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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanvekillerinden Diyarbakır Üyesi ih
san Hamit Tiğrel, Meclislerin tatile girmeleri 
hususunda Millet Meclisi Başkanlığınca alman 
kararı protesto mahiyetinde bir konuşma yaptı. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

6 Temmuz 1965 Salı günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birleşime, saat 18,00 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Kırklareli 

A. Naci An 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Roparlar 
1. — Devîet memurları kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 1/567) 
(S. Sayısı : 664) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1965] 

2. — .1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/875; Cumhuriyet Senatosu 1/574) (S. 
Sayısı : 665) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KATİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Mustafa Yılmaz İnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Yüzonbirinci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 16 da topknmalk üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,15 (BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Saat 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkaavekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz Înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi açıyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Rifat öztürkçîne'nin, 
6188 saydı Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapı
lara dair Kanunun tam mânasiyle uygulanması
na dair demeci 

BAŞKAN •— Sayın öztürkçine, gündem 
dışı 6188 sayılı Kanun hakkında, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 6188 sayılı 
Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar 
hakkındaki Kanun, şu ana kadar yürürlüktedir. 
Ne yazık ki, iki milyon vatandaşı ilgilendiren 
bu kanun, her nedense, gelmiş geçmiş hükü
metler tarafından bir türlü yürütülememekte-
d'ir. Temennimiz odur ki, bu iki milyon vatan
daşı imlendiren bu kanun yürütülmelidir. 
Çünkü bunlar da insan gibi yaşama hakkına sa
hip kişilerdir. Devlete vergi veren, sigortaya 
pirim öd iyen ve hattâ, yapılan işlerle ödedikle
ri vergileri mukayese ettiğimiz zaman da, müs
temleke vatandaşlarına dahi reva görülmiyecek 
derecede bakımsız olan bu bölgelerin biran evvel 
ele alınmasını yeni Hükümetten temenni eder, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

2. — Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, De
nizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk Anonim 
Şirketinde mevcudiyeti iddia edilen yolsuzluk
lar hakkındaki raporun görüşülmesinin gerek
tiğine dair demeci 

BAŞKAN — Gündemle ilgili, Sayın Ferit 
Alp iskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Gündemimizin birinci maddesini teşkil eden 
Deniz Nakliyat Şirketindeki yolsuzluklarla il

gili Araştırma Komisyonu rapora, on'beş gün
den daha fazla bir müddetten beri gündemimi
zin daima 'birinci maddesini teşkil ededurmak-
tadır. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Ana»-
yasamızm âmir hükümleri ve İçtüzük "bilhassa 
Parlâmentonun murakabe görevine daha büyük 
hir yer ve önem verdiğinden dolayı buna tabia-
ten öncel'lk ve müstaceliyet tanımıştır. Onun 
için gündemin hirinci maddesine geçmiştir. İç
tüzüğün 138 nci maddesi ise, Araştırma Komis
yonu raporlarının, Meclislere gelişinden sonra, 
en geç üç celse sonra müzakeresinin j^apılma-
sını âmirdir. Buna rağmen birçok kanunların 
öncelik ve ivedilikle görüşülme teklifleri Ana
yasanın ve İçtüzüğün bu hükümlerini bertaraf 
etmektedir. Belki günü dolmuş olan 'bir iki ka
nun için böyle bir istisnai işi mazur görülebilirdi, 
ama dörtyüz milyonu aşkın bir sermayeye ma
lik olan ve her yıl milyonlarca lira açık veren, 
birçok yolsuzlukların olduğu iddia edilen bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü hakkında güzide bir 
heyetin yapmış olduğu, hazırlamış olduğu araş
tırma raporunun görüşülmesi, tartışılması şüp
hesiz ki, hakikati daha müşahhas bir hale getire
cek ve umumi efkârın da merakını teskin etmiş 
olacaktı. Araştırma Komisyonu raporunda bâzı 
yolsuzluklar tesbit edilmekle beraber, bâzıları 
takdire bırakılmıştır ve bâzılarında yolsuzluk 
olmadığı ileri sürülmüştür. Tabiî, heyetin ka
naatine hürmetkarız. Fakat Senatör arkadaşla
rımızın bu hususta söyliyecekleri ve bildikleri 
vardır. Binaenaleyh, bu husustaki görüşme, Par
lâmentonun murakabe görevi ikmal edilmiş ola
cak ve hiç olmazsa murakabe vazCfemizi ihmal 
etmomiş bir duruma getirmektir bizi. Bunun 
için öncelikle görüşülsün diye bir önerge verme-
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ye lüzum 'görmüyorum. Yüksek Başkanlığın tak
dirine vâhe^tedir. Zaten kendisi, gündemimizin 
birinci maddesini tenkil etmektedir. Yalnız ben
deniz, Başkanlık Divanından şunu rica ve is
tirhamı federCm; 'bu, iki Bakanlığı ilgilendirmek
tedir. Bir defa ilgili Bakanlık, Ulaştırma Ba
kanlığıdır. ikincisi Emekli Sandığının, yani 
dulların, yetimlerin, emeklilerin de bu şirkette 
büyük bir hakkı vardır. İkinci olarak, Mali
ye Bakanının, gelmediği takdirde Emekli San
dığı Umum Müdürünün de 'burada bulunması 
icaheder. Yine Anayasa, önerge sahibiyle ilgili 
Bakanın ilk önce konuşmalarını şart kılmış ol
duğuna göre, bugün ittihaz buyuracağınız ka
rarla, bunun ne gün yapılacağı, hangi saatte 
yapılacağının belirtilmesi ve ona göre ilgililere 
tebligatta buluınulma'sı gerekmektedir. Bunu hem 
Başkanlık Divanından ve hem de Yüksek Heye
tinizden arz ve istirham ederim. 

3. — Tabiî Üye Suphi Karaman'in Anayasa 
ve rejim teminatı konusu üzerinde demeci. 

BAŞKAN — Anayasa teminatı ve rejim em
niyeti hakkında Sayın Sıiphi Karaman, buyu
runuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Rejimin ve demokrasinin bir çıkmaca gir
mekte olduğuna işaret etmek için söz almış bu
lunuyorum. 1965 yılında Akhisar ve Zongul
dak'tan başlıyan olayların 27 Mayıs 1960 önce
sinde Uşak'ta başlıyan olaylara benzediğini ve 
aynı seyri takibettiğini görmemek için tarih ve 
sosyoloji şuurundan yoksun olmak lâzımdır. 
Bir zamanlar Vatan Cephesi manşeti altında 
tertiplenen tecavüzler, milleti iman cephesi -
ehlisalip cephesi diye ikiye bölme çabaları şim
di Komünizmle Mücadele Derneği sahte adı 

" altında yürütülmek istenmektedir. Bu mem
lekette 20 yıldır komünistlik ithamının en ağır 
küfürden de beter anlama geldiğini bilen bâzı 
geri kafalı, menfaatçi, •çıkarcı hâinler milleti 
en acı ithamlar altında ikiye parçalamak gay
retinde pervasızca devam etmektedirler. Bu
gün, 27 Mayıstan 'sonra yıkılan sırça köşkleri 
ile, bu bedbahtları benden sonra tufan zihniye
ti içei'isinde millî vicdanın 'müsamahasının sui
istimalinde görüyoruz. 

BAŞKAN — ,Sayın (Karaman, Anayasa te
minatı ve rejim üzerinde Başkanlık Divanının 
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yapmış olduğu incelemeye göre mevzu adalete 
intikal etmiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Hiç alâ
kası yok. 

BAŞKAN — 22 kişi hakkında takibat yapıl
mıştır ve iki kişi de tevkif edilmiştir. Mahkeme
ye intikal ettiği Hükümetten öğrenilmiştir. 
Bursa olaylarına temas etmemenizi rica edece
ğim, Anayasanın 132 nci maddesi gereğince. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Başka
nım, ben bu Parlâmentoya boynunu vermek su
retiyle gerek 27 Mayıs evvelinde gerek 27 Ma
yıs sonrasından Parlâmentonun toplanması 
için büyük çaba sarf eden kişilerden ve he
yete mensup bir insanım, ben şahsım itibariyle, 
yalnız şahsım ile bu rejimin teminatlarından bi
risiyim. Ben bu kürsüde eğer bunları konuş
mazsam hiç kimse konuşamaz. Eğer bana Baş
kanlık Yüce Senato söz vermezse bunun vebali 
çok büyük olacaktır. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Henüz 
savcılıkta, savcılık safhasında konuşulur. 

'BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, yerinize otur
manızı rica edeceğim. Rica edeceğim. 

Sayın Karaman. 
SUPHİ 'KARAMAN (Devamla) — Devam 

•ediyorum. 
BAŞKAN — ıSizin gibi her üyenin bu kür

süden dilediğini konuşması asıldır. Yalnız, 
bendeniz size millete mail olmuş Anayasanın 
132 nci maddesinden bahsediyorum. 

ıSUPHÎ KARAMAN (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Adalete intikal ettiği... .(Gürül
tüler) 

'Sayın Ağırnaslı, siz Adalet Vekili değil
siniz. Başkanlık Divanı gerekli yerlerle temas
la bu neticeye varmış; 22 kişi hakkında taki
bat ve 2 kişinin de nezaret değil, mahkeme ka-
rariyle tevkif edildiği öğrenilmiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Peki, de
vam ediyorum. 

BAŞKAN —Çok rica edeceğim. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Peki... 

BAŞKAN — Anayasanın 132 nci maddesini 
göz önünde bulundurarak konuşmanızı rica ede
ceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Peki, de
vam edeceğim. Tecavüzleri şiddetle takbih edi
yorum. 

— 116 — 
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Bu tecavüzlerin devanı edeceğinden ve da

ha da büyüyerek sırasiyle C.K.M.P. ve C.H.P. 
topluluklarına da saldırılar halini alacağından 
endişe duyuyorum. Bu tecavüz hareketlerinin 
altında Anayasaya tecavüz saklı yatmaktadır. 
27 Mayısa açıktan tecavüz edemiyenler, onun 
Anayasasını gizli kapaklı tırmalamakla meş
guldürler. Bu tecavüz hareketlerinin altında se
çim emniyetinin ihlâli yatmaktadır. 1965 se
çimlerinin meşruiyeti üzerine şimdiden yobaz
lığın ve taassubun lehinde gölge düşürülmüş
tür. Bu tecavüzler devam ederse seçimlerin za
manında yapılabilmesinden ciddî surette endi
şelendiğimi de belirtmek isterim. Hükümet, 
Bursa'daki tecavüz hareketinde ilgisiz durmakla 
tarafsızlığından şüphe uyandırmış, 

BAŞKAN — Saym Karaman yazınızdaki 
Bursa kelimelerini lütfen hasfetmenizi rica 
edeceğim. 

SUPHÎ KARAMAN (Devamla) — Zımnî 
bir tasmimde bulunur görünmüştür. Saym 
Cumhurbaşkanının olayları ertesi gün sabalh ga
zetelerinde öğrendiğini dün akşam radyonun 
saat 20 deki haber bülteninden anlıyoruz. 31 
Mart irtica hareketinden beri Bursa sokakların
da ilk defa insanlar sürükleniyor, fakat Hü
kümet tarih şuurundan habersiz, umursamazlık 
içerisinde sanki Selanik'ten bir kurtuluş ordu
su bekliyor. 

Refarandum adında bir papazın Türkiye'ye 
gelecek Halk Partisi ile birlikte dinsiz bir Dev
let (kuracağı propagandası ile Anayasaya 1961 
de yaptırılmak istenen kıyamdan sonra bugün bü
tün vatan sathında bu sinsi ve hain davranış
lar şu sloganları işlemektedir : 

«Toprak reformu komünistlik getirecektir. 
Petrolün millîleştirilmesirii istiyenler solculardır. 
öğretmenler, çocuklarımıza komünizm öğretiyor
lar, bunlara karşı mukaddes savaş açılmalıdır. 
Üniversite 'gençliği komünist hocaların elinde 
yetiştirilmektedir. Devlet Radyosu -komünist 
bir şebekenin elindedir. Cumhuriyet, Milliyet, 
Akşam ve Ulus gazetelerinin yazarları komü
nisttir. C.H.P. 'komünisttir. iktidara gelirse 
camileri kapatacaktır.» 

Arkadaşlarım, benden sonra tufan zihniyeti 
içerisindeki beyinsizlerin bu propaganda ile va
tanı ve milleti hangi badirelere sürükliyeceği-
ni beraberce düşünelim. Bunun sonu ya Viet-

— 117 
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nam ve Kore'deki seyirdir veya 1789 da başla
yıp 1793 te en kanlı safhasını alan büjük 
Fransız ihtilâlinin benzeridir. Samsun'daki dö
vizlerin ifadesi gelecekteki karanlığın habercisi 
olmuştur. Parlâmentoyu, partileri ve Hükümeti 
uyarmaya ve idrake davet ediyorum. 

Bu kürsüden bütün millete, gençliğe, zinde 
kuvvetlere ilân ediyorum. Komünizmle Müca
dele Derneği sahte adı altındaki bozguncu te
şekkülde toplananlar; bir kısım eski Demokrat 
Partililerin organizzatörlüğü altında birleşen 
Vatan Cephesi mensupları, sahte milliyetçiler, 
nurcular, komünizm düşmanlığının beynelmi
lel ticaretini yapan sahtekârlardır. Bunlar 
inkılâp düşmanıdırlar, bunlar Atatürk düş
manıdırlar. Bunlar 27 Mayıs ve onun Anaya
sasının düşmanıdırlar. Bunlar 150 senelik 
Türk yenileşme ve Batılılaşma hareketinin kar-
şısmdadırlar. Bunlar gerçek milliyetçiliğin de 
düşmanıdırlar. 

Komünizmle mücadelenin ve gerçek milliyet
çiliğin yolu 27 Mayıs Anayasası hükümlerinin 
tam uygulanması yoludur. Sosyal Devlet ko
münizmin panzehiridir, sosyal adalet gerçek 
milliyetçiliğin en duygulu öygüsüdür. 

Komünizmle Mücadele Derneği paravanasına 
bürünen fesat yuvası Saym Cumhurbaşkanının 
resimlerini ve isimlerini kendi kara düşüncele
rine bayrak yaparak bastırdığı milyonlarca 
broşürü Ege köylerinde her tarafa dağıtıp men
fi propaganda yapmaktadır. 27 Mayısın lideri
ni, aydın düşünceli ve Büyük Atatürkçü olduğu 
için 27 Mayısa lider seçilen Saym Cumhurbaş
kanı Cemal 'Gürsel'i adı ve sanını bu kara düşün
cenin istismarından kurtarmaya çağırıyorum. 

Söz milletin, hak doğrunun olacaktır. Hür
metlerimle. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Hükümet adına Saym Başba
kan Ürgüplü. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Karaman, 
hiçbir zaman Halk Partisinden kimse tecavüz 
etmez. 

BAŞKAN — Saym Alpaslan; Senatonun ha
vasını aynı şekilde devam ettirelim. Çok rica ede
ceğim. (Soldan, öyle şey olmaz, bunlar boş lâf 
sesleri) 

t. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü'nün, 
Tabiî Üye Suphi Karaman'a cevaben, kanun-
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tara aykırı hareket edenler hakkında zabıta kuv
vetleri ve adliyenin derhal harekete geçtiğini be
yanla Anayasa ve rejimin teminat altında bu
lunduğuna dair demeci. 

BAŞBAKAN SÜAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Suphi Karaman arkadaşımızın heyecanlı 
ifadesini dikkatle dinledim. Muayyen bir hâdi
senin kendisine verdiği heyecanı gayet tabiî te
lâkki etmekteyim. Yalnız, Anayasanın sarih 
hükmü karşısında bu mevzuda her hangi bir 
ifadede bulunmaya mezun değilim. Katî ola
rak tesbit ettiğimize göre, hâdiseye karışmış 
olan ve adliye tarafından haklarında takibat 
açılmış olan 22 kişi, halen takibat altındadır. 
Bu 22 kişiden 2 kişi, tevkif edilmiştir; taki
bat devam edecektir. Takibatın neticesine sükû
netle intizar mecburiyetindeyiz. 

Benim asıl cevap vermek istediğim nokta şu
dur - ; Hükümetin bu gibi hâdiseler karşısında 
ayrılması hakkındaki ifadeleri ve sert tenkidi e-
ri karşısında kendisini tamamen tomin edeyim 
ki; vazifeye başladığımız günden beri gerek Ak
hisar hâdiseleri, gerek diğer muayyen yerlerde 
olan hâdiseler; Silifke ve bunu takiben son hâ
dise adalete intikal ettirilmiştir. Mesul sanılan 
insanlar hakkında takibat yapılmıştır ve yapıl
maya devam edilmektedir. Adaletin takibatına 
birtakım geçmiş usullerle müdahale etmek Hü
kümetimizin aısla tasavvurunda değildir. (Bra
vo sesleri) ve hiçbir suretle adalete intikal etmiş 
bir mevzu hakkında katiyen bir müdahalede ve 
telkinde dahi. bulunmamak kararındayız. Aca
ba, Hükümetin yapacağı başka bir yol var mı
dır; Anayasayı korumak, Anayasa ile getirilmiş 
olan hakları mahfuz tutmak için? Vardır, arka
daşlar. Nitekim, muhtelif vesilelerle parti lider
lerinden seviyeli, sakin bir seçimi istediğim za
man, bir Haziran tarihinden başlıyarak, bundan 
bir ay evvel, bunu istediğim zaman, bunun bir 
sebebi • vardı, birtakım arkadaşlarım acaba niçin 
bunu istiyor, hâkim teminatı kâfi değil mi? Baş
bakan, gezdiği dolaştığı yerlerde sakin ve itidal
li bir seçim üzerinde bu kadar ısrarla duruyor, 
dedi. 

Her halde Hükümetin elinde plan birtakım 
istihbar vasıtaları, yaptığı tetkikler, aldığı ha
berler bunu gerektirdi ki, bunu her yerde esas 
Hihesele olarak ileri sürdüm ve halen de üzerinde 
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ısrarla durmaktayım. Hâkimlerin seçim sathına 
getirdikleri teminatı büyük bir değeriyle takdir 
etmekteyiz. Fakat eğer, seçim harareti ve seçim 
mücadelesi başladığı zaman, partiler liderlerin
den bütün teşkilâtına kadar ve seçime en büyük 
yardımcı olacağına kaani olduğum basın, aynı 
soğukkanlılığı ve aynı olgunluğu göstermezse 
hâkimin teminatı emin olun ki, yalnız kâğıt üze
rinde kalır. Binaenaleyh; son zamanda yaptığı
mız liderler toplantısında da aynı mevzuu Cu
martesi günü sayın liderlerden rica ettim ve 
Meclis, seçim sebebi ile tatile karar vermeden 
evvel parti teşkilâtının ve partiye mensup sena
tör ve milletvekillerinin teşrii çalışmalarından 
uzaklaşmamalarını, seçim faaliyetine fiilen giriş
memelerini ve seçimin kanunun tesbit ettiği ta
rihten itibaren faaliyet sahası teşkil etmesini 
bundan evvel büyük bir soğukkanlılık ve itidal 
göstermelerini ısrarla rica ettim. 

Bundan sonra ne olacak, arkadaşlar? Şimdi
ye kadar seçimlerde elimizde olan tecrübeler 
gösteriyor ki, çetin bir seçim olacak. Bu medeni 
seviyede ve ölçüde kalırsa; Avrupa'da da seçim
lerin ne kadar heyecanlı ve mücadeleli olduğunu 
birçok arkadaşlar bilir. Orada da domates, taş, 
yumurta atılır, küfür edilir. Fakat seçim bittik
ten sonra normal bir hayat avdet eder. Bizde 
nedense isterseniz mizacımız deyiniz, isterseniz 
parti teşkilâtı deyiniz; seçim bittiği günden iti
baren yeniden mücadele ve hararetini muhafaza 
ediyor. Buna huzurunuzda işaret edip sayın li
derlerin büyük ve tarihî bir mesuliyet ile karşı 
karşıya olduklarını hatırlatmak istiyorum. Dün 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştuğumuz za
man orada da mutabık kaldığımız gibi; eğer se
çimin bu seneki faaliyeti, istikametini değiştirir 
ve vatandaşa huzursuzluk getirecek, Anayasa ile 
kurulmuş hakları zedeliyecek hali alır, o istika
mette gelişirse, Hükümet olarak en ciddî tedbir
leri almaya karar vermiş bulunuyoruz. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

5. — İstanbul Üyesi Osman Zeki Gümüşoğ-
lu'nun millî menfaatlere aykırı hareketler ve re
jimi tahribedici beyan ve neşriyat konusunda 
adalet teşkilâtının hassas olması lüzumuna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, millî menfa
atlere aykırı hareketler hakkında gündem dışı. 
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OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Ana

nasa nizamının getirdiği bir hüküm vardır. Her
kesin dilediğini, düşüncelerini ve kanaatlerini di-
îediği gibi yaymak ve ifade etmek hürriyeti acık
tır. 

Ancak bu hürriyetler, elbette. Anayasa ni-
zımınm tahribedilmemesi şartına bağlı bulun
maktadır. Maalesef muhtelif vesilelerle bu hu
dut aşılmakta, muhtelif şahıslara ve teşekküllere 
kanun dışı bâzı taanlar isnadedilmekte, ifade j 
edilmektedir. Ben bir vesile ile Hükümetten is- I 
tirham etmek için, Senatoda hazır bulunan Ada
let Bakanının dikkat nazarını celbetmek için 
kısa bir mâruzâtta bulunmaya kendimi mecbur 
hissetmiş bulunmaktayım. 

Türk Ceza Kanununun 127 nci maddesinin 
5 nci fıkrası; aynen okuyorum; «Millî menfaat
ler aleyhinde hareketlerde bulunmak, yabancı
lardan, velevki bilvasıta olsun, kendisi veya baş
kaları için para, veya her hangi bir menfaat ve
ya yait kaibul eden vatandaş, eğer fiil daha ağır 
bir cürüm teşkil etmiyorsa 3 seneden 10 seneye 
kadar ağır hapis cezası ile ve 2 502 liradan 10 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır» şeklinde hüküm vaz'etmiştir. Her vatandaş, 
hele Devlet mekanizmasında vazife ve mesuliyet 
deruhde etmiş insanlar, millî menfaatleri en az 
kendi şahsi menfaatlerinden çok korumaya mec
bur ve sorumlu insanlardır. Devlet ve cemiyet 
fikri, vatandaşa hele idarecilere millî menfaatle
re riayetkar olmayı emretmekte ve bu riayeti 
mecburi bir vazife saymaktadır. Millî menfaat-
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leri ihlâl, bir yandan Türk Ceza Kanununa gö
re vatana ihanet suçu ile tavsif edilmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün yine birçok ga
zetelerde, açıkça ifadede fayda umduğum için 
arz ediyorum, A. P. sini dış kaynaklardan pa
ra temin eden, rejimi tahrilbeden bir hüviyetle 
tavsif edilmekte ve günlerce, hele petrol konu
sunda; Türk petrollerini, Türk madenlerini ya
bancı şirketlere satan, yaibancı şirketlerle men
faat bağı olan insanlar olarak tavsif edilmekte
dir. Eğer bu hakikat ise, var ise, Adalet Baka
nının yine Ceza Kanununun 173 ncü maddesine 
göre derhal bu işe el 'koyması ve işi kovuştur
ma mevzuu yapması şarttır ve lüzumludur. He
le Devlet hayatına karışan insanların, millî 
menfaatleri ecnebilere peşkeş çeken insanlar 
olarak tavsif edildikten sonra, bu hareketlere 
bigâne kalmasına imkân yoktur. Eğer ben, men-
subolduğum parti içinde böylesine bir hareket 
varsa, evvelâ ben kendimi bilmek isterim; kim
lerin arasındaiyım, neyim, hareketim nedir, millî 
menfaatlerle ne derece kabili teliftir diye bu
nu teslbit ve tescil etmek zarureti vardır. Aksi 
halde 'böylesi hareketler yok da, rejimi tahrip 
edecek ve uluorta isnatlar yapacak insanlar, bu 
memlekette at oynatacaksa, buna da imkân 
vermemek lâzum, İftiradan suç tasnifinden bun
ların takibi icabıdır. Böylece cemiyet aleyhinde 
suç i'şliyen insanlar karşısında Adliye Vekili

nin bigâne kalmamasını istirham ederim. 
Saygılarımla. (Bravo sesleri1, alkışlar) 
BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeler bit

miştir. Gündeme geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet 3Ieclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (S. Sayısı : 654) (1) 

12 nci maddenin müzakeresi bitmiş bulun
maktadır. 

Açık oylama yapılacaktır, sayın üyelerin sa
lonu terk etmemelerini rica ederim. 

(1) 654 S. sayılı basmayazı 2.7. 1965 gün
lü 109 ncu Birleşim tutanak dergisindedir. 

Bu hususta verilmiş bir önerge var, okuyo
ruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 12 nci madde hakkında 

arz ettiğim takririmi geri aldığımı arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ueuzal 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ueuzal takririni 
geri almış idi. Yalnız Sayın Alihocagil, Saym 
Kalpakhoğlu, Sayın Baki Güzey bu takrire ilti
hak etmişlerdi. Saym Baki Güzey bu kere geri 
almaya katılıyorlar mı 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Evet. 
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BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 
OSMAN ALÎ HOCAGlL (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklı oğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Hayır, efendim, takririm oylansın. 

BAŞKAN — Siz geri alma takririne iltihak 
etmiyorsunuz, öyle mi ? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil ve arkadaş
larının açık oy takriri vardır, (Başka takrir 
var mı sesleri) Var efendim, bir tane önerge 
var ; Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun. 

Sayın Betil?.. Burada. Sayın Saraçoğlu? 
Sayın Yıldırım? Sayın Salih Türkmen, Sayın 
Dinekli, Sayın Erdoğan, Sayın Demir, Sayın 
Gangal? Burada. Sayın Seyhan? Burada. Sayın 
Nüvit Yetkin? Burada. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun takririni okuyoruz. 

Başkanlığa 
12 nci maddenin Millet Meclisinin kabul et

tiği esas üzerinden müzakereye tabi tutulması
na arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

(Müzakere bitti sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bundan 
başka önergeniz yok değil mi efendim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Yok efendim. 

BAŞKAN — 12 nci maddenin açık oya arzı 
teklif edilmiştir; açık oylama yapacağız efen
dim. (Neyi oylıyacağız sesleri) 

Komisyonun tadil teklifini kaıbul edenler 
."beyaz, reddedenler, kırmızı, çekinserler yeşil 
oy kullanacaklardır. Komisyon maddesinin yal
nız başka takrir de yoktur açık oy teklifi de 
vardır /Müzakere bitmiştir efendim, bir tadil 
teklifi değil. 

Sayın Betil ve arkadaşlarının vermiş oldu
ğu takrir de 12 nci maddeyle ilgili bütün tek
liflerin ayrı ayrı açık oya konulmasını istemiş
tir. Bü söbeple kendisinin bir fıkra eklenmesi 
ve fıkranın madde isminin değiştirilmesi hak
kında da bir teklifi vardır, onu da ayrıca oya 
koyacağız. 

(Açık oylamaya başlandı) 
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BAŞKAN — ikinci 'bir açık oylama daha 

yapılacaktır, verilen takrire göre. Sayın üyele
rin salondan ayrılmamalarının teminini grup 
reislerinden istirham ederiz. Bir açık oylama 
daha var. Komisyon sözcüsünün hir tadil tek
lifi var, maddeye ıbir fıkra eklenmesi hakkın -
da... 

Açık oylamada oyunu kullanmamış arkada
şımız varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Komisyonun tadil maddesini açık oya. koy
duk, oy verme muamelesi bitmiştir. 

Bu tasnif devam ederken takriri okutup 
onu da açık oylarınıza arz edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Metin matbaaya verilirken beşinci hend 

unutulmuştur. Bu itibarla ekli beşinci bendin 
metne eklenmesini ve beşinci bend olarak tasa
rıda yer alan ibareye de altıncı bend numarası 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Zihni Betil 

5. — işbu «C» fıkrası hükümlerinin uygu
lanması Siyasi Partilerin genel merkezlerindeki 
yetkili organın kanun, parti tüzüğü ve genel" 
kongre kararı uyarınca gösterebilecekleri aday 
sayısının aşılmış olduğu tarzında yorumlana
maz. 

BxiŞKAN — Tadil tekli'fini açık oylarınıza 
arz edeceğiz. 

(Açık oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen oylarını kullansınlar... 

MADDE 13. — «Cumhuriyet Senatosu Üye
leri Seçim Kanununun değiştirilmesine dair 
olan 17 . 4 . 1964 günlü ve 447 sayılı Kanunun» 
birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli 
ve 447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birin
ci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üye
lerinin Seçimi Kanununun birinci maddesi ge
reğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçiminde de uygulanan, 
13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi ile değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası hükmü dahi Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

ti yen? Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, 13 ncü madde, tek Senatör çı
karan seçim bölgelerinde Senatörler hakkında 
uygulanacak muameleyi 'belirtmekte ve onların 
ekseriyet usuliyle seçimini sağlamaktadır. Son 
çıkan 446 sayılı Kanunun birinci bendine göre 
32 nci maddenin 1 - 2 ve 3 ncü fıkraları, Cum
huriyet Senatosu üyeleri hakkında da uygula
nacaktır. Yani, Cumhuriyet' Senatosu üyeleri 
hakkında da Millî Bakiye Usulü tatbik oluna
caktır. Durumu aydınlatmak için bir misal arz 
etmek istiyorum. Meselâ, 120 000 muteber oy 
almış olan bir seçim bölgesinde altı milletveki
li olsun. Bunların seçim sayısı 20 bin eder. Şu 
halde 20 hin oy almış olan, milletvekili olabile
cektir. Bu seçim bölgesinde iki veya üç senatör 
seçileceğini kaıbul edelim, iki senatör seçilecek--
se her senatörün 60 bin oy alması lâzımdır ki, 
seçilsin. Bu belki mümkün olmıyabilir. Bu se
natörlerden biri, veyahut da ikisi Millî Bakiye
ye kalacak demektir. Bu bakımdan senatörle
rin Millî Bakiye hakkındaki bu hüküm muva
cehesinde senatörler hakkında yeni bir esasm 
tanzim edilmiş olması lâzımgeleceği kanaatin
deyim. Bendeniz bu bakımdan tetkik ettim, 
şöyle hir teklifte bulunacağım. 

Diğer dünya milletlerinde de mevcut bir 
usul; kaç senatör varsa o senatöre bir adedini 
eklemek ve elde edilen rakama taksim yaptık
tan sonra seçim sayısını bulmaktan ibaret ola
caktır. Deminki arz ettiğim misale göre, iki se
natör çıkaran bir seçim bölgesine bir adedini 
eklersek üç edecek. Üçe böldüğümüz zaman 
120 000 i, 40 000 oy alacaktır. Bu, mâkul ve 
mutedil 'bir rakam ifade eder. Her seçime giren 
kimsenin 'bu kadar oy alması mümkündür. Fa
k a t a r z ettiğim gi'bi; 60 000 oy alması belki de 
gayrimümkündür, helki bir imkânsızlık mev
cuttur zannediyorum. Bu bakımdan da şöjie 
(bir önerge vermiş bulunuyorum, bu 13 ncü mad
deye son fıkra olarak eklenmesi istirhamiyle. 
Bir seçim bölgesinde birden fazla Cumhuriyet 
Senatosu üyesinin seçimi, muteber oy sayısı
nın o seçim çevresinin çıkaracağı Cumhuriyet 
Senatosu üyesi sayısına bir adedini ilâve etmek 
suretiyle bölünerek elde olunacak seçim sayısı, 
esas tutularak yapılır. Bu, üç senatör çıkaran
lar hakkında da 4 e taksim etmek, beş sena-
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tör çıkaracaksa 6 ya taksim etmek suretiyle se
çim sayısını bulmak ve mutedil bir hadde oy 
adedini irca etmekten ibarettir. Bu bakımdan 
adayların bakiyeye kalması ihtimalleri daha 
azalacaktır. Halbuki şimdiki sisteme göre'he
men hemen az sayıda olan senatörler da-m a 
Millî Bakiyeye kalmak tehlikesiyle karşikarşı-
ya bulunmaktadırlar. 

Bu bakımdan önergeme Yüce Senatonun 
iltifat etmesini istirham ederim. Hürmetlerim
le. 

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

Muhterem arkadaşlar, bu Sayın Sadık Artuk-
maç'ın ileri sürdüğü fikir ile bu kanunun ge
tirdiği sistem arasında en ufak bir münasebet 
yok. Hakikaten seçim kanunlarınca seçim ra
kamını bulmak için seçilecek milletvekili adedi
ne bir eklemek suretiyle seçim rakamının bu
lunmasını kabul eden sistemler vardır. 

Fakat bizim kabul ettiğimiz, daha evvel 
Milletvekili Seçimi Kanununun bir iki ay evvel-. 
ki tadili sırasında kahtıl ettiğimiz sistemin bu
günkü teklif, tamamen zıddına çıkmakta, ka
bul ettiğimiz Millî Bakiye Sistemine yeni bir 
başka sistemin tek bir fıkrasının ilâvesi isten
mektedir. Binaenaleyh esas itibariyle hunim; 
kabulü mümkün değildir. Ne yapılmıştı Şulbat-
taki tadil sırasında? Denmişti ki, bir yerden tek 
bir milletvekili veya senatör seçiliyorsa, ne olu
yordu? Eğer muteber oy adedini seçilecek mik
tara taksim ettiğimiz zaman o rakam bire tak
sim edildiği için aynı neticeyi verecektir. Bi
naenaleyh bir mebus veya senatörün kendi böl
gesinde kendi il seçim kurulu kararı ile seçile
bilmesi için yüzde yüz oy alması şarttır. 

Yüzde yüz oy alırsa o mahallinde seçilmiş 
olacaktır. Eğer yüzde yüz oy almamışsa, karşı
sındaki partilerden bir aday hir tek oy dahi. 
almış olsa onun Millî Bakiyeye gelmesi zaruri 
oluyordu, -Yüksek Seçim Kurulu kimin seçildi
ğini tesbit edecektir. Bunu önlemek üzere o za
man ne yaptık? Bir yerde tek bir Milletvekili 
seçiliyorsa orada zaruri olarak ekseriyet siste
mi cari olsun. Bu muhtelif şartlardan giren 
adaylardan hangisi en fazla oy almışsa o seçil
sin, ama bir Millî Bakiye Sistemini kabul et
tik o zaman ne olsun dendi? Diğer kazanmıyan 
adayların aldıkları oylar merkeze gelsin, mer-
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kezde umumi hesaiba dâhil olsun dendi ve fıkra 
böyle kabul edildi. Şimdi Milletvekili Seçimi 
Kanununda böyle bir esası kabul ettik. O za
man dördüncü fıkranın Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri hakkında da tatbik edileceğine dair bir 
fıkra hatası oldu, maddi hata dendi, efendim 
fıkralar alt alta yazılmadı dendi. Fakat şurası 
muhakkak ki, Cumhuriyet Senatosu üyeliği, 
tek üye seçilen yerlerde şu kanun hükmünün 
tatbikine imkân kalmamıştır. Bugün Adalet 
Bakanlığının getirdiği tasarıda bu maddi hata 
tashih edilmektedir ve kanun her bakımdan 
bir sistem üzerinde tekemmül etmektedir Şim
di ne olacaktır? Bu getirdiğimiz fıkra ile. tek 
senatör seçilen yerlerde hangisi en fazla oy aV 
mışsa o seçilecektir. Diğer partilerin aldığı oy
lar yanmıyacaktır. Millî Bakiye için Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından hesaba dâhil edile
cektir. Burada aksine seçilecek miktara bir ek
lenmek suretiyle bulunacak harici kısmet isa
betli bir yol değildir. Bu kanunun sistemine gi
ren bir teklif değildir. Vaktiyle kaibul buyur
duğunuz hükmün prensiplerine uyan bir teklif 
değildir. Reddini ve maddenin olduğu gibi ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — 12 nci maddeye bir fıkra ek
lenmesi hakkında Sayın Betil tarafından veri
len teklifin açık oylamasına oyunu kullanma
mış sayın üye yok. Oy verme muamelesi bit
miştir. 

Madde üzerinde foaşka konuşacak yok. Bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesi

ni arz ve teklif ederim. 
«Bir seçim çevresinde birden fazla Cumhu

riyet Senatosu üyesinin seçimi, mutelber oy sa
yısının o seçim çevresinin çıkaracağı Cumhuri
yet Senatosu üye sayısına bir adedinin ilâvesi 
suretiyle bölünerek elde edilecek seçim sayısı 
esas tutulur.» 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor 
mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet takrire katılıyor 
mu? 
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ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 

katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 533 sayılı ve 13 . 2 . 1965 
günlü Kanunun 10 ncu maddesi ile bir ek mad
de konulmuş bulunan «seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun» a aşağı
daki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Yüksek Seçim Kurulun
ca kanun hükmüne radyolarla yayınlannvasi zo
runlu olan veya gerekli görülen her türlü ko
nularda ve il seçim kurulları tarafından kanun 
hükmünce kendi illeri radyolarında yayınlan
ması zorunlu olan veya gerokli görülen konular
da, yapılacak radyo yayınlarından, Türkiye'de 
yayın yapan radyolarda ücret alınmaz. 

EK MADDE 3. — Yüksek Seçim Kurulunca 
gösterilecek ilçe ve seçimlerde, seçimlerin baş
langıcından ilçe birleştirme tutanağının düzen
lenmesine kadar, ilçe seçim kurulu başkanları
nın esas hâkimlik görevleri, hâkimin tâyin ede
ceği ölçü ve şekilde tamamen veya kısmen, Yük
sek Hâkimler Kurulunca, yetki verilecek başka 
hâkimlere gördürülür. 

10 ncu maddenin son fıkrası uyarınca kuru
lacak ilçe seçim kurullarına hangi hâkimin baş
kanlık edeceği de Yüksek Hâkimler Kurulunca 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Efendim, 'bir takrir verilmiş
tir, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşları ta
rafından, Sayın Mehmet Pırıltı, Sayın Nizamet-
tin Özgül, Sayın Ferid Melen tarafından... Ge
çici madde, acaiba 14 ncü maddeden sonra mı 
yoksa 14 ncü maddeye ek geçici birinci madde 
mi? 

Madde üzerinde görüşmek istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 15 nci maddeden evvel, bir 
takrir vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Seçimle ilgili konuların sonu alındığından 
bu devrede seçime katılacak memurlarda tered
düt hâsıl olmuş ve bir kısım aday memurlar 
istifada gecikmişlerdir. Bu itibarla vatandasın 
tabiî hakkı olan seçilme hakkından memurların 
mahrum edilmemesi için 1965 seçimlerine mün
hasır olmak üzere müzakere konusu tasarıya aşa
ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Geçici Madde 1. — 10 Ekim 1965 Milletvekili 
seçiminde aynı seçim bölgesinde görevli olup da 
o bölgeden seçime girecek memurlar bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 5 gün içinde istifa 
zorundadırlar. 

Antalya Ankara 
Mehmet Pırıltı H. Oğuz Bekata 

Denizli Van 
Cahit Akyar Ferid Melen 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkındaki tasarının, havale 
edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın önergesi. 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutup ka
rarlarınızı istihsal edeceğiz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı 

değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan 
alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının görüşülecek olan Malî ve ikti
sadi îşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer kişiden müteşekkil geçici 'bir ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

G. 7.1965 0 : 2 
Gaziantep Hatay 

Nizamettin özgül Enver Bahadırlı 
Manisa Uşak 

Emin Açar Kâmil Coşkunoğlu 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım 15 nci maddeden önce bir önergem 
vardı. Müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim geçici maddeyi arz 
edeyim. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon-

I ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

I BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
I mıyor? Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka-
I bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş-
I tir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I BAŞKAN — Geçici komisyon kurulmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

I 12 nci maddenin açık oylamasını arz edi-
I yorum; 12 nei maddenin açık oylamasına 94 sa-
I yın üye katılmış, 76 kabul, 13 ret, 5 çekinser 
I oy çıkmış, salt çoğunluk sağlanmıştır. Sayın 
I Zihni BetiFin, 12 nci maddeye 'bir fıkra eklen-
I meşine mütedair takririnin açık oylamasına 60 

sayın üye katılmış, 54 kabul, 4 ret, 2 çekinser, 
I 'bir boş oy çıkmıştır. 

I Çoğunluğumuz olmadığı anlaşıldığından 
7 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının 12 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair önergeye verilen 

oyların sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
60 
54 

4 
2 

122 
2 

ADANA 
Sakıp ftnal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevtik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 

İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender fWıar> Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcah 

BOLÜ 
Rahmi Ankan 

BURSA 
Cahit Ortaç 
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[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uqagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Rifat öztiirkçine 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din ekli 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

f Reddedenler] 
TABU ÜYELER Selâhattin ttzeür 

Suphi Gürsoytrak İSTANBUL 
Şevket Akyiirek Sezai O'Kan 

[Çekinserler] 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukraaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Ragıp Ün er 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
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[Oya katılmtyanlar] 
TABII ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdenroğh 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
S i m UzurJıasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termeı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özerül 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

. HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NIGDE 
Kudret Rayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Reudeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Sovlpmezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Za lığhı 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

Ömer Ergün 
Sadi Koçajş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

Muum m* m>ll>l -M»»... .»ı...»ıı 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 12 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdü ek 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
ofclu 
Oelâl Tevfik Karaaapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
îbrahim Saffet Omay 
Mansur TTlusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BÎTLÎS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arı kan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan | 

üye »yım : 184 
Oy verenler 94 

Kabul edenler 76 
Reddedenler ; 13 
Çekinserler 5 

Oya katıimıyanlar 88 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
1 ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

('ahit Akyaı 
Mehmet Kmin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
| Rasim Oıray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
'lavsî ITeasrök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
/îeki îslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Cavı t Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Oüleigil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

1 0. Zeki Gümüşoğlu 
Rıfat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
mimi Onat * 

KOCAELİ 
Rifat. özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
l. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Sü^r^an 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mulallâ Akarca 
Haldun Mentegen^ltı 

NEVŞEHİR 
î Ş. Atasa&un 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

1 SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
\hraet Çekemoğhi 
flulûsi Sovlemeznğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
flhni JWîl 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Vîehmet Ali D*»mir 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 

0. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
\rnil Artus 
İTasan A takan 

Ömer Erşün 
Hasan Kangal 
0<«nan Koksal 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay^ 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim FTanoıofflu 

AMASYA 
Maeit Zoren (13.) 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Viyazi Ağırnasiı 
Rifat Etker 

AYDIN 
Os-ınan Sana Sarıgöllü 

[Çekimserler] 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ÎSTANBUL 
Fikret Gündogan 

İZMİR 
izzet Birand 

ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizaınettın Özgül 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Turn» 

(Oya katılmıyantar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarhcalı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertııg 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
ÎSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Ekrem özden 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha/pr 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naoi Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Muhittin Kılıç 
fBşk. V.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay harı 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
^uphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

C. Senatosu B 
VAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukınaç 

111 6 7 . 1965 O : 
C. BAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

111 NCİ BİRLLEŞİM 

6 , 7 . 1965 Sah 

Saat : 15.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 

Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — - Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi. 
3. — - Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİ K LE G ÖRÜŞÜLMESÎ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

YERİLEN İŞLER 
1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve hu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasalısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
29 . 7 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1965) 

I i - TÜZÜK GKREÜ'İ.VCH BİR DEVA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 

X 1. -— Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun 1 aşarisinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi : 1/638; Cum
huriyet Senatosu : 1/547) (S. Sayısı : 644) 

[Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
1 1 . 8 . 1 9 6 5 ) (Ret) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1! 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . (î . 1965] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi : 
22. 6 . 1965] 

X 5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
vetlerin Diyanet işleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/875, Cumhuriyet Senatosu 1/574) (S. Sa
yısı : 665) [Dağıtma tarihi : 4 , 7 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLEİ. 
B - BİRİNCİ. GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 

İŞLER 
1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka

nıma bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu-
i'iyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) |Da
ğıtma tarihi : 24 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1965) 



2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656 (Da
ğıtma tarihi : 2 9 . 6 . 1965] 

3. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanıma bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu .İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . "1965] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar vn İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 

2 — 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sayı
sı : 661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 

6. - Malatya Bölge • Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1 . 1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sayı
sı 660) [Dağıtma tarihî .- 30 . 6 . 1965] 

X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta
tülüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu i/566) (S. Sayısı : 662) [Dağıtımı ta
rihi : 1 . 7 . 1965] 

8, — Top i um zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân. komisyonları raporları (Millet 

celisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (S. 
Sayısı : 663) I Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1965! 


