkonsolosluğunda Kançılarya me
murudur. 

MALİYE BAKANLİĞİ 

1961 yılı genel seçimlerinde parti listelerinde yer alan memurlardan kazanamıyanlara ait liste 

Adı ve soyadı. 
(Hangi partiden adaylığını koy.' Eski memuriyeti Yeni memuriyeti 

Hazine Genel Md. ve Miit. Gn. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs-
Sekreteri teşarı 
lOmekli Defterdar Haydarpaşa Numune Hastanesi 

Döner Sermaye Mesul Muhasibi 
Ankara Muvazzaf İtiraz Ko- Ankara Muvazzaf İtiraz Ko
misyonu Üyesi misyonu Üyesi 

İhsan Selâhattin Gakın(C.K.M.P.) Samsun Hazine Avu. Ayvalık Hazine Avukatı 
Rifat Galgüııer (G. H. P.) İçişleri Bakanlığı Muhasebe Mü- T. B. M. M. Muhasebe Müdürü 

dürü 

Ziya Müezzinoğlu (G. H. P.) 

Haydar Duman (A. P.) 

Kemal Bölükbaşı (Bağımsız) 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

1961 Senato ve Milletvekilliğine adaylığım koyup da kazanamıyanlann listesi 

Eski görevi Yeni görevi 
Adı ve soyadı 

(Adaylığını koyduğu P.) 

Hasan Aksoy (A. P.) 

Zeki Sofuoğlu (A. P.) 

Mustafa Rona (A. P.) 

Süleyman Sami Kay rai (A. P. 

Zeki Aktan (A. P.) 

Ahmet Hamdi Sayın (A. P.) 

Naşit Sarıca (A. P.) 

Emin Çakıroğlu (A. P.) 

Ali Karaavşaroğlu (A. P.) 

ismail Uçar (A. P.) 

Mehmet Güver (A. P.) 

Şevket Türkyılmaz (A. P.) 

Fahri Uğrasızoğlu (A. 1*.) 

Yusuf Çetin (C. H. P.) 

Osman Yüksel (C. H. P.) 

Kadir Aytekin (C. H. P.) 

Ahmet Candemiray (C. H. P.) 
Remziye Batırbaygil (C. H. P.) 

Kemal Kaya (C. H. P.) 

Reşat Oğuz (C. H. P.) 

Kemal Yılmaz (C. H. P.) 

Nihat Adil Erkmen (C. H. P.) 

Trabzon Kız Ortaokulu Alman- Trabzon Kız Ortaokulu Alman
ca öğretmeni ca Öğretmem iken vefat etmiş. 
Ankara Ticaret öğretmen Oku- Ankara Ticaret Öğretmen Oku
lu Meslek dersleri Öğretmeni lu Meslek ders. öğ. 
Bursa Erkek Lisesi Matematik Halen Bursa Erkek Lisesi Ma-
öğ. tematik öğ. 
Ankara Cebeci Ortaokulu Türk- Halen Atatürk Lisesi Öğ. 
ce öğ. 
Diyarbakır Ilköğretmen Okulu Halen Diyarbakır Eğitim Ens-
Öğ. titüsü öğ. 
İstanbul Gelenbevi Ortaokulu Halen istanbul Gelenbevi Or-
Türkçe öğ. taokulu öğ. 
Ankara Gazi Eğitim Ens. Mü- Halen Gazi Eğitim Ens. öğ. 
dür Yrd. 
Gazi Eğitim Ens. Coğrafya Öğ. Halen Gazi Eğitim Ens. Coğ

rafya öğ. 
Kocaeli İlköğretim Müfettişi Halen Kocaeli ilköğretim Mü

fettişi 
Kayseri Mehmet. Karamancı Halen Kayseri ilkokulu öğ. 
İlkokulu Başöğ. iken emekli olmuştur. 
Kayseri Sümer Ortaokulu Coğ- Halen Ankara Millî Eğitim Mü-
rafya Öğ. dür Muavini 
Gazi Eğitim Enstitüsünde gö- Gazi Eğitim Enstitüsü Pedago-
revli Şef loji Şefi 
Ankara İlköğretim Müfettişi İlköğretim Genel Müdürlüğün

de Şube Müdürü 
Adıyaman Lisesi Edebiyat Grıı- Halen Adıyaman Lisesi Edebi-
pu öğretmeni yat grupu öğ. 
Ankara E. S. E. Meslek ders- Halen Talim ve Terbiye Dai-
leri Öğretmeni resi Bşk. Üyesi 
Afyon ilköğretim Müfettişi Halen Artvin Millî Eğitim Mü

dürü 
İlkokul Öğretmeni ilkokul Öğretmeni 
Ankara Bahçelievler Lisesi Ta- Halen istanbul Erenköy Kız 
rih öğ. Lisesi öğretmeni 
istanbul Eğitim Ens. Meslek ist, Vefa Lisesi öğretmeni iken 
dersleri öğ. emekli olmuş. 
Bakanlık Teftiş Kurulu Baş- Halen Bakanlık Başmüfettişi 
kanlığı Müfettişi 
Ankara 2. Erkek Sanat Ens. Halen Orta Öğretim Genel Mü-
Fransızea öğ. dürü 
Ankara Atatürk Lisesi Felsefe Halen Bakanlık Başmüfettişi 
Öğretmeni 
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Adı ve soyadı 

(Adaylığını koyduğu P.) Eski görevi Yeni görevi 

Rauf İnan (C. H. P.) 

Hristo Mavrofridis (G. H. P.) 

Osman Horasanlı (C. H. P.) 

Mahir İz (C. K. M. P.) 

İsmail Hakkı Azmanoğlıı 
(C. K. M. P.) 

Bekir Önal (C. K. M. P.) 
Ahmet Hatipoğlu (C. K. M. P.) 

İbrahim Ünal (C. K. M. P.) 

Hasan Mert (C. K. M. P.) 
Muhittin Şahin (C. K. M. P.) 
İbrahim Doğan (Y. T. P.) 
Faik Baysal (Y. T. P.) 
Vahit Başar (Y. T. P.) 

Ömer Adil Dolay (Bağımsız) 

Arif Ünal (Bağımsız) 
Necati Erbil (Bağımsız) 

Abbas Altuntaş (Bağımsız) 

Mehmet Emin Derin (C. K. M. P.) 

Halûk Alpender (C. H. P.) 

Osman Salihoğlu (A. P.) 
Süleyman Gündüz (C. H. P.) 

Ankara Namıkkemal Ortaoku
lu Öğ. 
Büyükada Rum Yetimhanesi 
Müdürü 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başmü
fettişi 
Çamlıca Kız Lisesi Edebiyat 
Grapu öğ. 
Kütahya - Gediz Ortaokulu Ta
rih - Coğrafya öğretmeni 
İlkokul Öğ. 
Karşıyaka Erkek Lisesi Mate
matik öğ. 
Niğde - Bor Merkez Zafer İlk
okulu öğ . 
İlkokul öğretmeni 
İlkokul öğretmeni 
İlkokul öğretmeni 
İlkokul öğretmeni 
Balıkesir llköğretmen Okulu 
Kimya. öğ. 
Aydın İlköğretim Müfettişi 

İlkokul öğretmeni 
Edirne - Meriç Ortaokul öğ. 

Nevşehir Lisesi Edebiyat gru
pu öğ. 

) Diyarbakır Bayındırlık Müdür
lüğünde 
Hava Meydanları ve Akar Ya
kıt Tesisleri İnşaat Dairesi Re
isliğinde 
Adana Bayındırlık Md. 
Karayolları Organizasyon ve 
Met < >t M'üdürl ü ğünde 

- Halen Namıkkemal Ortaokulu 
Öğretmeni 

i Büyükada Rum Yetimhanesi 
Müdürü 

- Bakanlık Başmüfettişi halen 
emekli 

t Camlıca Kız Lisesi öğretmeni 
iken emekli olmuştur. 

- Halen Kütahya - Gediz Orta
okul Öğ. 
İlkokul öğretmeni 

- Karşıyaka Kız lisesi öğret
meni 

- Niğde İlkokul Öğ. iken emekli 
olmuştur. 
İlkokul öğretmeni 
İlkokul öğretmeni 
İlkokul öğretmeni 
İlkokul Öğretmeni 

L Balıkesir Lisesi öğ. 

İsparta İmam - Hatip Okulu 
Öğ. 
İlkokul Öğretmeni 
Halen Edirne - Meriç, Ortaokul 
öğ. 
Halen Malatya Lisesi öğret
meni 

Diyarbakır Bayındırlık Müdür
lüğünde 
Hava Meydanları ve Akar Ya
kıt Tesisleri İnşaat Dairesi Re
isliğinde 
Sakarya Bayındırlık Müdürü 
Karayolları Murakabe Heye
tinde 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

1961 genel seçimlerinde parti listelerinde yer alan ve kazanamıyan Bayındırlık Bakanlığı ve Ba
kanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü memurlarına ait liste 

Adı ve soyadı (Parti adı) Eski görevi Yeni görevi 
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TİCARET BAKANLIĞI 

1961 genel seçimlerinde parti listelerinde yer alıp da seçimi kazanamıyan memurlar 
Adı ve soyadı (Hangi seçimlere girmeden 

parti listesinde yeraldıkları) önceki görevi Halihazırdaki görevi 

Sait Bilâl Çakıroğlu (O.K.M.P.) Samsun Bölge Ticaret Müdürü Trabzon Bölge Ticaret Müdürü 
Rifat Sami Ertekin (A. P.) Ölçüler ve Ayar Müdürü Ölçüler ve Ayar Müdürü 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1961 yılında memur olup genel seçimlerde adaylıklarını koyup kazanamıyan tabiplerin yeniden 
vazifeye tâyinleri ile eski memuriyetlerini gösterir liste 

Dr. Şeraf ettin Coşar (A. P.) 
Dr. Osman Özbilen (A. P.) 
Dr. Nevzat Özbudak (A. P.) 

Dr. Mümtaz Clürsoy (A. P.) 

Dr. Ali Menteşoğlu (C. II. P.) 

Dr. Alim Sipahioğlu (C. II. P.) 

Dr. Dursun Akçaoğlu (O. II. P.) 

Dr. Ali Emiroğlu (C. H. P.) 

Dr. Mahmut Angın (O. H. P.) 

Dr. Abdi Asal (O. II. P.) 

Dr. Ahmet Vehbi Kütükçü 
(C. H. P.) 

Dr. Mazlıar Basa (O. H. P.) 

Dr. Sait Erbil (C. H. P.) 

Dr. Avni Yaman (C. II. P.) 

Dr. Faruk Ayanoğlu (C. İT. P.) 

Dr. ibrahim Ethem Karakapıcı 
(C. II. P.) 

Dr. Cevdet Teoman (C. H. P.) 

Simav Hükümet Tabibi Gediz Hükümet Tabibi 
Ankara Sağ. Me. Oku. öğr. Ankara Hast. Baştabip Muavini 
Bingöl eski Sıtma ve Savaş Ta- Tekirdağ Merkez Hükümet Ta
bibi bibi 
Ankara Numune Hast. eski Bakanlık Sağ. İşi. Gri. M d. lü-
Dah. Mütehassısı günde Müte. 
Eski Adana Mebusu Adana Refik Saydam Ilıfzıssrh-

ha Müessesesi Müdürü 
Eski Burdur Mebusu Ankara Hast. Başhekim Mua

vini 
Eski Çankırı Mebusu Hakanlık Eğitim (Jn. Md. iü-

ğünde görevi i 
Fethiye eski Hükümet Tabibi Corum Devlet Hastanesi Dahi-
(1953 te istifa etmiş) liye Mütehassısı 
Çorum eski Merkez Hü. Tabibi Corum Merkez H. Tabi]) 
(1957 de istifa etmiş) 
Denizli Devlet Hast. Veı*. Pav- Denizli Devlet Hast, Dahiliye 
yonu Müteh. Mütehassısı 
Konya - Ilgın Sıtma Svş. Ta- Konya - Ilgın Sağlık Merkez 
bibi (28.11 .1957 de istifa et- Tabibi 
mis) 
Süleyman Sağlık Merk. Göz lîize Devlet Hast, Göz TTasta-
Mütehassısı (1 . 9 . 1952 de is- lık. Mütehassısı 
tifa) 
Açıktan Samsun Ana vre Çocuk Sağ. 

Mer. Müths. Tabibi 
Samsun Verem Svş. Disp. Mü- Samsun Verem. Svş. Der. Disp. 
tehassıs Tabibi Mütlı. 
Eski mebus Haydarpaşa Numune Hast. 

Operatör 
Eski Urfa Sağlık Md. Bakanlık Sağlık ve Sosyal 
(29 . 9 . 1957 de istifa) Yard. Müfettişi 
Açıktan Ankara Hast. îe Hasta. Asis

tanı 
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Adı ve soyadı 

(Adaylığını koyduğu siyasi par.) Eski memuriyeti Yeni memuriyeti 

Dr. M. Kemal Selimoğlu Sivas Numune Hast, Hayati Adana Hıfzıssıhha Müessesesi 
(C. K. M. P.) Kimya Müths. Kimya Mütehassısı 

Dr. Yakup Çağlayan Alaca Hükümet Tabibi Nevşehir Sağlık ve Sosyal Yar-
(C. K. M. P.) dıuı Müdürü iken 16 .9 .1963 

te müstafi sayılmıştır. 
Dr. Abdülkadir Candaş Tekirdağ Göğüs Hast. Dahili- Koşuyolu Çocuk Prevantoryu-

(C. K. M. P.) ye Mütehassısı mu Dahiliye Müths. 
Dr. Mustafa Fazıl Güven Bursa - Yıldırım Sağlık Mer- Bursa Ana ve Çocuk Sağlığı 

(Y. T. P.) kezi Tabibi Merkezi Tabibi 

(4ÜMRÜ.K VE TEKEL BAKANLIĞI 

1961 yüı genel seçimlerinde parti listelerinde yer alan memurlardan kazanamıyanlara ait liste 

Aday gösteri 1-
Adı ve Soyadı Görevi diği parti Bugünkü görevi 

C. Azmi Silfıhtaroğlu İskenderun Gm. 
Başmd. Başuzmanı (C.K.M.P.) Millî Eğitim Bakanlığına nakil 

Zihni Testieioğlu Lzman (A. P.) İsteği üzerine emekliye ayrıl
mıştır. 

TARIM BAKANLIĞI 

1961 genel seçimlerinde parti listelerinde yer alan memurlardan kazanamıyanlara ait liste 

Adı ve soyadı; (Hangi parti 
listesinde yer aldığı) Seçime girmeden evvelki görevi Halihazırdaki görevi 

Şevket özbevk (Y. T. P. TokatN Antalya Tohum İslah ve Dene
me İstasyonu Müdürü Antalya Tohum İslah ve Dene

me İstasyonu Müdürü 
Sabahattin Savcı (Y. T .P. Diyar
bakır) Erzurum Teknik Ziraat Mü

dürü Erzurum Teknik Ziraat Mü
dürü 

Haydar Behramoğlu (A. P. Kars) Bursa Teknik Ziraat Müdürü Bursa Teknik Ziraat Müdürü 
Kemal Güneş (A. P.) D. Ü. Ç. Genel Md. de Müdür 

Muavini D. Ü. 0. Genel Md. de Tarla 
Ziraat İşleri Müdürü 

Ziya Ayrım (A. P.) D. Ü. Ç. Ekonomi îş. Md. de 
Zi. Y. Mühendisi Muş Teknik Ziraat Müdürü 

Kâzım Mıhçıoğlu (C. H. P. An
kara) Tarım Bakanlığı Tetkik ve is

tişare Heyeti Üyesi Orman (Jenel Md. de Ağaçlan
dırma ve Erozyonu Kont. Da. 
Başkanı 
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Adı ve soyadı; (Hangi parti 

listesinde yer aldığı) Seçime girmeden evvelki görevi Halihazırdaki görevi 

Fahrettin Alpertan (Y. T. P. 
Konya) 

Mennan Urbay (A. P. Sakarya) 

Yavuz Acar (A. P. Bolu) 

Reşit Karademir (Y. T. P. Mardin 
Bağımsız) 

Etlıenı Erdinç. (A. P.) 

Hasan Emre (C. H. P.) 

Rıfkı Danışman (Y. T. P.) 

Salih Zeki Pamııkoğlu (Y. T. P.) 

Şakir Canalp (Y. T. P.) 

Halit Suııalp (C. K M. P.) 

Macit Baydoğan (Y. T. P.) 

Edibe Bayar (Y. T. P.) 
Şevket Dursun (O. H. P.) 

Sinop Devlet Orman İşletmesi 
Müdürü 

Elâğız Orman Baş. Müd. de 
Orman Y. Mühendisi 

Orman Genel Md. lüğü 7 nei 
Şube Müd. de Orman Y. Mü
hendisi 

T. Zirai Donatım Kurumu 
Diyarbakır Bölge Müdürü 

Yol Dairesi Teknik Müşavir 
(TCDD İş. Gn. Md. lüğü) 

Konya Bölge Başmüdürü (PTT 
İş. Gn. Md. lüğü) 
Araştırma ve Geliştirme Ku
rulu Bşk. Üyesi (PTT İş. Gn. 
Md. lüğü) 
Petrol Dairesi Reisliği Kısım 
Şefi (PTT İş. Gn. Md. lüğü) 

Sivas Valiliğinden emekli 
(DHMİ Gn. Md. lüğü) 
Emekli General (DHMİ Gn. 
Md. lüğü) 
Emekli Hava Albayı (DHMİ 
Gn. Md. lüğü) 
Avukat (DHMİ Gn. Md. lüğü) 
Avukat (DHMİ Gn. Md. lüğü) 

Sinop Devlet Orman İşletmesi 
Müdürü 

İstanbul Orman Baş Müd. de 
Orman Y. Müh. 

Orman Genel Müd. de Plânla
ma Gr. Orman Y. Mühendisi 

T. Zirai Donatım Kurumu 
Ticaret Müdür Muavini 

kazanamıyanlara ait liste 

Yeni görevi 

Yol Dairesi Reisliğinde Teknik 
Müşavir 

Konya Bölge Başmüdürü 

Malzeme Dairesi Bşk. 

Muhasebe ve Maliye Dairesi 
Başkanlığı Tetkik Memuru 

Genel Müdür Muavini 

Yüksek Elektronik Mühendisi 

İşletme Dairesi Reis Muavini 
Hukuk Müşavirliğinde görevli 
Mukaveleli Avukat 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

1961 genel seçimlerimde parti listelerinde yer alan ve seçimi 

Adı ve soyadı; (Adaylığını 
koyduğu parti) Eski görevi 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Adı ve soyadı (Adaylığını 
koyduğu parti) 

Memur iken seçimlere iştirak ederek kazanamıyan adaylar 

Seçimlerdeki görevi Halen bulunduğu görevi 

Hakkı Aşıkoğlu (O. K. M. P. 

Mustafa Gaziler (Müstakil) 

Dr. Oğuz Erdem (Y. T. P.) 
Dr. Hiisrev Yol at (O. H. P.) 

Fuat Uysan (C. H. P.) 

Merkezde Bölge Çalışma Mü- Aynı 
dürü 
Levazım Müdürlüğü Daktilosu Aynı 

îşçi Sigortaları Kurumu 

Sağlık İşleri Başkanı Genel Müdürlük Müfettişi 
Ankara Hastanesi Hariciye Mü- Aynı 
tehassısı 
Ankara Şubesi Müdürü Avnı 

SANAYİ BAKANLIĞI 

1961 yılı Genel seçimlerine katılıp kazanamıy anlara ait liste 

196i seçimlerinden evvel Sanayi Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı genel müdürllülklerde vaizifeli 
bukmrap da seçimlerde 'kazananı ı<van ve aiym vazifelerine devam eden pertsonıel lifeltesi. 

Adı vo soyadı (Adaylığını 
koyduğu parti) 

Memur olduğu daire veya 
teşekkül 

M. Ali Oksal (Y. T. P.) Sümerbank Gn. Md. 
Zeki Kahyaoğlu (C. K. M. P.) » » » 
Nafiz Çakar (C. H. P.) » » » 
Şefik Mengen (O. K. M. P.) » » » 
Şebabettin Akbaşoğlu (Y. T. P.) » » » 
Abdullah Köseoğlu (C, H.P.) Selüloz ve Kâğıt 
Zafer Arsankan (C. K. M. P,) Maikina ve Kimya 
Cavit Kavurmacıoğlu (Y. T. P.^ » » 
Hayrettim Tansu (O. H. P.) Azot Sanayii T. A. Ş. 
Alim Sipahi (C. H. P.) T. Çimento Sanayi 
Cahit Obrukkaya (A. P.) » » 
Hasan Basri Güven (Y. T. P.) Maden Hurdacılığı T. A. Ş. 

Vazifesi 

Tek. Müş. 
Uzman 
Tabip 
Hukuk Müş. 
îşl. Şefi 
Tabip 
Mühendis 
Tabip 
Mühendis 
Tabip (Ek görev) 
Tic. Md. Mu. 
Genel Md. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1961 Genel Seçimlerine katılıp kazananuyan memurlara ait 

liste 

Adı ve Soyadı (Adaylığını 
koyduğu parti 

Etibank Genel Müdürlüğü 

Kvvelki görevi Şimdiki görevi 

Fatih Narin (Y. T. P.) 
Hidayet îpek (Y. T. P.) 

Mütehassıs Müfettiş Ayın 
"En. Pro. ve Tes. Şb. Muamelât » 
Şefi 

Memduha Atunç (C. K. M. P.) Elek. îşt, Müessesesi Hukuk » 
Müşaviri 

Münir Musagil (A. P.) tdare Meclisi Üyesi İst. Alım Satım Şb. de Avukat 

D. S. î . Genel Müdürlüğü 
Tahsin Çuhadaroğlu (C.K.M.P.) işletme ve Bakım D. Bşk. da Ayın 

Orman Müh. 
Sait Biliner (Y. T. P.) îzmirD. S. 1. I I nci Bölge Md. » 

de Mühendis 
Hayrettin Yamalkoğlu (O. H. P.) Samsun D. 8. I. VII nei Böl. » 

Md. de Tahakkuk Me. 

T. K. I. Kurumu Genel Müdürlüğü 
Ahmet Demir Yüce (A. P.) Fen ve Tetkik Krl. Kadrosunda Aynı 

Üye 
Muhlis Saraçoğlu (C. H. P.) E. K. I. Müessesesinde Karadon (İstifa ile ayrılmıştır) 

Böl. Ocak Müh. 
Salim Başak (A. P.) E. K. İ. IMüeSselsiinlde Kaıraldoıı (lisıt'iıfa öıta aıyrdimuşitır) 

Sıttikı ıKölker (A. P.) 
Enerji Dairesi Reisliği 

Tl'zmıan Kaduidsunlda Hulkıulkıçu Aynı. 

Turizm ve Tanıtana Bakanlığı 1961 Genel Seçimlerinde kasanamıyan memurlara ait liste 

Adı ve soyadı (1961 Genel 
seçimlerinde adaylığını 

Koyduğu parti) 

Abdullah îbşiroğlu (A. P.) 

Halihazır görevi (Aylığı), 
Vazifeye haşladığı tarih 

1961 (-ıcnel Seçimlerinden evvelki 
vazifesi 

T. O. Turizm Bankası Müdürler T. C. Ziraat Bankası Kooperatif-
Fturulu Üyeliği (1750) 13.2.1962 l er Müdür Muavini iken Temsil

ciler Meclisi Üyeliğine seçilmiş, 
seçimlerde A. P. den adaylığını 
koymuş seçilemeyince tekrar T. C. 
Ziıraait BanklaCsı. MöMitSşliğ'iınıC tâ
yin edilmiş ve sonradan naklen 
T. O. Turizm Bankası Müdürle* 
Kurulu Üyeliğine tâyin edilmiş 
ise de 1963 Nisan ayında bu vazi 
feden avrılrms bulunmaktadır. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

1961 yılı Genel Seçimlerine katılıp kazanamıyanlara ait liste 

Adı ve ıslo/yadı (Adaylığım 
koyduğu parti) Eski görevi Yeni görevi 

Hamdi Orhon (C. H. P.) tiler Bankası İdare Meclisi İller Bankası Müdürler Kurulu 
Azası Üyesi 

Ahmet Sulhi Sokullu (C.K.M.P.) Yapı Malz. Gn. Md. Keşif ve Yapı Malz. Gn. Md. Keşif ve 
Denet İşç. Denet Işç. 

Hasan Ali Vural (Y. T. P.) Öğretmenlikten emekli Mesken Gn. Müdürlüğünde Me
mur 

İhsan Karaçam (Y. T. P.) » » Marmara Bölge Md. Denet İşçisi 
Mehmet Şahin (Y. T. P.) » » Mesken Dairesi Denöt İşçisi 



C. Senatosu B : 80 30 . 6 . 1964 O : 2 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 

ADANA 

Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : öl 

Kabul edenler : 40 
Reddedenler : 2 1 
Çekinserler : C 

Oya katılmıyanlar : 123 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

ORDU 
Zeiki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

[Reddedenler] 
BURSA 

îhsan Sabri Çağlayan-
gU 
Cahit Ortaç 

O. 
ERZURUM 

Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
O, Zeki Gümüşoğlıı 
Rit'at öztürkçine 

İZMÎR 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 

ADANA 

Mehmet Nuri Ademoğ
lu 
Galip Afşar 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
(t) 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sahır Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteın Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 

Salih Türkmen 

AMASYA 

Macit Zeren 

— 172 — 



ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
SaJbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(B) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Ahmet Özdemir 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ikan 

BURDUR 
0. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

O. Senatosu B : 80 
DİYARBAKIR 

thsan Haınit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrare Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtıi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

30 , 6 . 1964 O : 2 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Ömer Ucuzal (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
(B.) 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 
(B.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
(î. Ü.) 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuutaş (L) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu (î.) 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ikalın 
Ömer Ergün (I.) 
Hasan Kangal (t.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök (I.) 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
N. Zerin Tüzün 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

SEKSENİNCİ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A —BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilli-

ğinde açık bulunan üyeliğe seçim. 
'2. — Türkiye Büyük Millet MecLilsi Kamu 

İktisadi Teşeibhüsl.eri Karma [Komisyonuna üye 
(seçimi. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Enver 
Kök ve Ali Altuntaş/a kin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/325) 

4. — Anayasa Mahkemesine asıl üye ıseçimi 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
mütalâası. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuıliyct Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmı Üren'in, (Çukurova Çimento Fabrika
sının yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında ibâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan ısözlü sorusu (6/254) 

2.— Cumhuriyet ıSenaıtosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, 11. Nisan 1928 tarih ve 1219 sa
yılı Tababet ve Şuaıbatı iSanatlarmın İcrasına 
ait Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup 
olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardımı Ba
kanından ısözlü sorusu (6/260) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Kifcecjigil'in, Kayseni .kazalarının içime 
ve sulama tesislerine dair Enerji ve Taibiî Kay
naklar Balkanından (sözlü sorusu (6/262) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dıilkeedigil'in, turizmi gelişmelerinde göz 
önünde 'bulundurulan esasların neler olduğuna 
dair Turizmi ve Tanıtma Bakanından ısözlü so
rusu (6/263) 

5. — C. Senatosu İzmir Üyesi İzzet ıBiraııd'-
ııı, memleketimizi ziyaret eden Alman Parla -

iinento Heyetinin karşılanması ımerasiiımine dair 
'Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/266) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rall
imi Arıkan'ın, Düzce kazasının Yakabaşı köyün
deki ıbiir hâdiseye dair İçişleri Bakanından sözlü 
•sorusu. (6/267) 

7. — Cumhuriyet iSeuatosu Taibiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, bugünkü mı alî ve ekonomik du
rumumuza dair Maliye Bakanından ısözlü ısoru-
su. (6/268) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A —HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Bâzı • vergi ve reisi inlere zam yapıl

ması hakkında 4040 «ayılı Kanunun 31 nei mad
desinde değişiklik yapılınıasana dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan ımctni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/621; C. Senatosu 1/411) 
(S. Sayısı : 467) [Dağıtana tarihi : 18 . 6 . 1964] 
(Bitiş tarihi : 24 : 8 . 1964) 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLEN İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı 
Kanuna bâzı fıkralar >eklenınıesi ve hu kanunda 
'bâzı değişiklikler yapılmıaısma dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/633; O. .Senatosu 1/412) 
(S. Sayısı : 468) [Dağıtma tarihi 13 . 6 . 19641 
(Bitiş tarihi : 24 . 8 . 1964) : 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 467 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 
31 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi 1/621; C. Senatosu 1/411) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 632) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7929-11265 

196 i 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

4 . 1964 tarihli 96 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikli görüşülerek Millet Meclisinin 30 
açık oyla kabul edilen bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 
31 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirvıen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 1 . 196i tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 29 ve 30 . •/ . 196 i tarihli 95 ve 96 nci birleşimi erim I e (incelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul elilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 632) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No: 1/411 

KararNo: 10 

Geçici Komisyon raporu 

10 . 6 . 196 ı 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları «Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun» tasarısı. 

Komisyonumuzun İT) . 5 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin buna mütedair verdikleri tamamlayıcı bil
giler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi ({ene! 
Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 



(ı'erıel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(•eriei Komisyon Başkanı Sözcü 

Zonguldak Konya 
A. Eyidoğan A. Onar 

Tabiî Üye Denizli 
0. Koksal V. Akyar 

Kâtip 
İzmir 

11. Onat 

(-uınhurbaskanmca, S. Ü. 
Söz hakkım mahfuz 

E. Kök 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuz 

V. Ersü 

Sinop 
Söz hakkını mahfuzdan 

»Şy. Batur 

(Jaziantep 
N, Özgül 

MİLLKT M KOLİSİNİN KABUL LTTİGİ 
MUT İN 

liâzı vergi ve resimlere zam. yapılması hakkında 
İOİO sayılı Kanunun SI nci maddesinde değişik

lik yapılmasına dair Kamın 

MADDE 1. — 29 . 5 . 1941 tarihli ve 4040 
sayılı Kanunun binalardan Savunma Vergisi 
alınması hakkındaki 31 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

4 . 7 . 1931 tarihli ve 1837 sayılı Kanun ge
reğince binalardan alınmakta olan verginin : 

1. Sahibinin bizzat oturduğu meskenlerden 
% 25 i, 

2. Kiraya verifcn meskenlerden % 75 i, 
3. Ticarethanelerden % 100 ti, nisbetinde 

Savunma Vergisi alınır. 

MADDE 2. — 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
geçici 2 nci maddeleri hükümleri saklıdır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

(İUÇİrl KOMİSYONUN KABUL ETTtftt 
METİN 

liâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 
İ0W sayılı Kanunun 31 nci maddesinde değişik

lik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

»m<t 

0. Senatosu ( S. Sayısı ; 467 ) 



İ3önem : İ 
Toplantı : 3 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı fıkralar eklenmesi ve 
bu kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasar ıs ının 
Millet Meclisince kabul o lunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1 / 6 3 3 ; C. Senatosu 1 /412) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 636) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 5 . 1M4 

Kanunlar Mudilrliiğii 
Sayı : 7934-44270 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 4 . 1964 tarihli 96 ııcı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı fıkralar eklenmesi ve 
bu kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla 
Fuad Sinııen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 20 . 1 . 1964 Utrihinde. Başkanlıkça İlk Komisyona hainde edilmiş ve Genel 
Kurulun 29 ve 30 . i . 1964 tarihli 95 ve 96 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle fjöriişiilerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 636) 

Geçici Komisyon raporu 
Gumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 10 . 6 . i96 i 
Esas No: 1/412 
Karar No: 12 

' ' ' Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 2\ . 6 , 1.961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı fıkralar ek
lenmesi ve bu kanımda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 15 . 5 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdiği tamamlayıcı bil
giler Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilerek bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi (ienel 
Kurulunca kaimi edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

468 



- 2 -
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçiri Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

A. Eyidoğan 

Tabiî Üye 
O. Koksal 

Sözcü 
Konya 

A. Onar 

Denizli 
C. Akyar 

Kâtip 
Tzmir 

//. Onat 

Oumlıorbaşkanmca S. t'J. 
E. Kök 

Gaziantep 
N. özgül 

Söz 

Tabiî Üye 
V. Ersii 

Sinop 
hakkım mahfuz 

fl. Bahir 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 468 ) 



- 8 -
M İLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı 
fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı değişik

likler yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun 309 sayılı Kanunla değişik 1 nci 
maddesinin; 

A) I numaralı bendinin sonuna aşağıdaki 
hüküm eklenmiştir : 

1 Haziran 1942 (dâhü) tarihi ile 31.12 .1951 
(dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil su
retiyle tesbit edilen kıymetler 1,5 misli, 

1 . 1 . 1952 (dâhil) tarihi ile 31 . 12 . 1955 
(dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil su
retiyle tesbit edilen kıymetler 1 misli, 

1 . 1 . 1956 (dâhil) tarihi ile 31 . 12 . 1959 
(dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil su
retiyle tesbit edilen kıymetler 0,50 misli; 

B) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

1 Haziran 1942 (dâhil) tarihinden sonra 
arazinin, 1 . 1 . 1960 (dâhil) tarihinden sonra 
arsaların tahrir veya tadil suretiyle tesbit edi
len kıymetlerine ve 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta
rihinden sonra takdir edilmiş olan binaların 
gayrisâfi iratlarına misil eklenmez. 

O) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ancak, arazide 1 . 6 . 1942 (dâhil), arsalar
da 1.1.1960 (dâhil) ve binalarda 12 . 5.1953 
(dâhil) tarihlerinden sonra, eski kıymet veya 
gayrisâfi iradın bölünmesi suretiyle yapılmış 
olan taksim ve ifrazlarda, parçalara düşen kıy
met veya gayrisâfi iratlara, takdir edildikleri 
tarihler nazara alınarak yukarda zikredilen mi
siller eklenir. 

MADDE 2. -— Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ClEÇrOİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 sayılı Kanuna bâzı 
fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı değişik

likler yapılmasına dair kanun tasarın 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 noi madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 neti madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayıcı : 468 ) 




