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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

112 nci Birleşim 

7.7. 196S Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 132 
2. — Gelen kâğıtlar 132:134 
3. — Demeçler ve söylevler 135 
1, •— Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'-

n m ; zeytin yağı fiyat ve stok durumları ile 
ihraç imkânlarının süratle sağlanması 
mevzuunda demeci 135:137 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 143 

1. — Millî Savunma Komisyonu Baş
kanı Fahri özdilek'in; 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı fıkralar 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan 3 er üye
nin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine, dair önergesi 143 

2. — A. P. Grupu Başkanı LCıtfi Tok-
oğlu ile C. H. P. Senato Grupu Başkanve-
kili Zihni Betil'in; Genel Kurulun, vaktin 
darlığı ve işlerin çokluğu sebepleriyle, sa
at 10 - 13 ve 15 - 19 arasında çalışmasına 
dair önergesi 143 :144 

3. — A. P. Grupu Başkanı Lûtfi Tokoğ-
lu ile C, H, P, Senato Grupu Başkan vekili 

Sayfa 
Zihni Betil'in; işlerin çoğluğu ve vaktin 
darlığı sebebiyle görüşmeleri yapılacak bil
cümle kanun tasarı ve teklifleri üzerinde 
grup sözcülerinin 20 ve üyelerin 10 dakika 
konuşmalarına dair önergesi 144:145 

4. — Samsun Üyesi Rıza Isıtan ve 18 ar
kadaşının; yeniden kurulacak vakıflar 
hakkındaki kanun teklifinin havale edildi
ği komisyonlardan seçilecek üyelerden te
şekkül edecek bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi 145:148 

5. — Görüşülen işler 137 
1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 

hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/841; Cumhuriyet Senatosu 1/561) (S. 
Sayısı : 654) 137:143,165:175 

2. — Ege Ünirvertsiteisi adiyle İzmir'
de bir üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 



Sayfo 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 1/638; Cumhuriyet senatosu : 
1/547) (S. Sayısı : 644) 148,155-164 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuri
yet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu (5/8) (S. Sayısı : 650)148:149 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhu-

Sayfa 
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/9) (S. Sayısı : 651) 149:150 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 
1965 aylarına ait hesapları inceleme hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/10) (S. Ş,a-
yısı : 652) 150:151 

6. — İ965 yılı Bütçe Kanununa İbağh 
cetvellerin Diyanet îşleri Başkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/875, Cumhuriyet 
Senatosu 1/574) (S. Sayısı : 665)151:155,176:177 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BİRİNCİ OTURUM 
Salt çoğunluk sağlanamadı. 

İKİNCİ OTURUM 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; 6188 sayı

lı Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılara dair 
Kânunun, tatbikatmdaki aksaklıkları belirterek, 
tam mânasiyle uygulanmasını istedi. 

Manisa Üyesi Ferit Alpiskender; Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketin
de mevcudiyeti iddia edilen yolsuzluklar hakkın
daki raporun görüşülmesinin gerektiği bildirildi. 

Tabiî Üye Suphi Karaman; Anayasa ve re
jim teminatı konusu üzerinde beyanatta bu
lundu. 

Başbakan Suad Hayri Ürgüplü; Tabiî Üye 
Suphi Karaman'a cevaben, kanunlara aykırı 
hareket edenler hakkında zabıta kuvvetleri ve 
adliyenin derhal harekete geçtiğini beyanla Ana
yasa ve rejimin teminat altında bulunduğunu 
belirtti. 

İstanbul Üyesi Osman Zeki Gümüşoğlu; millî 

menfaatlere aykırı hereketler ve rejimi tahrip 
edici beyan ve neşriyat konusunda adalet teş
kilâtının hassas olmasını istedi. 

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

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılması hakkındaki tasarının, havale 
edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştiraki 
ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm 
önergesi okundu, kabul edildi. 

7 Temmuz 1965 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime, saat 17,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

Fikret Turhangil Ahmet Naci Arı 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Teşkilât ve Memurları Kanununun bâzı mad

delerini değiştiren 4258 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesi ile 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
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tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/856; Cumhuriyet Senatosu 
1/575) (Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonlarına) 

2. — Mehmet İhsan Pere'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/728; Cumhuriyet Senatosu 
1/576) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — Selimbeyzade Ömer Kaptan'm eşi Ser
vet Beşiktaş'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/616; Cumhuriyet Senatosu 1/577) (Malî ve 
İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/710; Cumhuriyet 
Senatosu 1/578) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

5. — Cemaloğlu Faik Fikri Sipahioğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 1/6,44; Cumhuri
yet Senatosu 1/579) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) * 

6. — Mlıstafaoğlu 1304 doğumlu Ziya Ünü-
var'a, vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/713; 
Cumhuriyet Senatosu 1/580) (Malî ye İktisadi 
tşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

7. — ömeroğlu İbrahim Kalça'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
mın tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (Millet Meclisi 1/657; Cumhuriyet Se
natosu 1/581) (Malî ve İktisadi tşler ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına) 

8. — 1315 doğumlu Mustafaoğlu Besim Yo-
rulmaz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/682, 
Cumhuriyet Senatosu 1/582) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

9. — 1316 doğumlu Alioğlu Zezai Sanver'e 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni. (Millet Meçlisi 1/824; Cumhuri
yet Senatosu 1/583) (Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

10. —• Yurt dışında vatan için üstün hizmet
leri geçmiş bulunan Hasânoğlu Selim Kundak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 1/699; Cumhuri
yet Senatosu 1/584) (Malî ve İktisadi tşler 
ve Bütçe ye Plân komisyonlarına) 

11, __ Belediyelerin ve belediyelere bağlı mü
essese ve işletmelerin bir kısım borçlarının 
Hazinece terkin ve tahkimi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/490; Cumhuriyet Senatosu 
1/585) (Malî ve İktisadi İşler, İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

12. r—r 3611 sayılı Bayındırlık*Bakanlığı teşki
lât ve vazifelerine dair Kamımın 26 neı madde
sinin kaldırılması ve bu kanuna üç madde ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/842; Cumhuriyet Senatosu 1/586) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna) : 

13. — Nöbetçi memurluğu kurulması.ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin -24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısiniri Millet. 
Meclisince.kabul olunan metni. (Millet Mec
l is i1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) riciş: 
leri Komisyonuna) 

14. — Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin 
olağanüstü hallerde ve savaşta ne surette yü
rütüleceğine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince • kabul olunan metni, (Millet Meclisi. 
1/702; Cumhuriyet Senatosu 1/587) (Millî 
Savunma, Bayındırlık, Ulaştırma ve "İm ar ve İs
kân ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) . ' 

15. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda 
bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlar
dan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 1/791; Cumhu
riyet Senatosu 1/ 588) (Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

16. — Türk Eğitim Derneğinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne olan borçlarının tasfiyesi hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 1/817; Cumhuri-
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yet Senatosu 1/589) (Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

17. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/590) 
(Millî Savunma ve İçişleri komisyonlarına) 

18. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve görevleri hakkında Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/640; 
Cumhuriyet Senatosu 1/591) (Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

Teklifler 
19. — îdarei umumiyei vilâyat Kanununun 

7396 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı ve 7021 
sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 2/700; Cumhuriyet Senatosu 2/170) 
(İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

20. — Trabzon - Çaykara ilçesi Maraslı (Pa
çan) köyünden Kaltabanoğlu Ahmet Yılrnaz'a 
6228 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden 
bağlanan aylığın artılmasma dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(Millet Meclisi 2/544; Cumhuriyet Senatosu 
2/171) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

21. — Mehmedoğlu 1308 doğumlu Murat 
eşi Arife Kozok'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/647; Cumhuriyet Senatosu 2/172) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

22. — 14 Ekim 1338 tarih ve 271 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 

Millet 3îeclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 2/412; Cumhuriyet Senatosu 2/173) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

23. — Mahmudoğlu Veli Bozkaya'ya vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (Millet Meclisi 2/362; Cumhuriyet Sena
tosu 2/174) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

24. — Aşık Veysel'e vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(Millet Meclisi 2/566; Cumhuriyet Senatosu 
2/175) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

25. — Erzurumlu Mehmedoğlu Kemal Kalıp-
çıoğlu'na vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni. (Millet Meclisi 2/625; 
Cumhuriyet Senatosu 2/176) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

26. — Tabsinoğlu Nuri Yeniay'm kızı Mu
nise Yeniay'a vatani hizmet tertibinden maaaş 
bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
2/509; Cumhuriyet Senatosu 2/177) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) 

27. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (Millet Meclisi 2/734; Cumhuri
yet Senatosu 2/178) (Anayasa ve Adalet, İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

28. — 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Mîllet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 2/310; Cumhuriyet; Senatosu 2/179) 
(Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 
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BÎRÎNCÎ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turb&Bgil 

KÂTİPLER : Mustafa Yılmaz inceoğlu (Afyon Karahisar), S i m Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz, 

VE SÖYLŞVLEE 3. — DEMEÇLE* 

1. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm, zey
tin yağı fiyat ve stok durumları ile ihraç im
kânlarının süratle sağlanması mevzuunda deme
ci 

BAŞKAN — Gündem dışı zeytin yağı mev
zuu ve ihracı hakkında Sayın Sarlıcalı, buyu
runuz. 

NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, haftalardan beri teşkilât kanunları, 
tazminat kanunları ve seçim kanunları ile bun
ların müzakerelerini yaptık ve her cephesi ile 
bunları birada görüştük. Bu arada memleketin 
bâzı meselelerini ele hususiyle Hükümeti denet-
liyeeeık bâzı hususları da buraya getirmeye çok 
çalıştık. Verilmiş birçok sözlü sorular vardı, 
bu arada ben de bir sözlü soru vererek mem
lekette büyük müstahsil 'kütlesini ilgilendiren 
bir mesele hakkında Hükümetin düşüncelerini 
öğrenmek istedim. Fakat sözlü soruların görü
şülmemesi istikametinde alınmış olan bir ka
rar hu tarzda bir müzakerenin anılmasına im
kân vermemiştir, öyle anlaşılıyor ki. Parlâ
mento tatile girinciye 'kadar da bu konuda her 
hangi bir görüşme, müzakere açılması imkânı 
olmıyaeaktır. Bu sebeple bendeniz gider ayak, 
büyük bir müstahsil kütlesini ilgilendiren zey
tin yağı istihsali ve ihraç fiyatları hakkında, 
Hükümetin, Ticaret Vekâletinin dikkat naza
rım celbetmeye karar verdim. 

Arkadaşlar, geçen sene memleketimiz zey
tin yağı istihsali bakımından çok şanslı bir sene 
geçirmiştir. Başka Avrupa istihsal memleket
lerinde elde edilemiyen zeytin ma-hsulü bizim 
memleketimizde elde edilmiş ve eski Hükümet 

zamanında alınmış olan tedbirlerle fiyatlar*, 
müstahsili koruyaeak bir seviyeye çıkartmak 
kabil olmuştur. Falkat Hükümet değişikliğin
den sonra, bilhassa Amerika Birleşik Dey4et-
1 erinin Nebati yağ anlaşmalarını, Zirai jstihşal 
maddeleri Anlaşmasına uygun olarak Nebati 
yağ anlaşmalarını feshetmemek hususunda gös
terdiği mukavemet zeytin yağı fiyatlarımızın ih
racını önlemiş ve bu suretle müstahsil piyasa
larında fiyatlar çok düşmüştür. Nihayet 1 Tem-
muzdaıı itibaren mevcut soya yağı ötoiklanm^zm 
margarin fabrikalarına tevzi edilmesi İtayıt ve 
şarii.yle hu anlaşmanın tür s e ne geriye bırakıl
mış olması piyasaya bir nisbet dâhilinde ferah
lık getirmiştir. Ancak hu ferathlik çok geçici 
olmuştur. Bu anlaşmanın iptalinden sonra 
Demir - Perde gevişine, bu arada Rusya'ya beş 
bin tonluk zeytin yağı ihracı için hükümetler 
aralarında mutabık kalmışlardır. Ancak bu 
beş bin tonluk zeytin yağı ihracı yetkisinin 
İstanbul'da bu, işlerle ıhiç ilgisi olmıyan iki 
firmaya, yalnız İki firmaya verilmiş olması 
müstahsil fiyatlarının yükselmesi istikametinde 
beslenen ümitlerin boşa çıkmasına sebebolmuş-
tur. Vekâletin Demir - Perde gerisine vâki ol
sa bile zeytin yağı ihracını zeytin yağı ihr^cat-
cıları ve bu arada bilhassa Tarım Satış Koope
ratiflerine vermesi ve yeter fiyatla bu koope
ratiflerin piyasadan zeytin yağı mubayaa et
mek suretiyle müstahsili tatmin edici bir fijat 
H viyesinin muhafazasını temin etmesi gerekir-
ken, yalnız iki tane İstanbullu firmaya bu 
isin tahsis edilmiş olması fiyatların yükselmesi 
şöyle dursun bilâkis düşmesine sebebolmuştur. 
çünkü bu iki firma fiyatlar düştükten .sonra 
piyasaya girmeye karar vermişler ve çak naz--
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C. Senatosu B : i: 
lı davranmışlardır. (Hangi firma sesleri) İs
tanbul'da Görü Firmasiyle Beyazıt Firması. Bu
nu zeytin yağlarımızın senelerden beri tek itha
lâtçısı olan İtalyan Hükümeti çok yakından ta-
kibettiği için ve bizim ihraç durumumuzu reali-
ze etmeye imkân bulamadığımızı tahmin etti-' 
ği için şiddetle ihtiyacı bulunmasına rağmen it
hal fiyatlarını alabildiğine kırmış ve kırmak
tadır. 

Sayın senatörler yüz binlerce müstahsil 
kütlesini ilgilendiren ve milyonlarca dövizi 
memlekete sağlıyacağı muhakkak olan zeytin 
yağı ihracatı, işte bu ihracat yetkisinin yalnız 
İstanbul'da muayyen iki tane firmaya verilmiş 
.olması bir, bunun neticesinde İtalya Hükümeti
nin de bizim bu imkânsızlıklar içerisinde malı
mızı çok düşük fiyatlarla satmaya1 mecbur ola
cağımızı bildiği için fiyatlarını alabildiğine kır
ması yüzünden perişan, hale gelmiştir ve gel
mektedir, Zeytin yağı. müstahsili arı istihsal 
mıntıkalarında sessiz yürüyüşler yapmışlar ve 
fecî durumu Hükümete duyurmaya çalışmışlar
dır. İstihsal mıntıkalarından çeşitli heyetler 
Ankara'ya gelmişler ve yetkililerle temas et
mişlerdir. Ancak Hükümet yalnız Zirai istih
sal maddeleri fazlalıkları Anlaşmasını iptal et
mekle işin ve vazifesinin sona erdiğini zanne
derek kenara çekilmiştir. Ama fiyatlar bu ka
rarlardan istifade edeceği yerde, bilâkis daha 
da -"'düşmüştür. Si- idi-müstahsil bu ayın basma 
fcâdar Ticaret Vekili Saym Macit Zeren'in rad
yolarda 'muhtelif vesilelerle zeytin yağlarımız-
dan 40 bin ton ihrâeedeceğiz, yakında müstah-

'sıla müjdeler verecek istikamette yapmış oldu
ğu beyanlar müstahsilin bugüne kadar güçlük
ler altında dâ-hi 'malım- muhafaza etmesini te
min etmiştir. Ama bilmeliyiz ki, artık müstah
sil elindeki malını l)i!ndati sonra muhafaza et
mek imkânına malik değildir. Piyasa bir defa 
çözülmeye başladı mı fiyatları alabildiğine düş
mekten hiçbir kimse koruyamıyaeak ve zeytin 
mıntıkalarında bugüne kadar açılmış olan ya
ra biraz daha genişlemiş olacaktır. Şunu da 
size ve sizin vasıtanızla Ticaret Vekâletine du
yurmak isterim ki; önümüzdeki zeytin mahsulü 
şiddetli sıcaklar yüzünden mahvolmuştur. Önü
müzdeki istihsal çok azdır. Ve dolayısiyle m üs-; 
tahsilin eline önümüzdeki istihsal yılında her _ 
hangi bîr gelir gelmemiş olacaktır. Üstelik bir, 
de elindeki mahsulünü maliyet fiyatının çok • 
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altında elinden çıkarmaya mecbur kalırsa o 
müstahsilin belini bundan sonra doğrultmasına 
imkân ve ihtimal olmıyacaktır. Bu itibarla 
Hükümeti ve Ticaret Vekâletini şu tedbirleri 
almaya davet ediyorum. 

Bir; Demir - Perde gerisine vâki satışlarda 
inhisarcı görüşten ayrılarak bütün zeytin yağı 
ihracatçılarına lisans verilmeli, piyasada reka
bet doğurmalı, müstahsili bu rekabetten fayda-
landırmalı, hususiyle müstahsilin 'hak ve huku
kunu koruyan Tarım Satış Kooperatiflerine da
hi Demir - Perde gerisine ihraç için lisans 
verilmeli ve bunlara piyasadan kendilerini ko
ruyacak fiyat seviyesinde mubayaa yapmaları 
için gerekli talimatı vakit geçirmeden tebliğ 
etmelidir. 

İkincisi; İtalyan Hükümetinin bir oyunu 
vardır arkadaşlar. İtalya'da müstahsilin elin
den zeytin yağının kilosu 7 liradan aşağı çıka
rılmaktadır. İtalyan Hükümeti kendi müstah
silim korumaktadır. Ve sırf İtalyan müstâhsi
linin elinden malının ucuz çıkmamasını teinin 
etmek gayesiyle Türkiye'den İtalya'ya ithal 
edilmekte bulunan beher zeytin yağının kilo
sundan üç liralık patentino resmi dediğimiz, 
müstahsili himaye resmi almaktadır.' Bu güm
rük resmini bu patentino resmini Türk müs
tahsilinin aleyhine vaz'edilmiş bulunan bu İtal
yan himaye resmini kaldırmadığı takdirde Türki
ye'nin'İtalya'dan bâzı şartlar altında ancak it
halâta imkân verebileceği Hükümetimiz tara
fından en büyük müstehlik İtalyan Hükümetine 
duyuru] malıdır. 

3. Hükümet fındıkta yaptığı gibi, üzüm
de yaptığı gibi ve diğer birçok istihsal madde
lerini koruduğu gibi zeytin yağını da, müstah
silini koruyacak seviyede elinden çıkarmak cçin 
TARİŞ kanalı ile müdahale mubayaasına giriş-
meli ve piyasadan zeytin yağını TARİŞ e mu
bayaa ettirmelidir. 

Bütün bunların yanında bir de iç piyasalar
da hileli ve mağşuş olarak satılan zeytin yağ
larını önlemek için her türlü tedbiri almalı, 
Türk Standartları Enstitüsünün senelerce uğra
şarak meydana getirdiği Yemeklik zeytin yağı 
standardizasyon Nizamnamesini biran evvel 

'tatbik'etmeli ve memleketin hiçolmazsa iç piya
sasında hilelere son vermeli, müstehlikin de ai
datı İma sın'., müstahsilin da elinden malının 
ucuz fiyatla çıkarması önlenmelidir. 

w -
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Bundan başka 4 ııeü madde olarak margarin 

fabrikalarına sırf zeytin yağı stoklarınnı eritil
mesi 'bakımından paçallarına yüzde 10 - 15 nis-
betinde zeytin yağı katmaları mecburiyetini 
tahmil etmelidir. Ancak o şartla bu fabrikala
ra soya yağı vereceğini beyan etmelidir. 

Arkadaşlar durum tahminlerimizin çok üs
tünde ve çok fecidir. Müstahsili himaye 'istika
metinde Hükümetin yapabileceği bu küçük ha
reket iç istihsal piyasalarında fiyatların yüksel
mesini değil, bilâkis dış a'beı memleketlere kar
şı Cumhuriyet Hükümetinin müstahsili koru-
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maya kararlı ve azimli olduğunu göstermesi ba
kımından lüzumlu ve zaruridir. Böyle bir ha
reket, emin olunuz ki, Türkiye'de zeytin yağı 
ihraç piyasasını tahrik edecek ve teşvik ede
cektir. Ve bundan Hükümetin fazla döviz te
min etmesi bakımından bir, ayrıca müstahsilin 
eline fazla para geçmesini temin bakımından 
iki, faydalanmış olacaktır ve bu yüz binlerce 
ailenin binbir emekle meydana getirmiş olduğu 
memleketin başlıca zirai istihsali de layık ol
duğu himayeye kavuşmuş olacaktır. Saygıla
rımı ve hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın üyelere dünkü acık oy
lamanın neticesinin alınmadığını beyan ve açık 
oylama tekrar edileceği cihetle sayın üyelerin 
salondan ayrılmamalarını istirham öderiz. 

Saym Komisyon Sözcüsü Zihni Betil'in 
12 nei maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
teklif vardır. Bu fıkra kabul edilirse verilmiş 
olan takrir gereğince madde tekrar açık oya 
konulacaktır. 

Açık oylamaya katılmış bulunan üyelerden 
Sayın Demir, Saym Kangal ve Sayın Erdoğan 
açık oy takrirlerindeki imzalarını geri almış
lardır. Bu sebeple on kişilik nisap teşekkül et
memektedir. Sayın Betil'in 12 nei maddeye 
bir fıkra ilâve edilmesine dair takririni bir da
ha okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Metin matbaaya verilirken 5 nei bend unu

tulmuştur. Bu itibarla ekli beşinci bendin met
ne eklenmesini, beşinci bend olarak tasarıda 
yer alan ibareye de altıncı bend numarası ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon sözcüsü 
Tokat 

Zihni Betil 

(1) 654 S. Sayılı basmayazı 3 . 7 . 1965 gün
lü. 109 ncu Birleşim tutmak dergisindedir, 

5. — îşlbu (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. 

BAŞKAN — 12 nei maddeye bir fıkra ek
lenmesine ve 'bu fıkranın 5 nei fıkra, kabul edi
len metindeki 5 nei fıkranın numarasının al 
tıncı fıkra olarak değiştirilmesi talebe d ilmek
tedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BK-
TÎL (Tokat) — Fıkra eklenmesi anlaşılmadı 
diyen arkadaşların "sesi kulağıma geldi. Fık
ra eklenmesini komisyon teklif etmiyor. 533 sa
yılı Kanunda mevcutken ve komisyonumuzca 
kabul edilmişken matbaaya gönderilirken unu
tulup gönderilmemiş olan 'bendin eklenmesi
dir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü herne kadar 
takrirde imzası bulunmakta ise de bu teklif ye
ni bir teklif değildir, diyorlar. Kanunda var
dır, komisyonda da kabul edilmiştir. Tabedilir-
ken bu cihet tabda noksandır. Bu sebeple tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Tadil teklifi veçhile bunun beşinci bend, be
şinci bendinde altıncı bend olarak tashihi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

13 ncü maddenin 
kında bir takrir vardır 

tekriri müzakeresi hak-
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Seçim kanunlarında değişiklik yapılmasına 
dair olan kanun tasarısının 13 ncü maddesinin 
yeniden müzakere edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Gerekçesi var. Buyurun efen
dim. Kısaca olmasını rica ediyorum, İçtüzüğü
müz öyle diyor. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Çok mun-
terem arkadaşlarım, kalbul buyurulan 13 ncü 
madde tek Senatör çıkaran seçim bölgelerinde 
yapılacak muamele tesbit edilmiş ve bu aday
ların ekseriyet usulüyle seçilmesi bu suretle ka
rarlaştırılmış idi. Son kabul ettiğimiz 533 sayılı 
Kanunla değiştirilen Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 32 nci maddesine göre şu muamele 
yapılması lâzımdır, diğer senatörler hakkında. 
Müsaadenizle o fıkrayı okuyorum : «Her seçim 
çevresinde muteber oyların toplamı o seçim çev
resinin çıkaracağı Milletvekili sayısına bölünür, 
bu suretle bulunan sayıya seçim sayısı denir. 
Her parti listesinin aldığı muteber oy topla
mından seçim sayısı ne kadar var ise o parti o 
seçim çevresinde, o kadar Milletvekilliği kazan
mış olur. O seçim çevresinde tek başlarına seçi
me girmiş olup da en az seçim sayısına eşit sa
yında muteber oy olmış olan bağımsız adaylar 
seçilmiş olurlar.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şu hükme göre 
bu hüküm Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde 
de tatbik edilecektir, kanunun emri gereğince. 
iki, üç veya dört Senatör seçecek olan seçim 
bölgelerindeki dunum bendenizin kaaıaatime gö
re iyi bir netice vermiyecek ve bütün adaylar 
millî bakiyeye kalmış olacaktır. Müsaade bu
yurursanız bir mkıal, ile izah edeyim : 

Meselâ muteber oy sayısı 150 bin olan bir se
çim bölgesi kabul edelim, buradan 6 Milletve
kili ve iki de Senatör çıksın 6 Milletvekili bu ka
nunun hükmüne göre 150 000 i altıya bölersek 
25 bin oy düşer, her Miiletvekili 25 binbir oy 
&ldığı takdirde seçimi kazanmış olacaktır. Fa
kat buma mukabil bu fıkraya göre bu iki Sena
törden her bir'i 75 er bin oy almış olmalıdır ki, 
bu mümkün değildir. Hiç/bir zaman 75 000 oyu 
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bir adayın alması mümkün değildir. Bu bakım
dan her iki adayın ikisinin de millî bakiyeye 
kalması mukadderdir. Arz ettiğim husus bu. 
üçlü odursa da durum aynı, dörtlü olursa da 
durum aynı. Bu bakımdan bendeniz 13 ncü mad
denin tekriri müzakeresini istirham ediyorum. 
Benim mâruzâtım şu olacaktır : Bu 13 ncü mad
deye bir fıkra eklemek. Teklifim de şöyle olu
yor muhterem arkadaşla<rım : 

BAŞKAN -— Teklifinizi söylemeyiniz efen
dim, nasıl olsa tekriri müzakere tale'bi vardır. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Devamla) — Peki 
efendim, bunun izahını Sayın Başkanımın mü
saadeleri ile eğer tekriri müzakere kabul edi
lirse, arz edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet? Buyurun 
Saym Betil. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Sadık Aıtukmaç'ın teklifi son derece önem 
taşımaktadır. Muhterem iarkJadaşlarımın bu öne
mi nazara alarak mesele üzerine eğileceklerin
den eminim. Ancak birkaç cümle ile mevzuu izah 
etmekten de kendimi alamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Milletvekili adedi 
450 dir, Senatör adedi 150 dir ve eğer iyi tes
bit etmişsom yirmiüç ilden ikişer Senatör çıkar. 
Eğer Yüksek Seçim Kurulundan süreler hak
kında telkin üzerine Adalet Bakanlığı tarafın
dan bu tasarı ele almm araydı ve Adalet Bakan
lığı bu tasarıyı ele aldığı zaman tek Senatör 
seçen seçim çevrelerinin durumunu 533 sayılı 
Kanun muvacehesinde nazara almasaydı, tek 
Senatör seçen seçim çevre'ıerinden hiç'birisi Se
natör seçemiyecekti. Hepisi millî 'bakiyeye gi
decekti. Adalet Bakanlığı bu hususu görmüş 
ve tek Senatör seçen seçim çevreleri için, bu 
Senatonun varlığı ve fonksiyonu bakımından bü
yük önem taşıyan bu aksaklığı tashih etmiştir, 
bu 13 ncü maddeyi sevk etmek suretiyle. Fakat, 
iki Senatör seçen, ikiden fazla Senatör seçen 
seçim çevrelerinin durumu naızıara alınmamıştır. 

Şimdi, önce sizlere iki Senatör seçen seçim 
bölgelerinin durumunu izıafh etmek istiyorum. 
Eğer muteber oy 150 000 ise 75 001 oy almadı
ğı takdirde siyasi parti adayı veya bağımsız 
adaylar cümlesi millî bakiyeye gider. 

Muteber oy sayısı 200 000 ise o takdirde 
100 001 oy alamadığı takdirde yine hepsi millî 
bakiyeye gidecektir. Hiçbir siyasi partinin ada-
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yi veya bağımsız aday seçilmemiş sayılacaktır. 
Muhterem arkadaşlar; Türkiye seçime girdiği 
günden bu yana mutlak çoğunluğu hiçbir vakit 
tatbik etmemiştir. 

Binaenaleyh tasarı bu haliyle kanunlaşırsa 
iki Senatör seçen seçim çevrelerinde mutlak 
çoğunluk usulü kabul ediliyor, uygulanıyor 
demektir. Biliyorsunuz nispî temsil sistemine 
gitmeden önce memleketimizde uygulanan sis
tem mutlak çoğunluk değil, nispî çoğunluk 
idi. 10 Ekim 1965 seçimlerine altı siyasi parti 
giriyor. Bundan sonraki seçimlere belki daıha 
fazla siyasi parti girecektir. Altı siyaci par
tinin seçime katılmış bulunduğu bir seçim çev
resinde siyasi partilerden birisinin mutlak ço
ğunluk sağlaması hemen homen nazari olarak 
imkânsız değilse de aklen imkânsız değilse de 
hemen hemen imkânsızdır, denebilir. O halde 
Cumhuriyet Senatosuna şahsiyetini yeren sena
törlerin mühim bir kısmı, yarıdan mutlaka ço
ğu, seçim çevrelerinden seçilmiş ve o seçim çev
relerinin il seçim kurullarından mazbatalarını 
almış olarak değil, Türkiye seçim çevresinden 
seçilmiş senatörler olacak. 

Muhterem arkadaşlar, üç Senatör seçen yani 
ikiden fazla senatör seçen seçim çevrelerindeki 
mahzurlar iki Senatör seçen çevrelerde olduğu 
kadar bariz değildir. Şimdi ben görüşürken 
muhterem arkadaşlarımdan birisi daha iyi ya, 
dediler. Daha iyi veya değil, konu hiç olmaz
sa tartşılmaya değer bir konudur. Tartışıla-
hilmesi için de mevzu üzerinde enine boyuna 
görüşmek gerekir. Ben ancak bir çizgi ile çerçe
veyi çizebildim. Tekriri müzakere teklifinin ka
bul buyurulması icabeder. O itibarla, biz ko
misyon olanak tekriri müzakere teklifinin kabu
lü hakkındaki önergeye iştirak ettiğimizi arz 
ediyoruz . Kabul buyurulduğu takdirde 13 ncü 
maddeye verilecek şekil haıkıkında ayrıca mâru
zâtta bulunacağız. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) •— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Tekriri 

müzakere takririne komisyon katılıyor, Hükü
met katılmıyor. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sebepsiz 
oluyor efendim. 

BAŞKAN — Sebebi var efendim. Tadil tak
riri var. Tekriri müzakere talebini oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişti?. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın' eklenme

sini .arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

iSadık Artukmaç 

Bir seçim çevresinde birden fazla olan Cum
huriyet Senatosu üyesinin seçiminde muteber 
oy sayısının w seçim çevresinin çıkaracağı Cum
huriyet Senatosu üyesi sayısına (1) adedinin 
ilâvesi suretiyle bölünerek elde edilecek seçim 
sayısı esas tutulur. 

«Bu hüküm sadece iki Milletvekili çıkaracak 
olan seçim çevresinde yapılacak seçimlerde de 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni izah 
etsin. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok 
•muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu 
Seçimi Kanununa ekli 'bulunan liste tetkik -bu
yurulduğu takdirde seçime girecek olan sena
törlerin durumu daha iyi anlaşılmaktadır. 

Şimdi bir senatör çıkaracak yer 24 tanedir, 
2 senatör çıkaracak yer 25 tanedir, 3 senatör 
çıkaracak yer 8 tanedir, 4 senatör çıkaracak 
yer 6 tanedir, 5, 6, 7, 8, 10 senatör çıkaracak 
yer «bir tanedir. Bunları saymakla arz etme'k 
istediğim şudur ki; 1, 2, 3, 4, 5 aded senatör 
çıkaracak bölgeler ekseriyeti teşkil ediyor. Da
ha ziyade 2, 3, 4 senatör çıkaracak olan seçim 
bölgeleri çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu ba
kımdan teklifimin seçimi daha kolay sağlaması 
bakımından faydalı olacağı ümidindeyim. Tek
lifim şu oluyor muhterem arkadaşlarını: Bir se
çim çevresinden iki senatör çıkacaksa, ıbir ekle
necek üç, muteber üye sayısını bu üçe taksim 
edeceğiz, bulunan harici kısmet seçmen sayısı, 
o seçim 'bölgesinde elde edilecek seçime esas 
olacaktır. Meselâ demin de arz ettiğim gibi, 150 
bin ise, ikiye taksim ettiğimiz zaman 75 bin 
olacak, üçe taksim edersek 50 bin olacak. 
50 001 oy alan arkadaşımız seçimi kazanmış ola
caktır. 

Halbuki ikiye taksim ettiğimiz zaman 
75 001 oy alması lâzımgelir ki, 'bu hemen he
men mümkün değildir ve müstebat bir durum 
arz etmekte. Teklifim (bu merkezdedir. 
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Bir de teklifime şunu ilâve ettim: Dört ve

ya beş vilâyetimiz vardır ki, iki milletvekili' çı
karmaktadır. İki milletvekili çıkarmakta olan 
bu vilâyetlerde de milletvekili adedine bir ra
kamımın ilâvesi suretiyle seçmen sayısını bula
rak adaleti tevzi ve tesis etmek maksadına 
matuftur, takririm. Yüksek tasviplerinize say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, teklifi kabul edi
yor musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) —Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet kalbul ediyor mu? 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon-

yo Milletvekili) — Senatonun takdirine bırakı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
Senatonun takdirine bırakıyor. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ko
misyondan bir şey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Yal

nız ikilere mi ilâve edilecektir, yoksa birlere de 
mi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü buradaki be
yanında Adliye Vekâletinin getirdiği 13 ncü mad
denin bir kişiye şâmil olduğunu, iki kişiye şümulü 
bulunmadığını beyan etti. Ve bu noksanlığı 
mevcut takririn gidereceğini belirtti. Bir zaten 
13 ncü maddenin şümulü içinde var efendim. 

KOMİSYON ADINA ZİHNİ BETİL (To
kat) — Müsaade eder misiniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Demir'in sorusunun cevaibmı 13 ncü mad
dede mevcudolan hüküm vermektedir. Yani bir 
seçim çevresinden bir Cumhuriyet Senatosu 
üyesi çıkacaksa kaç siyasi parti iştirak ederse 
etsin, kaç bağımsız aday iştirak ederse etsin 
bunlardan en çok oy alan seçilmiş olacaktır. 

önerge iki ve daha ziyade Cumhuriyet Se
natosu üyesi seçen seçim çevrelerine taallûk et
mektedir. Komisyonumuz teklife iştirak etmek
tedir. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — özür dilerim, Saym Erdoğan 
söz veremiyeceğim. Oylama esnasındayız. Bir 
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usul yok. Takrir verildi. Takririn usulü. Tak
rir sahibi konuşur, komisyondan, Hükümetten 
sorulur, oylanır diyor. Bir usulü var mı beye
fendi bu işin1? Komisyon katılıyor, Hükümet 
takdirlerinize bırakıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi şu anda bir takrir daha geldi. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Takriri geri 

aldım efendim, aynı mealde olduğu için. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Maddelerle diğer maddele
rin arasındaki ahengi kontrol etmek ve o su
retle komisyon adına Yüce Senatoya arzı ma
lûmat eylemek üzere önergeyi komisyona lüt
fetmenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Önerge kabul edildi. İstese idi
niz verirdik efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — önerge dikkate alındı, ka
bul edilmedi efendim. 

BAŞKAN — Dikkat değil efendim, oylandı 
kabul ettiniz. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkanım, işte bendenize söz vermiş olsa idi
niz şimdiki hâsıl olan durum meydana gelmiye 
çekti. Bu husus hakkında konuşacaktım. 

BAŞKAN — Ben müneccim miyim Beye
fendi? Siz usul söylüyorsunuz esasa müessır-
miş fikriniz. Bu usul değil efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — İşte o 
bakımdan usul hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Usul değil efendim bu. Komis
yon buraya teşrif ettiklerinde bu maddeyi ge
riye istiyoruz, diyebilirlerdi beyefendi. Madde
yi tadil şekliyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... J£a-
ibul edilmiştir. Maddede değişiklik olması hase
biyle açık oylarınıza arz edilecektir. 

Madde 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu hususta iki tane önerge var
dır efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanun metnine aşağıdaki 15 nci maddenin 

ilâvesini ve 15 nci maddenin 16 ncı madde ola
rak ve 16 ncı maddenin de 17 nei madde olarak 
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numarasının değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Madde 15. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi Ka
nununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan birinci maddesinin 
2 nei bendinde yazılı «/birinci maddesi» ibaresi 
kaldırılmıştır. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ' 
Tasarı metnine aşağıdaki maddenin eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Tokat 
Zihni Betil 

Madde 15. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13 Şubat 1965 
tarihli ve 533 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiy
le değiştirilmiş olan 35 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayımı madde 
35 - 33 ncü maddenin (A) ve (B) bendleri ge
reğince bütün bir seçim kurulu başkanlıkların
dan verilecek bilgiler tamamlanınca tasdikli tu
tanak örneklerinin alınması veya itiraz varsa bu 
itirazların incenelerek karara bağlanması 33 ncü 
maddenin (C) fıkrasının 3 ncü bendi gereğince 
siyasi partilerin Yüksek Secim Kuruluna kimle
rin genel merkezdeki yetkili organca seçilmiş 
sayılacağını bildirmesi beklenmeksizin her par
tinin kazandığı Milletvekili sayısı ve o ana ka
dar Milletvekili seçimlerinin ad ve soyadları 
Yüksek Seçim Kurulunca Resmî Gazete ve Tür
kiye radyolariyle derhal ilân olunur. Bu bildi
ride parti listelerinde kazanan bağımsızların 
kimler olduğu da belirtilir. Bu bildiride 33 ncü 
maddenin (C) fıkrasının 2 nei bendi gereğin
ce seçilenler de aynı şekilde belirtilir. 33 ncü 
maddenin (C) fıkrasının 3 ncü bendinin uygu
lanmasını ve seçim sonuçlarını gösteren tuta
nakların bütün il seçim kurulu başkanlıklarına 
gönderilmesi üzerine Yükse'k Secim Kurulu en 
kısa zamanda Resmî Gazete ve Türkiye radyo
lariyle ikinci bir bildiri yayınlıyacak iller ve 
Türkiye itibariyle Milletvekili seçilenlerin ad 
ve »soyadlarını, seçmen sayısı, oy kullanan seç
men sayısını, seçime katılma oranını, muteber 
oy puslası sayısını, her partinin ve bağımsız 
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adayların kazandıkları muteber oy puslası sa
yısını, millî seçim çevresindeki her partiye dü
şen muteber oy sayısını, millî seçim çevresinde 
kaç milletvekilliği hangi partiler arasında bö-
lüşülüdüğünü ve sonuç itibariyle parti, listele
rinden seçilen bağımsızlar haricolmak üzere 
her partinin kazandığı milletvekilliği sayısını, 
parti listelerinden seçilenler dâhil olmak üze
re bağımsızların sayısını açıklar. 

BAŞKAN — Takrir 
Sayın Artukmaç. 

sahipleri... Buyurun 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlarım, özür dilerim huzurunuzu 
fazla işgal ettim. Kısa mâruzâtta bulunacağım. 

447 sayılı Kanunun birinci maddesiyle Cum
huriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun 
birinci maddesi değiştirilmiştir. 447 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin birinci fıkrasiyie. 
Arkasından yine 447 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin ikinci bendi ile de Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçimi Kanununun birinci mad
desinin kaldırıldığından bahsedilmektedir. 

Bir haşiv olduğu için bu 1 nei maddesi iba
renin kaldırılması lâzım ve kanaatimce gülünç 
bir durum arz etmektedir. Bir taraftan metin 
getirmişiz, 1 nei maddeyi değiştirmişiz, 2 nei 
bendde de 1 nei madde yürürlükten kaldırıl
mıştır denmektedir. Bu kanun tekniğine de uy
maz. Bir zühul eseri olarak buraya girdiğine 
kaaniim. Onun için takririmi verdim. « 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyeleri Seçimi Kanununun 17 Nisan 1965 
tarihli ve 447 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
1 nei maddesinin 2 nei bendinde yazılı 1 nei 
maddesi ibaresi kaldırılmıştır» şeklinde 15 nei 
madde olarak tedvinini istirham etmekteyim. 
15 nei maddenin, yürürlük maddesinin 16, di
ğer maddenin 17 numara alarak değiştirilme
sini arz ve teklif eylemekteyim. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Aynı mad
de ile ilgili sizin de bir takririniz var Sayın 
Betil. 15 nei maddenin değiştirilmesi hakkında. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Madde numarası değişebilir 
efendim. Biz bu takrire iştirak ediyoruz. Benim 
önergem de oylansın benimki de 16 numarayı 
alır. 
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BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm vermiş ol

duğu takrirde metinde yazılı 15 nci madde ye
rine müstakil bir 15 nci maddenin yerleştiril
mesi mevcut 15 nci maddenin 16 nci madde ol
ması ve ondan sonra gelen maddenin de 17 nci 
madde olarak tashihi talebedilmektedir. Ko
misyon katılıyor, Hükümet katılıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

15 nci madde metne ilâve olunmuştur. Mad
de olarak okutuyorum. 

MADDE 15. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Ka
nununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci maddesinin 
2 nci bendinde yazılı «1 nci maddesi» ibaresi 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Metindeki 15 nei madde 16 nci 
madde olmuştur. Madde ilâve edildiği cihetle 
açık oylarınıza arz edilecektir. Sayın Betil'in 
takririnde 15 nci madde olarak yazılıyor. Şu 
halde bu 16 nci madde olarak tashih edilecek
tir. 

ZİHNÎ BBTİL (Tokat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Zihni Betil'in takririni 

'bir defa daha okutuyorum. 
(Zilhni Betil'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü Komisyon 
Başkanı olarak cevabı sizden rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Zihni Betil, takririnizi izah 
ediniz. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 nci maddesi, 
13 Şubat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi ile değiştirilmiştir. Teklifimizle, 
evvelâ tasrih etmek isterim, hiçbir yenilik getir
miş değiliz. Sadece vuzuh veriyorum. 3 fıkradan 
bahseder, halbuki bahsedilen kanun 2 fıkralıdır. 
Yukarıdaki maddelerde madde numarası göste
rilmesi gerekir. Bu itibarla anlamda ve uygula
mada hataya düşmemek için hiçbir yenilik getir
meksizin sadece metne vuzuh veren bu tekliftir, 
iltifat etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon da bu takriri Heyeti 
Umumiyenin takdirine bırakıyor. Hükümet de 
Heyeti Umumiyenin takdirine bırakıyor. 16 nci 
maddenin tadiline mütedair olan takriri oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. Tadil edilen şekliyle 
maddeyi okutuyorum : 

MADDE 1.6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili seçimi Kanununun 13 Şu
bat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinde değiştirilmiş olan 35 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Seçim sonuçlarının ilânı ve yayını 
Madde 35. —- 33 ncü maddenin (A) ve (B) 

bendleri gereğince bütün il seçim kurulu baş
kanlıklarından verilecek bilgiler tamamlanınca, 
tasdikli tutanak örneklerinin alınması veya iti
raz varsa 'bu itirazların incelenerek karara bağ
lanması ve 33 ncü maddenin (C) fıkrasının 
III ncü bendi gereğince siyasi partilerin Yük
sek Seçim Kuruluna kimlerin genel merkezde
ki yetkili organca milletvekili seçilmiş sayılaca
ğını .bildirmesi beklenmeksizin, her partinin ka
zandığı milletvekili sayısı ve o ana kadar mil
letvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek 
Seçim Kurulunca. Resmî Gazete ve Türkiye 
radyolariyle derhal ilân olunur; bu bildiride, 
parti listelerinde kaizanan 'bağımsızların 'kimler 
olduğu da belirtilir. Bu 'bildiride. 33 ncü mad
denin (C) fıkrasının II nci bendi gereğince se
çilenler de aynı şekilde belirtilir. 

33 ncü maddenin (C) fıkrasının III ncü 
(bendinin uygulanması ve seçim sonuçlarını gös
teren tutanakların bütün il seçim kurulu baş
kanlıklarından gönderilmesi üzerine, Yüksek 
Seçim Kurulu, en kısa zamanda Resmî Gamete 
ve Türkiye radyolariyle ikinci bir bildiri ya-
yınlıyarak, iller ve Türkiye itibariyle milletve
kili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayı
sını, oy kullanan seçmen sayısını, seçime katıl
ma oranını mutefber oy puslası sayısını, her par
tinin ve bağımsız adayların kazandıkları mııte-
iber oy puslası sayısını, millî seçim çevresinde 
hor partiye düşen muteber oy sayısını, millî se
çim çevresinde kaç. milletvekilliğinin hangi 
partiler arasında bölüşüldüğünü ve sonuç iti
bariyle (Parti listelerinden seçilen bağımsızlar 
bnrieolmak üzere) her partinin kazandığı mil
letvekilliği sayısını ve (parti listelerinden seci-
bvnler' dâhil olmak üzere) bağımsızların sayısı -
r-ı acıkbır. 

BAŞKAN — Bu şekliyle maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. Agık oylarınıza arz 
edilecektir. 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerim 
Bakanlar Kuralu yürütür. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Fahri özdilek'in, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısının, havale edildiği komisyonlar
dan 3 er üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir Karma Komisyon teşkiline 
-mütedair takrir vardır. Oo'kuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ve fıkralar- eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Si'lâ'hlı Kuvvetlerin personel 
plânlaması ile yakından ilgili olması dolayısiy-
le Millî Savunma, Maliye ve Bütçe komisyon
larından seçilecek 2 şer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Tabiî üye 

Fahri özdilek 

BAŞKAN — Üç komisyondan terekkübet-
mek üzere altı kişilik bir karma komisyon ku
rulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2. — A. P. Grupu Başkanı Lûtfi Tokoğlu 
ile C. II. P. Grupu Başkanvekili Zihni Betil'in; 
Genel Kurulun, vaktin darlığı ve işlerin çoklu
ğu sebepleriyle, saat 10 - 13 ve 15 - 19 arasında 
çalışmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaktin darlığı gündemdeki işlerin fazlalığı 

sebebiyle Yüce Senatonun 8 Temmuz Perşembe 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
Yök. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. Tümü 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ve 9 Temmuz Cuma günlerine mahsus olmak 
üzere öğleden evvel saat 10 dan 13 e, öğleden 
sonra saat 15 ten 19 a kadar mesai yapmasının 
oya va'zını saygıyla arz ederiz. 
Adalet Partisi Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
Kocaeli Tokat 

Lûtfi Tokoğlu Zihni Betil 

BAŞKAN —• Takrir üzerinde görüşmek isti
yen? Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

Bu arada gündemde bulunan kanunların 
müzakeresi gündemdeki sıraya göre uygulana
caktır. İlgili Hükümetin ve ilgili komisyon 
arkadaşların zamanımızın darlığı hasebiyle He
yeti Unıumiyede 'hazır bulunmaları Başkanlık 
Divanınca istenir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Milletvekili seçimi
ne gitmek üzere Müşterek Divanda Başkanlık 
Divanlarında aynı 16 sma kadar mesai yap
mak ve ayın 16 smdan sonra tatile girilmesi 
kararlaştırılmış bulunuyor. 

BAŞKAN — Böyle bir karar yoktur. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) - - Mat

buattan öğreniyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Jlamit Tigrel gün

dem dışı bu mevzuu konuştular ve Heyeti üınıı-
miyeye arz ettiler. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Muh
terem Başkanın, ifadesine göre böyle bir karar 
yoktur, çalışacağız. Ama, ekseriyetin duru
munu da görüyoruz. Ben derim ki müstacel 
olan meseleleri öne alalım. Hakikaten Başkan
lık Divanı en âcil olan hususları elbetteki tak
dir edecektir. Öne alalım ve görüşelim. Ama 
mutlaka gündemdeki bütün meselelerin görü-. 
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sürmesi yolu bence doğru değildir. Niçin doğ
ru değildir? Millet Meclisi yenilenecektir. Ye
ni bünye ile belki de mevcut tekliflerde bâzı 
değişiklikler düşünebilir. Cumhuriyet Senato
suna gelmiş olduğu gibi kadük olma ihtimali 
de bertaraf edilmiştir. Şu halde kadük olma 
ihtimali de o] mı yan fakat müstacel tarafı da 
meşkûk bulunan birtakım işleri şu son günler
de Cumhuriyet Senatosu... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnash, takrir üzerin
de görüşmenizi istirham ediyorum. Takrir sa
hipleri yarın ve öbür gün sabah ve akşam görü
şelim diyorlar. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, takrir üzerinde bu takririn reddi için 
gerekçe serd ederken başka nasıl konuşulacağı
nı bilmiyorum. Bir konuşma sanatının (mensu
bu olduğum iddiasındayım. Mahkemelerde mü
dafaa yaparım. Sayın Başkan burada ihtarda 
bulunuyorlar ki, takrir üzerinde konuşun diye, 
Bu, tamamen takrir üzerindedir. Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyuran efendim devam edin. 
NİYAZİ AttlRNASLT (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, bâzı meselelerin müstacelı'ye-
ti arz ettiğim gibi gerçekten şüphelidir. Şu 
halde Başkanlık Divanında bu işle, çok acele 
olanları hariç, Cumhuriyet Senatosunu fevka
ladeden öğleden evvelleri ve tatil olan günler
de, veya toplantı yapmadığı günlerde toplantı
ya davet etmek suretiyle mutlaka gündemdeki 
bütün meseleleri müstacelen çıkarmak bizi yan
lışlığa götürebilir. Ve gelecek toplanacak olan 
Millet Meclisinin tarzı terekkübü ve belki de 
değişiklikler yapılacak olan meseleler üzerinde 
şimdiden tasarruf yapılması ileride yeniden ka
nun tadillerine gidilmesi gibi neticeleri doğu
rur. Zaten kanun enflâsyonu malûmunuzdur. 
Bilmem adedi sekiz bin küsura varmıştır. Ne 
bir redaksiyon komitesi kurarak bu kanunları 
sil baştan yapıp bir numaradan başlatmak yolu 
düşünülmektedir, ne başka bir şey. Durmadan 
kanun çıkarmak. Bir MuUıtercm Başkanın es
ki talihlerde bıi sene şu kadar kanun çıkardık, 
şu kadar tefsir çıkardık, şu kadar karar çı
kardık diye bir öğünme vesilesi yaptığını ha
tırlarım. Mühim olan kanunim sayısı değil ar
kadaşlar. Kanun memlekete ne hayırlı iş ge
tiriyor. Cemiyeti ilgilendirme ölçüsü ve han-
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gi zümrelere fayda sağlıyor? önemli olan bu
dur. O halde kanun sayısını mütemadiyen ar
tırıcı bir tasarruftan sakınılması istikametinde 
oy kullanmasını ve bu işin Başkanlığa bırakıl
masını, eğer Başkanlık Divanının gerçekten 
müstacel gördüğü bir mesele varsa bir gün öğ
leden evvel toplantı yapılmasını isterse bir iki 
gün gece de toplantı yaparız. Lüzumlu gö
rüyorsa ona diyeceğim yok. Ama her halde 
Senato gündemine gelecek ve gelmiş olan me
selelerin hepsini çıkartalım diye bir gayretin 
içine düşmiyelim, müstacel olanları ile yetinip 
gelecek Millet Meclisinin tasarruf haklarım ön 
leyici bir yola gitmemeliyiz. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan Personel Kanunu gibi 

önemli 'kanunların görüşülmesine imkân sağla
mak amacıyle bundan böyle Senatonun sabah
ları 10 da toplanmasını arz ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. ü 
Osman Koksal Âmil Artus 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Takririmi izah sadedinde söz istiyorum... 

BAŞKAN — Efendim takrir aleyhinde Sa
yın Ağırnash konuştular. Takririnizde sabah
ları toplanma hususunun lehte olan kısmı izah 
etmiş bulunuyorsunuz. Her iki takriri oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — A. P. Senato Grupu Başkanı Lûtfi 
Tokoğlu ile C. H. P. Senato Grupu Başkanvekili 
Zihni Betil'in; işlerin çokluğu ve vaktin darlığı 
sebebiyle, görüşmeleri yapılacak bilcümle kanun 
tasarı ve teklifleri üzerinde grup sözcülerinin 
20 ve üyelerin W dakika konuşmalarına dair 
önergeleri. 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaktin darlığı buna mukabil gündemde bu

lunan kanun tasarısı veya teklifi eninin çokluğu 
zamandan tasarrufu zaruri kılmaktadır. Bu 
sebepten gündemde mevcut bilcümle kanun ta
sarı ve teklifleri üzerindeki 'müzakerelerde; 

A) Grup sözcülerinin 20, 
B) Sayın üyelerin konuşmalarının 10 da-
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kikâ olarak tahdidi hususunun oya vaz'ını. say
gı ile arz ederiz. 

A. P. Senato Grupu C. H. P. Senato Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
Kocaeli Tokat 

Lûtfi Tokoğlu Zihni Betil 

OSMAN SAtM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Takririn aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAIM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, millî hâkimiyeti tem
sil eden ağır mesuliyet yüklenmiş olan Cum
huriyet Senatosu- maalesef bir acele imalât fab
rikası haline getirilmek istenmektedir. Kanun
lar müzakere edilmeden geçirilecekse lütfen 
arkadaşlarımız 'karar alsınlar, hiç kimse konuş
masın, tümü üzerinde müzakere açılsın ve geçil
sin. îzin verin gelen kanunlar da o kadar mü
him, o kadar memleket bünyesi ve idareyi, teş
kilâtı mülkiyeyi ilgilendiren hususlar vardır. 
Grup adına 20 dakika, zaten takrir verenler
den gayrı kimse konuşamaz. Binaenaleyh her
kes meblhut, mahzun, hattâ söz hakkından 
mahrum olarak, kanunların müzakeresini temi
ne mükellefiz. Her iki Meclis Başkanlık Di
vanları aaten anlaşamamışlar. Binaenaleyh biz 
tatile giremiyeceğiz. Böyle bir karara da gidemi
yoruz. Binaenaleyh Millet Meclisi imal ettiği 
bütün kanuni arın müzakeresini buradan bekli-
yecek. Bu takdirde toptan bir karar alınız, de
yiniz ki, t biz müzakere etmeden bütün bu ka
nunları geçireceğiz. Onun için tümü üzerinde 
diye lütfen bir takrir verilsin, konuşmıyalım. 
Ekseriyet yoktur diye de kimse lütfen ayağa 
kalkmasın. Binaenaleyh böyle geçirelim, vazife
mizi yapmış diye kabul ederlerse Allah güna
hımızı affetsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Senatonun 
îttilhaz etmiş olduğu kararlar daima üyelerin 
onar dakika müddetle konuşmaları ve komisyon 
adına vâki konuşmaların da 20 şer dakika ol
ması şeklindedir. Tahmin ediyorum ki, bu tak
rir bundan böyle gelecek her kanun teklifinde 
ayrı bir takrir verilmekten ise toptan meseleyi 
halletmek maksad'iyle verilmiştir, gaye bundan 
ibarettir, tatbikatımız da bugüne kadar böyle 
devam edegelmektedir. Takriri oylarınıza arz 
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ediyorutaı. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir 19 a karjı 25 oyla kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon kurulması hakkında bir 
takrir daha var, onu okutuyorum. 

4. — Samsun üyesi Rıza Isıtan ve 18 arka
daşının, Yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki 
kanun teklifinin havale edildiği komisyonlardan 
seçilecek üyelerden teşekkül edecek bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gelen kâğıtlaırm 27 Sıra Sayısında kayıtlı 

Yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki kanun 
teklifi Anayasa ve Adalet, İçişleri, Bütçe ve 
Plân komisyonlarına havale edilmiştir. 

Mevzuun ehemmiyetine binaen ve zamanın 
darlığı sebebiyle teklifin havale edilmiş oldu
ğu komisyonlatrdan seçilecek üçer üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda müzakeresi husu
sunun Yüce Senatonun oyuna sunulmasını 
iarz ederiz. Saygılarımızla. 

Samsun Balıkesir 
Rıza Isıtan Nejat Sarlıcalı 

Hakkâri Edirne 
Necip Seyhan Tahsin Banguoğlu 

Ordu İstanbul 
Zeki Kumrulu Fikret Gündoğam 

Erzurum Malatya 
Sakıp Halunoğlu Nüvit Yetkin 

Yozgat Siirt 
Sadık Artukmaç Abdurrahman Kavak 

Ordu Erzincan 
Şevket Koksal Fehmi Baysoy 

Ankara İstanbul 
1. Saffet Omay Ekrem özden 

Sinop Hatay 
Suphi Batur Enver Bahadırlı 

Mardin Muğla 
Abdülkerim Saraçoğlu Muallâ Akarca 

BAŞKAN — Geçici bir komisyon kurulması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde mevcut kanunlarla beraber 
Millet Meclisinden Senatomuza gönderilmiş 
komisyonlarda mevcut kanun adedi 41 dir. Pek 
tabiî, Sayın Niyazi Ağırnaslı Beyefendinin de 
işaret ettiği gibi, Başkanlık Divanı çıkması mec-
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buri ve zaruri görülen kanunların müzakere
sini yapacaktır. Bu da zamanın darlığı hase
biyle sıkı bir mesaiyi icabettirmektedir. Bu 
yönden verilmiş bulunan dosyamızda 11 önce
lik ve ivedilik takriri vardır. 11 öncelik ve ive
dilik takrirlerini birbirine tercih etmek Baş
kanlık Divanının kudreti dışındadır, çünkü 
hepsi aynı mahiyet taşımaktadır. Hepsi önce
lik ve ived'lik kapsamı içindedir. Bu bakım
dan bugünkü gündemi bitirip, gelmesi zaruri 
görülen Başkanlık Divanının 3 - 5 kanun, üzerin
de Yüksek Senatoya geleceği tahmin edil-
me-ktedir. Onun dışında 35 kanunun ikmali gay
ri mümkündü? kanısındayız, arz ederim. 

Buyurun Sayın Betil, usul hakkında. 
Seçim Kanununa açık oy kullanmamış sayın 

üye varsa lütfen kullansınlar. Yok mu efen
dim?... Oylama muamelesi bitmiştir. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Muhteerm arka
daşlar, sıra sayısı 655 olan hâkimlerin öde
neklerine taallûk eden kanun teklifini inceliyen 
Geçici Komisyonun Sözcüsüyüm. Komisyon, bu 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
teklifini ittifakla kararlaştırmıştır. Bu durumu 
sözcü sıfatiyle Başkanlık Divanına bir tezkere 
ile bildirmiş bulunuyorum. Dünkü tarihle Baş
kanlığa yine sözcü sıfatiyle bir önerge ver
dim. Ve bu Önergemde 655 sıra sayılı hâkim
lerin ödeneğiyle ilgili kanun teklifinin seçim
lerle ilgili 654 sıra sayılı kanun tasarısının gö-
rüşlümesini mütaakıp bütün diğer işlere takdi-
men görüşülmesini arz ve teklif ettim. Baş
kanlık bu önergeleri İçendi takdirine göre işle
me tabi tutamaz. Bu bir tekliftir. Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu tasvip de edebi
lir ret de edebilir. Ama Başkanlık kendisine 
göre hangi ölçüye dayanırsa dayansın bir 
takdir, bir tercih işlemine tabi tutamaz. Oyla-
mamazlık hiç edemez. Binaenaleyh, birleşimi 
idare eden çok Sayın Başkandan bu önergele
rimi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
tasvibine arz etmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlıı, Sayın Dikeç-
ligil ve Sayın Karavelioğlu usul bakımından 
söz istemişlerdir. 

Şimdi bir hususu arz edeyim : Sayın Betil 
usul bakımından bir hususu arz ettiler. Biz 
usulü peşinen ortaya koyduk ve dedik ki, 
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elimizde biribirinden tefriki gayrimümkün aynı 
mahiyeti taşıyan talepler vardır ve eğer bun
ları tarihine göre korsak, tarihler vardır, ta
leplerine göre korkak onlar vardır. Gündemin 
kendisine mahsus bir sırası vardır. Şimdi arz 
edeyim Yüksek Heyetinize : Sayın Cahit Ak-
yar'm Devlet memurları kanun tasarısı hak
kında vardır. Başkanlık Divanınca görüşül
mesi zorunlu görülmektedir. Gündemin 9 ncu 
sırasındadır, öncelik ve ivedilikle ve en ön gö
rüşülmesi istenmektedir. 

Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabrikasın
da çıkan bir yangın hakkında bir astsubayla il
gili kanun teklifi vardır. Bir maddeden iba
rettir. Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı önce
lik ve ivedilik ve her şeye takdimen görüşül
mesini istemektedir. Hâkimler Kanunu hakkın
da, 5017 sayılı Kanunun cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında Sayın Zihni Betil'in Geçici 
Komisyon Sözcüsü sıfatiyle, takriri vardır. Bu 
meyanda Sayın Adalet Bakanının da bir takriri 
bulunmaktadır. Sayın Fethi Tevetoğlu, Geçici 
Komisyon Başkanı sıfatiyle, Dışişlerini ilgi
lendiren beynelmilel anlaşmalarla alâkalı ve ta
tilden evvel çıkmıası Devlet faaliyetiyle ilgili 
bulunan üç ikamın teklifinin öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini talebetmektedir. Bu husus 
gündemimizin 4 ncü, 5. nci ve 7 nci sıra numa-
ralarındadır. 

Ceza înfaz Kanununun görüşülmesi hakkın
da yine komisyon sözcüsünün teklifi vardır. 
öncelik ve ivedilik istemektedir, bu da günde-
mlmiz'dedir. 

Toplum zalbıtasiyle ilgili gündemimizde bu
lunan kanunun Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
İçişleri Bakam tarafından istenmektedir. Ay
rıca komisyon başkanı tarafından da talep vâki 
olmuştur. 

iSaym Manisa Senatörü Ferit Alpiskender'in 
sunuşlar meyanında mevcudolan huısus hakkında 
bir önergesi vardır. Bu kanun olmadığı için 
Başkanlık Divanı bu takriri Yüksek Heyetin ka
nunları çıkarma temayülünde olması hasebiyle 
esasen sıraya almamıştır. 

Güvenlik Kurulu ile ilgili bir temsil ödene
ğinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da bir teklif vardır. Bu da gündemdedir. Yük
sek Heyetiniz öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkında Başkanlık Divanına gelen taleplere 
muttali olmuştur. Şimdi bunların içinden bir 
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tanesini, birisini tercih edemeyiz. Bütün talep
ler gündemde mevcuttur esasen. Biz Başkanlık 
Divanı olarak gündemi tatbik ettiğimiz takdirde 
muhterem arkadaşlarımızın mesailerine devamı 
ile meseleler halledilecektir kanaatindeyim. Sa
yın Tevetoğlu usul bakımından bu izahatım sizi 
tatmin etmiştir. Sayın Dikeçligil bir aykırılık 
kaldı mı? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Karaıveli-
oğlu, buyurunuz efendim. 

ZlHNÎ BETÎL (Tokat) — İzahatınızda ek
sik kalan bir husus var. 

BAŞKAN — Başkanın şahsi tasarrufu değil
dir. Tasarruf yapamamanın imkânsızlığı içinde
yiz, onu arz ettim. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — izahatınızda ek
sik kalan bir nokta var. Benim takririm hem 
öncelik, hem de ivedilikle görüşülmesini istiyor. 

BAŞKAN — Hepsi öyle efendim. İsterseniz 
bir tanesini okuyayım. Diyanet İşleri hakkında 
da bir takrir var, özür dilerim, onu unuttum. 

Buyurun Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, ben, bil-
hscsa hâkim ödenekleriyle ilgili teklifin usul 
bakımından kusurların] size arz etmek için ni
yetliydim, fakat konunun içine düştük. Bakın 
acele ve istical bizi nerelere götürüyor : Mec
lis birçok kanunlar çıkardı. Son günlerde top
tancılığına devam etti. Bu toptancılık 15 gün 
içinde Senatonun görüşmesi lüzumundan ve 
mecburiyetinden dolayı Senatoyu bağlar bir hale 
geldi. Buna rağmen ben Senatonun gündemini 
mühimsemiyoram, fazla hacimli bulmuyorum. 
Yalnız Personel Kanunu hariç. İstical gösteren 
arkadaşlarımız haklıdır. Ama müsterih olsun
lar Senato bu kanunların hepsini çıkaracaktır. 
Hepisi kısa, Personel Kanununu bir tarafa bı
rakırsanız gündemdeki kanunları akşama kadar 
müzakere şansını bulabilsek hepisin! çıkarırız. 
O kadar hacimsizdir. Çıkarmaya mecbur oldu
ğumuz için de kanunların yatması, çıkmaması 
diye bir mesele yoktur. Bu hafta olmazsa gele
cek hafta çıkar. Fakat acelenin doğurduğu ne
ticeleri ben size arz etmek istiyorum. Hâkimle-' 
rln ödeneğiyle ilgili kanun Yargıtay Teşkilât 
Kanunu olaras ve Hükümet tasarısı olarak Mec-
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lise takdim edilmiştir. Meclis bu kanunu görü
şürken tasarının mahiyeti değişmiş ve teklif 
haline gelmiştir. Hükümet tasarıyı geri almış 
ve 150-200 maddelik kanunun tümü ortadan 
kalkmış sadece bir maddesi', sanki Yargıtay-
Teşkilât Kamunu bunun için gelmiş gibi, san
ki Yargıtay Teşkilât Kanununu Meclise iten 
sebep buymuş gi'bi Hâkim ödeneği teklifi hali
ne gelmiştir. Buna Hükümet iştirak etmiştir. 
Aslına itiraz etmiyorum. Gerçekten de itiraz 
etmiyeceğim. Demdik] Hükümetin imkânı var, 
20 - 30 milyon lira cari masraflarda artırma 
yapacak bir teklife Devlet Personel Kanunu
nun önünde evet diyebiliyor, destekliyor? Me
sele yok. Hükümet verdikten sonra, verebildik
ten sonra biz, vermiyelim diyemeyiz, demeyiz. 
VeleVki Personel Kanununun önünde de olsa. 
Teklif Senatoya gelmiştir. Meclisten nasıl geç
mişse .geçmiş. Senatoda bir Geçici Komisyon ku
rulmuş, Geçici Komisyon iki kanatlı. Biri 
Anayasa ve Adalet Komisyonu; biri Bütçe ve 
Plân Komisyonu. Beşer kişiden 10 kişi. Kanaa
timce Malî ve İktisadi İşler Komisyonundum bu 
Geçici Komisyona üye olmamak eksikliktir. 
Ama Başkanlık Divanı böyle teklif etmiş. Yüce 
Heyetiniz de bunu kabul etmiş ama, teklifin 
'bir tarafı var. 

Teklifin askerî hâkimlere de şümulü var. 
Elbette olacak. Aynı statüye tabi. Komisyon 
burasının farkında değil. Bu noktayı fazla ge
nişletmek istemiyorum. Komisyon teklifi görüş
müş, huzurunuza getirmiş. Askerî hâkimlerle il
gisi olan, şümulünün farkında değil. Burayı 
uzatmıyorum. Farkına varsaydı kanaatimce 
Millî Savunmasiyle ilgili bu tasarı Millî Savun
ma Komisyonuna gitmeli, derdi. 

BAŞKAN — Bu kamunun müzakeresinde bu 
hususları zikretseniz, Usul hakıkmda konuşuyor
sunuz. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Beyefendi, elimde takrirle geldim. Zihni Betil 
Beyin teklifinin aleyhinde konuşuyorum. Arz 
edeceğim, bu teklifin Millî Savunma Komisyo
nuna gitmesi lâzımıgeldiğini ispat ediyorum. 

BAŞKAN —- Zihni Betil Beyin bu hususta 
bir takriri yok. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Var efendim, Ziıhni Betil Beyin her işe takdi-
men, tercihan Hâkim ödenekleri Kanununun 
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müzakeresini istediği bir Öneîige var. Yok mu 
beyefendi Divanda bu teklif? 

BAŞKAN — Var efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Devamla) — 

Şimdi, acelenin, isticalin doğurduğu neticeleri 
sizlere arz ediyorum. Hâkim ödeneği Kanunu
nun aceleye, isticale örnek olarak eksiğini, İç
tüzüğe 'aykırılığını belirtiyorum. Bu teklifin 
Millî Savunma Komisyonumdan geçmemek ek
sikliktir, içtüzüğe aykırıdır. 

ikincisi; Geçici Komisyon kurulmuş, bu ko
misyonda 4 Adalet Partili, 4 Cumhuriyet Halk 
Partili ve 2 Yeni Türkiye Partili üye var. Bu 
da içtüzüğün muayyen maddesine aykırıdır. 
Kuvvetler olanında temsil edilmiyor, içtüzük
ten inceledim. Geçici Komisyona bu da şâmildir. 
Esasen Geçici Komisyon kurulurken dikkate 
alınması lâzımdı. Bu da dikkate alınmamıştır. 
Bakın acele nereye getiriyor. Şimdi "bu kanun 
teklifinin usulen, nizami ollarak görüşülme şan
sına kavuşması için Millî Savunma Komisyonu
na havalesini istirham ediyorum. Bu yönde bir 
takririm vardır, bu esasa tesir etmiyecektir. 
Kanun tasarısı onbeş günlük mü'ddet içinde Se
natoda bulunacaktır. 10 gün kadar geçmiştir. 
5 - 6 .günümüz Var. Bu müddet için Hâkim öde -
ııeği Kanunu Millî Savunma Komisyonunda 
görüşülüp gelecektir. Bilhassa şuanın için arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, kanunu 
görüşmüyoruz. Kanuna gelmedik. Zatıâliniz 
usul hakkında söz laldınız. 

•KÂMİL KARAVELİOÖLU (Devamla) — 
Ben de usul bafckında konuşuyorum. Tüzükten 
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madde arz ediyorum, usul hatalarından deliller 
gösteriyorum. Ben de usul hakkında konuşuyo
rum. Takririmi kabul buyurmanızı istirham 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kaırs) — Aksi noktai na
zarı savunmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir müzakere açmadık efendim, 
bir şey görüşmüyoruz. Sayın Betil çıktı, usul 
bakımından, dedi. Ben zannettim ki, bir usul 
vardır, kendi tekliflerini söylediler. Her teklif 
yapan arkadaş usul bakımından çıkıp kendi 
tekliflerini ortaya atarsa işin içinden çıkamayız. 
Bu bakımdan Başkanlık meseleyi yürütmek yö
nünden gündemi tatbikle mükelleftir. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Gündemde deği
şiklik isteyen önergeyi Yüksek Kurulun tasvibi
ne arz etmez mi Başkanlık 

BAŞKAN — Beyefendi, zatıâlinizin teklifi 
var. Eğer müsaade ederseniz bir teklif çekeyim, 
çıkarayım. Hiçbiri müzakere edilmeden geçil
sin, öbürü gelsin. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kaıbul edilir veya 
edilmez. Okutmanız lâzım. 

BAŞKAN — Burada 13 teklif var beyefendi. 
Sizinkini önce nasıl oylatacağım? Evvelâ gün
demi tatbik etmemiz lâzım. Gündemi tatbik 
edeceğim, imkânsızlık içindeyim beyefendi. Bü
tün gündemdeki maddeler öncelik, ivedilik ve 
her şeye takdimen, deniyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündemi tatbik 
edelim. 

'BAŞKAN — Bir defa görüşülecek işler kısmı
na geçiyoruz. 

5. GÖRÜŞÜLEN İLER 

2. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu MUM Eğitim ve Bütçe ve Pimi. komisyon
ları raporlar (Millet Meclisi 1/638, Cumhuriyet 
Senatosu 1/547) (S. Sayısı : 644) 

BAŞKAN — Saym özden, Komisyon adına 
burada. 

Hükümet, Maarif Vekâletini teınjilen kimse? 
Yok. 

Geçiyoruz. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına 
ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. 
Sayısı : 650) (1) 

BAŞKAN — Saym Aksu buradalar. 
Raporu okuyoruz efendim. 

(1) 650 S. Saydı basmayanı tutanağın sonuıı-
dadu. 
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01 Senatosu B : İlâ 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

18 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 
17 359 091 82 Haziran 1964 başında ban

kada mevcut para. 
7 110 185 35 Haziran, Temmuz, Ağus

tos 1964 aylarında Ziraat 
Bankasının aldığı para 

24 469 277 17 Toplam. 
18 320 281 44 Haziran, Temmuz, Ağus

tos 1964 aylarında Ziraat 
Bankasının harcadığı para. 

6 148 995 73 Eylül 1964 başında banka
da mevcut para. 

T/B.M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Tem
muz, Ağustos 1964 aylarına ait hesapları ince
lendi. 

Haziran 1964 de Ziraat Bankasındaki 
17 359 091,82 liralık mevcudu ile Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1964 aylarında Hazineden 
7 110 185,35 lira alınarak bankadaki hesaba 
yatırılan meblâğın cem'an 24 469 277,17 lira 
olduğu, ine ve uttan sarf olunan 18 320 281,44 
lira tenzil edildikten sonra Eylül 1964 başında 
bankadaki kasa mevcudunun 6 148 995,73 lira
dan ibaret bulunduğu Saymanlıktaki defterler 
ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun ol-
d u ğ u g>(> r ülmüşt ü r. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

Denetçi 
Maras 

(\ Aksu 

BAŞKAN — 
dilmistir. 

Sözcü 
Erzurum 

O. Alihocagil 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Yüksek Heyetin ıttılaına arz 

/. •— Türkiye Büıjük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap-
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lartnı İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) (1.) 

BAŞKAN — Rapora okutuyorum. 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

18 . 6 . 1965 
Yüksek Başkanlığa 

6 148 995 73 Eylül 1964 başında banka
da mevcut para.. 

4- 25 158 610 59 Eylül, Ekim, Kasım 1964 
aylarında Ziraat Bankası
nın aldığı para. 

31 307 606 32 Toplam. 
16 508 632 46 Eylül, Ekim, Kasım 1964 

aylarında Ziraat Bankası
nın ih!a|reaidiiğı para. 

14 798 973 86 Aralık 1964 başında ban
kada mevcut para. 

T.B,M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, 
Kasım 1964 aylarına. ait hesaplan incelendi. 

Eylül 1964 de Ziraat Bankasındaki 
6 148 995,73 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, 
Kasım 1964 aylarında Hazineden 25 158 610,59 
lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâ
ğın cem'an 31 307 606,32 lira olduğu, mevcut
tan sarf olunan 16 508 632,46 lira tenzil edil
dikten sonra Aralık 1964 başında bankadaki ka
sa mevcudunun 14 798 973,$6 liradan ibaret 
bulunduğunu, Saymanlıktaki defterler ve sarf 
evrakının kanun ve mevzuata uy&un olduğu gö
rülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

arz edilmek üzen1 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 

Denetçi 
Maraş 

0. Aksu 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sözcü 
Erzurum 

O. Alihoca^il 

Ankara, 
O. Alişiroğlu 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

(1) 651 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
nundadır. 

so~ 
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C. Senatosu B : 112 
BAŞKAN — Ittılâlarmıza arz edilmiştir. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Konuşmak istiyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, biz bilgi veriyoruz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Yanlışlık var oyhyamayız efendim. 
BARKAN — Oylamadık ki, efendim. Heyeti 

[Tmnnıiyeye arz ediyoruz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, Komisyon yarı yarıya toplanıyor, bu
nu size sunuyor. Komisyonun diğer üyelerinin 
fikri alınmıyor. Eğer Komisyon bir kül ise bu
nun diğer azaları nemle? 

BAİTKAN — B u n u biz bilemeyiz efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

O 'halde zapta geçmesi bakımından söylüyorum 
efendim, bir yanlışlık var. Riyasetin haberi ol
madan bir yanlışlığa gidiliyor. Komisyon bir 
kiilse diğer (azaları nerede? 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ okuyalım, on
dan sonra usul bakımından arz edin, siz zapta 
geçmesini arzu ettiğinize göre. 

5. — Türkiye Bibjiik Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) (1) 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

18 . 6 . 1965 

Yüksek -Başkanlığa. 
14 798 '973 8G Aralık 196-1 başında ban

kada, mevcut para. 
-f 10 329 '222 '88 Aralık 1964 Ocak - Şubat 

1965 aylarında Ziraat 
Bankasının aldığı para. 

25 123 196 74 Toplam. 
17 090 787 19 Aralık 1964, Ocak - Şubat 

1965 aylarında Ziraat 
Bankasının harcadığı para. 

8 037 409 55 Mart 1985 başında bankada 
mevcut para. 

(1) 652 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

7-7.1985 0 : 1 
T.B.M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1964, 

Ocak - Şubat 1965 aylarına ait hesapları ince
lendi. 

Aralık 1964 d'e Ziraat Bankasındaki 
14 798 973,85 liralık mevcudu ile Aralık 1964, 
Ocak. - Şubat 1965 aylarına Hazineden 
10 329 222,88 lira alınarak bankadaki hesaba 
yatırılan meblâğın cem'an 25 128 196,74 lira 
e/dıığu, mevcuttan sarf olunan 17 090 787,19 
lira tenzil edildikten sonra Mart 1965 başın
da bankadaki kasa mevcudunun 8 037 409,55 
liradan ibaret bulunduğunu Saymanlıktaki def
terler ve ŝ arf evrakının kanun ve mevzuata uy
gun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

C. Ortaç 
Denetçi 
Maraş 

C. Aksu 
Diyarbakır 

A. Erdoğan 

arz edilmek üzere 

•Sözcü 
Erzurum 

O. Alihocagil 

Ankara 
O. Alişiroğln 

Malatya 
M. Z. 'T ulun ay 

BAS KAN Ittılaınıza arz edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu, usul bakımın
dan. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -
Arkadaşlar, Riyaset farkına varmadan yanlış 
bir takdimde bulunmaktadır. Şöyle, ki, Heyeti 
Umumiycce seçilen Hesapları İnceleme Ko
misyonunun iki üyesi şu sunuşlar içinde ve 
kararların içinde yoktur. Bunların bir tanesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu, bir tanesi de İsa Bin
göl. Bu iki arkadaşımız bu hesapların doğru
luğuna kanaat getirmediklerini ifade etmişler. 
Buna rağmen diğer üyeler bu iki üye buna mu
haliftir, muhalefet şerhleri eklidir diye bir şerh 
vermeden, muahlefetleri zapta geçirmeden, he
saplar doğru mu yanlış mı onların kontrol una 
vaz'edilmeden diğerleri kendi kendilerine otur
muşlar, şu hesaplar doğrudur veya eğridir di
ye bu raporları vermişler ve huzurunuza getir
mişler ve böylece de raporlar zabıtlara geçmek 
suretiyle bir oldu bittinin içine girmektedir, 
Riyasetin bundan haberi yok. Eğer Riyaset bil-. 
sevdi ki, Hesapları İnceleme Kornişonu filân filân 
kişilerden mürekkepti ve bu, kararı veren he-

~ 150 



o.; Senatosu B : 112 
sapları böylece kabul edenler filân filân kişilerdir. I 
Etmiyenlcr ve etmeme sebebini bildirenler filân 
filân kişilerdir diye bu şekilde bir rapor ve
rilseydi, bizim iki üyenin de muhalefet şerhi 
bu rapora eklcnsoydi evet biz buna muhaliftik 
ama şu sebepten muhaliftik, diğer arkadaş
lar muvafık görmüşlerdi, şu sebepten görmüş
lerdi, ekseriyet onlarda olduğu için onların 
dediğine göre şu rapor tanzim edilir ve bili
nirdi. Ama, bu iki tane üyeyi kendi kendi- I 
mize ekseriyeti bulduk diye çıkarınız, bulun- I 
madı demeyiniz, gelmedi demeyiniz, Hesapları I 
İnceleme Komisyonuna iştirak etmedi demeyi- I 
niz, imzadan istikâf etti demeyiniz. Hiç yok- I 
muşeasma onları çıkarınız. Keyfî bir muamele I 
şekl'nde buraya milvonlarca liralık Senato ve I 
Meclisin hesabını getiriniz ve böylece zabıtla- I 
ra geçiriniz. Bu mümkün değildir arkadaşlar. I 
Bana sorarsanız hepsi keenlemyekûndur; bun- I 
ların hesaplarının yeniden bu üyelerle kontrol I 
edlimesi lâzımgelir veya muhalif kalan üyele- I 
rin muhalefet şerhinin buraya geçirilmesi ica- I 
heder. Riyaset farkında olmadığı için söz I 
istedim. Fakat, Sayın Başkan vazifeyi bilme- I 
dikleri için, benim ne söyliyeceğimi bilmedik- I 
leri için ve raporun bu şekilde tanzim edil- I 
ediğini Riyaret farkına varmadan böylece Umu- I 
mi Heyete sunmuş oldu. Ben bu sözlerimle I 
bu hesapların nasıl incelendiğini, nasıl bir mim- I 
aneleden geçirildiğini komisyon üyeleri bulun- I 
ın:ıian bu işin natamam yapılıp buraya geldi- I 
ğini zabıtlara geçirmek suretiyle keyfiyeti Umu- I 
mi He3rete arz etmiş bulunuyorum. Hürmet- I 
lerimle. I 

7/7.1935 (5:1 
Divanının müdahale etmeye hakkı vt yetkisi 
yoktur. Her komisyon kendi görevini kanunla
rın bahşettiği, İçtüzüğün imkânları dâhilinde 
yapmaktadır. 

6. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerin Diyanet İsleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si i/875, Cumhuriyet Senatosu 1/574) (S. Sayı
sı : 665) (1) 

BAŞKAN — Hükümet.. Lütfen. Komisyon... 
Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen... 

Sayın Omay, buyurun. 
ÎBRAHÎM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Pek muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisimizin 
tatile girmek üzere olduğu bu son günlerde, 
haftalarda huzurlarınıza tazminat talepleri, ek 
ödenek teklifleri ve saire gelmektedir. Haklı 
olarak bâzı üye arkadaşlarımız, hattâ çoğumuz 
Devlete , Devlet Hazinesine yüklenen külfet
ler, yükler bakımından üzüntü izhar ettiği
miz olur ve bâzı tereddütlere de düşmüş olu
yoruz ve olmakta da devam etmektedir. Ama ben
deniz bu tasarı vesilesiyle diyeceğim ki, bu se
fer istenen parayı vermekte hiçbir suretle te
reddüde mahal yoktur. Arz edeceğmı kısaca 
müşahede ve bilgilerime istinaden ve vakitleri
nizi de almamaya dikkat ederek, kısaca arz ede
ceğim. 

Devlet idaremizde şimdiye kadar müessese 
olarak son 15 yıldan beri bilhassa sağlamlığı 
bakımından tek çivi çakılmıyan, dönülüp ba-
kılmıyan, ne haldedir, nasıl çalışır denilmiyen 
tek müesessemiz Diyanet İşleri Başkanlığı Teş
kilâtıdır. öyle ki, âdeta kendi kaderine terk 
edilmiş halde idi. Konuyu burada saatlerce 
dile getirmek, hepimizce de malûmdur ki; çok 
kolaydır. Çünkü tatbikatta, geçmiş yıllar için
de gördüğümüz, tesbit ettiğimiz gibi hattâ 
bu kürsülerden uzun uzun siyasi yatırım mev
zuu olarak ele almak da gayet mümkündür. 
Ama, bendeniz bundan katiyen sakınmaya 
dikkat ederek tamamen objektif bir görüşle di
yeceğim tkıi; bu teşkilât çalışabiliyorsa, şimdiye 
kadar çalışabilmîşse; çalışan insanların içlerin
deki samimî duyu, sıcak aşk dolayısiyledir. 

(1) 665 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

CENAP AKSU (Maraş) — Müsaade ederse
niz söz istiyorum efendim. I 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkın
da yarın görüşürsünüz. I 

CENAP AKSU (Maraş) — Komisyon töhmet 
altında kalıyor, müsaade ederseniz konuşayım I 

^efendim. I 
BAŞKAN — Efendim siz denetçisiniz. Ko- I 

-misyon sözcüsü ve başkanı var. O bakımdan I 
ben bu imkânı sağlamak istedim. Komisyo- I 
nun tümünün çalışmaları ortaya atılmıştır. Bu I 
bakımdan arz ediyorum bu noktayı. Belki ar- I 
kadaşlarımız toplanmak ihtiyacını hisseder. I 
Başkanlık Divanı ancak sunmaktadır. Komis- I 
yonun faaliyeti kendi ihtiyari ve muhtariyeti I 
altındadır. Komisyon çalısmalanna Başkanlık ' 
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C. Senatosu B : 1] 
Yoksa onlara sağlanan maddi varlık dolayısiy-
te kendilerinden hizmet beMemeye imkân yok
tur. Tasavvur buyurunuz iki, son bir encü
mende kabul edilen bir kararda bunlara 100 er 
Ura ilâve edilmitşir. Hademei hayrat ayda iki 
yüz lira alıyordu. Bugün ayda iki yüzer lira 
maaş alan bir kimsenin içinde bulunduğu 
sefaletin derecesini takdirlerinize terk ederim. 
Uzun uzun konuşmaya lüzum görmüyorum. 
Gfördüklerimi anlatsam, tesbit ettiğim bâzı sah
neleri burada izaha kıyam etsem eminim ki, 
içiniz hüzünle dolar. Şimdi şuradan alacağım 
bu işin esasını: 27 Mayıs Anayasası Diyanet 
İşleri Teşkilâtını umumi idare meyaıımda mü
talâa etmiştir. Böyle olunca aklımız var, iza
nımız var. Umumi idare meyanındaki diğer 
müesseselerde çalışan, en alt kademede çalı
şan insan ne alıyorsa hiçolmazsa bunun altında 
onu da işe başlatmaktan başka tabiî bir şey ola
bilir mi arkadaşlar? Hiçbir müessesede bugün 
200 lira dle çalıştırdığınız insan var mı arkadaş-
alr; tesbit edebilir misiniz? Asla.. Bu itibar
la umumi idare meyanına Anayasamızın al
dığı bu müesseseye hiçolmıaKsa biraz ferahlata
cak imkânları bu müesseseye sağlamanın zaru
retine inanıyorum. Buna mukabil bâzıları der
ler ki, efendim, bunlar cemiyeti köstekleyici 
bâzı kimselerdir. Terakkiyi temin edici fikir
lerden yoksun insanlardır gibi ithamlarda bu
lunanlar da vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirim. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Teşkilâtında 13 küsur bin 
kadrolu insan vardır. Bunun dışında 60 bin kü
sur yerde çalışan köyün istihdam ettiği, beledi
yenin istihdam ettiği, hattâ omuzuııa cüzünü 
asarak ıkendi kendisini istihdam eden on bin
lerce linsan vardır. Bunlardan bir tanesi her 
hangi bir yerde bir münasebetsizlik yapar, bir 
yerde bir haber çıkar bakarsınız, iş o iştir. 
Bakarsınız bütün şimşekler bütün yıldırımlar 
bu müessesenin başında toplanır. Yay efendim 
şu imam şu münasebetsizliği yaptı diye. Öyle 
değildir arkadaşlar. Kadrosunda bulunan in
sanlar arasında da bâzıları olabilir. Bunlar ce
miyetin her sahasında olduğu gibi, orada da 
olabilir. Bu itibarla büyük çoğunluğa .sirayet 
edecek 'bir bühtana imkân olmamak lâzımge-
lir. Şimdi burada diyeceğim ki, bunların bü
yük çoğunluğu şuurla ve idrakle tam bir yurt 
severli'kle, insan severlikle ve bir vazife aşkı 
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ile işlerini yapmaktadırlar. Denebilir ki, efen
dim diğerlerinin kontrolü, murakabesi mümkün 
değil mi? Elbette mümkündür. Diyanet İşleri 
Teşkilâtının vazifesi meyamnda değil midir ki, 
onları da murakabe edebilsin. Elbette etmesi 
lâzımdır. Ama ardadaşlarım, insafınıza sığı
narak bir şey soracağım. Bir Devlet müessese
si hatırlıyor musunuz ki, Türkiye Cumhuriyeti 
içinde kontrol murakabe uzvu olmasın? Vardır, 
işte bu tefe müessese, tek olarak Diyanet İşleri 
Teşkilâtıdır. Murakıbı yoktur, müfettişi yok
tur. Kısaca, bir kelime ile teftiş heyeti bulun-
mıyan bir müessesedir. Vazgeçtim başka or
ganlarından, başka uzuvlarından, teftiş heyeti 
yoktur. Bdr yerde bir hâdise olur, bakarsınız 
senatörler, milletvekilleri, dışarıdan bâzı arka
daşlarımız vekilin başına çullanırlar, efendim 
filân yerde bir hâdise var, Vekilin oraya gön
dereceği müfettişi yoktur, arkadaşlar. Tutar 
ne yapar? Diğer bir Devlet dairesine aman der, 
Vakıflara, aman der, Tapu Kadastro İdaresinin 
yanındaki yerlere bana bir müfettiş verin de 
vazifelendirip şuraya gönderelim diye derme 
çatma işlere, burası mühim arkadaşlarım, bu
güne kadar bu böyle gelmiştir. Şu halde böy
le imkândan mahrum olan bîr üzerinde mura
kabe kontrol müesseseye diğerleri hakkını kul
lanmıyor demek de insafsızlık olur. Bütün bu 
sebeplerledir ki ve bu yara kanamakta oldu
ğundandır ki, Üçüncü Koalisyon Hükümetleri 
zamanında hazırlanan tasarı o zaman Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde sarf ettiğimiz büyük 
fedakârlıklar ve arkadaşlarımızın da yardımla-
riyle, hattâ bugünkü kıymetli Vekil arkada
şım da orada komisyon üyesi olarak bulunuyor 
idi. Elbirliğiyle bu tasarı Meclise sevk olun
du Allah'a şükür kanunlaştı. Bu tasarı teşki
lâta nispî de olsa bir ferahlık getirmektedir. 
Kusurları vardır, olabilir. Ama büyük bir 
merhaledir. Bu merhaleye gelinmiştir. Za
man içerisinde bu kusurlar gittikçe telâfi edi
lir ve inşallah bu kanun günün birinde cemi
yetimize çok yaraşır bir hüviyet iktisabeder. 

BAŞKAN — Bağlayınız rica ederim. Alman 
karar gereğince. 

İBRAHİM SAFFET OMAT (Ankara) — 
Bağlıyayım efendim. 

Halikımızın ibadet ve itikat işleriyle meş
gul ve hele cemiyetimizin ahlâk düzeni üzerinde 
harikulade rolü olan bu müesseseye rahat bir 
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nefes aldırabilmede için !bugün talebedilen para- I 
mn lütfen kabul buyurulmasmı, bu tahsisatın 
esirgenmemsini saygı ile istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen ? Buyurun Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanun mev- 1 
zuu dolayısiyle bir şey öğrenmek istedim, bu I 
bakımdan huzurunuza çıkmış bulunuyorum. I 

Şimdi umumiyetle şehirlerdeki din adamla- I 
rı Devlet bütçesinden maaşlarını almaktadırlar. I 
Buna muikabil Köy Kanunu gereğince köy I 
imamlarım köylülerin tutması gerekiyor. Fa- I 
kat buna rağmen bir hayli (köylerimize kadro I 
verilmiş. Şimdi bir prensip kararından bahse- I 
dil ir ve denir ki, köydeki imamların kadroları I 
boşaldıkça şehirlere intikal ettirelim ve intikal I 
de ettiriliyor. Haklı olarak bu köylüler de I 
sızlanıyorlar. Biz köyde oturuyorsak günah- I 
kâr mı oluyoruz diyorlar. Şehirde oturan imanı- I 
ların paralarını Devlet veriyor da, ^bizimkilerini I 
niçin vermiyor? Hadi köyün vakfı vakıf tar- I 
lası olur ve saire. Ama imkânı olmıyan köy- I 
ler de pek çok. Bu prensip (kararma devam I 
edilecek mi? Yahut da Köy Kanununda bu I 
mevzuda bir değişiklik düşünülüyor mu? Bu- I 
mı öğrenmek istiyorum. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurunuz Hükümet adına I 
Sayın Altmsoy I 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde Milletvekili) — Muhterem arkadaşımın I 
suallerine arzı cevap edeceğim. Yeni kanunda I 
köylere her yıl iki bin kadro ilâve etmek sure- I 
tiyle ihtiyaca kâfi gelinceye kadar devam edi- I 
lecek ve günün birinde bugün tahminen 43 bin I 
ünite kabul edilen köylere kadrolu imam - hatip I 
intikal etmiş olacaktır. Yeni kanun esprisi bu I 
esas üzerine kurulmuştur. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı buyurun. I 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, bâzı mevzular var ki peşinen on- I 
ların paralelinde konuşmak, onlara zıt konuşma- I 
mak âdeta bir zaruret halinde mevzudur. Bu I 
itibarla sadece bâzı temennilerimi izhar etmek I 
için söz aldım. I 

Muhterem arkadaşlar, din adamlarımızı mut- I 
lak surette inkılâpları, ileri hareketleri, Devrim- I 
ciliği, Anayasayı müdafaa edecek, muhafn?.0 J 
edecek ve her halde bunların karşısındaki ('iv- | 

7 . 1 . 1966 Ö : İ 
ranışlara ön ayak olmıyacak şekilde yetiştirmek 
ve bu telkinlerin devamlı olarak üzerlerinde bu
lunmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunu 
yapmazsak cemiyetin tekâmülünü önleyici birta
kım tehlikeli hareketlere sebebiyet vermiş olu
ruz. Bunların bir misâli olarak söylenebilecek 
bir hususu kürsüden ifade etmek faydalı ola
caktır. İmam 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bunla
rın kanunla bir alâkası var mı ? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın 
Tevetoğlu kanunla ilgisi var. Para vermiş ol
duğumuz insanların Bütçe Komisyonunda yalnız 
tahsisatla alâkalı olan hususları konuşulmaz. 
Bütçeyle, alâkalı tahsisat vermiş olduğumuz 
mercilerin bu tahsisattan ne şekilde yararlana
cakları ve saireleri de elbette konuşulur. Mese
lâ imam - hatip okullarındaki öğrencilerin bâzı 
yanlış şeyde olan belki hocalarının telkinlerinin 
tesiri ile bir politika şeysi olarak kullanıldıkları 
vakıadır. Şu partilere taraftar, şu partilere 
aleytar, «unlar dindar şunlar dinsiz gibi birta
kım hükümler önceden vermek yakışık olmaz. 
Kimin dindar, olduğunu kimin dinsiz, kimin 
Cennete gideceğini kimin cehenneme gideceğini 
bizim tâyin etmemiz mümkün değildir. Bu iti
barla bu telkinleri mutlak surette tamimlerle 
sağlamalıdır. Ben Sayın Bakan Altınsoy'a ve 
Sayın Hâmit Köse Ahmetoğluna da şifahen te
mennide bu ricada bulunmuştum. Bunu kürsü
den ifade etmekte fayda mütalâa ederim. Yan
lış yolda, çoğu fakir fukara, çoğunun bilmeden 
yanlış bir yolda kullanılmasına engel olmalıyız. 
Din adamları sadece dinî ihtiyaçları karşılıya-
cak bir insan olarak vazife görmeli ve elbetteki 
rey hakkına sahibolduğu zamanlarda seçime 
gidip oyunu kullanacaktır. Ama imametini ya
parken ben sadece C. K. M. P. lilere imamlık, ya
parım veya sadece Adalet Partililere imamlık 
yaparım, diyemez. C. H. P. İM de, Y. T. P. lisi 
de elbetteki onun imamlığında namazını kılar. 
Bu böylece köyde huzurun ahengin mutlak su
rette temsilcisi olması lüzumunu kendisine tel
kin etmeliyiz. Yani köyü bir kardeş ahengine 
eriştirmenin âmili olabilirse hakikaten dinin ge
reği olan mutlu bir hizmet yapmış olur. 

Ben Hazreti Ebftbekir'in aynı zamanda bak
kallık yaparken imamlık da yaptığını hatırlata
rak mutlak sıtrette sadece müstehlik bir sınıf 
haline gelmemelerinin telkin edilmesi ve meslek-
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lerini ve sanatlarını yapmalarının da aynı za
manda telkin edilmesi inancındayım. Ne olursa 
olsun din adamlarının gücenmesi pahasına da 
olsa nalbant nalbantlığını, bakkal bakkallığını 
eskici, dikiciliğini yaparak da imamet yapmasını 
cemiyetimizin mecbur bulunduğu müstehlik sı
nıfları artırmama yolundaki gayrete muvazi ola
rak bir hareket yapılmış olur. Ben bu iki te
mennimin de dikkatten uzak tutulmamasını arz 
ederek sözlerimi bağlıyacağım. Teşekkür ede
rim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın Baş
kan komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Özür dilerim söz hakkınız yok
tur. Efendim komisyon raporunun okunmasını 
oyunuza sunuyorum. Okunmasını arzu eden
ler... Etmiycnler... Okunmaması karargir olmuş
tur. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet işleri Başkanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin Diyanet 
İşleri Başkanlığı kısmının ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (24 000 000) lira ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlerle ilgili 1 sayılı cetveli 
okuyoruz. 

Bölüm 

12.000 

13.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

23 742 000 

240 OOP 

14,000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiycnler... 
edilmiştir. 

10 000 
eden-

Kabul 

7 <7 
Bölüm 
16.000 

35.000 

Lira 
3 000 

5 000 

. 1985 0 : 1 

Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal tranferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci madde tekrar okunacaktır. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Baş
kanlığı kısmında yeniden açılan ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere (2 520 000) lira olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Cetvili okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

12.000 Personel giderleri 2 520 000 

BAŞKAN — Bölümü kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo
rum.. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (D) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı 
kısmına ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiş ve aynı cetvelden ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN'— Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (L) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı 
kısmına ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiycn
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Diyanet İsleri Başkanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanu
nun geçici 3 ncü maddesi gereğince (D) ve (S) 
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işaretli cetvellerden aylıklı kadrolara geçirilen
lerden boşalan kadrolar kaldırılmıştır. ; 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir vardır, 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki G33 sayılı Kanunun 15 . 8 . 1965 
tarihinde yürürlüğe gireceğinden ve bu kanu
nun tatbiki dolayısiyle bütçeye tahsisat ilâvesi
ni gerektiren tasarının 6 ncı maddesindeki yü
rürlük tarihinin de 15 Ağustos 19G5 olarak de- ; 
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. jj 

Saygılarımla. jj 
Kayseri Senatörü \ 
Hüsnü Dikecligil ] 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? j 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY | 

(Niğde) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon yok tabiî. Takrir j 

sahibi komisyondur. Takriri oylarınıza arz edi- ; 
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul . 
edilmiştir. Tâdil şekliyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... ' 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —• Bu kanunun hükümlerini Ma- , 
liye Bakanı yürütür. i 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek is- ! 
I tiyen var m i l . Yok. Maddeyi oylarınıza sunu- \ 

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ; 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen var mı?.. 
Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza arz edile- ; 
çektir. 

2. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir • 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril- ' 
meşine da'ir kanun tasarısının 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) (1) 

(1) 644 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

7 :1. 1935 O : 1 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet lütfen yer

lerini alsın. Kettir. Komisyonun ret, raporunu 
okutuyorum efendim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin I I Mayıs 1965 tarihli 101 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi âdiyle 
izmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 13 Mayıs 1965 tarihli ve 
7975 - 44503 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonu
muzun 9 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hü
kümet adına Bayındırlık ve Maliye bakanlıkları 
temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Tasarı, Ege Üniversitesi için gerekli her tür
lü bina ve tesisatın yaptırılması maksadiyle yıl
lık ödenek miktarı 30 milyon lirayı geçmemek 
üzere 150 milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilebilmesi için 6595 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesiyle Bayındırlık Bakanına bu yolda yetki 
verilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz, müzakerelerinde evvelemir
de tasarıya esas yetki talebi üzerinde durmuştur. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 
51 nci maddesi birkaç yıla geçici yüklenmeye gi
rişebilmek için kanun istihsalinin şart olduğunu 
belirtiğinden iki ve daha ziyade yıllara geçici 
yüklenmelere girişmek hususunda çeşitli kanun
larla ilgili bakanlıklara yetkiler verilmiş idi. 
Tatbikatta karşılaşılan zaruretler dolayısiyle 
bazan bu yetkilerin ihtiyaca kâfi gelmediği ve 
bahse konu kanunların değiştirilmesiyle ihti
yaçlara göre yeni kanuni yetkiler alınması ica-
betmiştir. ihtiyaçlara göre kanunla yetki talebi, 
bilhassa uzun vadeli Kalkınma Plânının yıllık 
programlarına göre girişilecek gelecek yıllara 
geçici yüklenmeler sebebiyle zaruri bir hal al
mış ve bu konudaki çeşitli kanunların' teker 
teker tadili gerekmştir. Bu yolda Hükümet 
10 Ekim 1963 tarihinde yasama organına «gele
cek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun» ta
sarısı arz etmişti. Bu tasarının gerekçesinde 
«Kalkınma Plânının yıllık programlarına göre 
gişilecek gelecek yıllara geçici yüklenmeler, 
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bu konuda mevcut hükümlerin plâna uygun şe
kilde değiştirilmesi zorunluğunu ortaya koy
muş, çeşitli kanunlarda yer alan bu hükümlerin 
ayrı ayrı tadili cihetine gitmektense her bakan
lığın bu gibi ihtiyaçlarını kapsıyacak tarzda 
esnek hükümler ihtiva eden bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır» denmektedir. Tasarı, aynı ge
rekçe ile Millet Meclisince (Millet Meclisi S. 
Bayisi : 746) ve Komisyonumuzca (.1.4 Ocak 1965 
tarihli ve esas 1/453, karar 65 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plaja Komisyonu raporu) ve 
nihayet Genel Kurulca kabul edilmiş ve 
25 Ocak 1965 tarihli 527 sayılı olarak kanunlaş
mıştır. 

527 sayılı Kanun, tam metin olarak verdi
ğimiz gerekçesinin ilgili kısmından ve 1 nci 
maddesinden açıkça anlaşıldığı gibi gelecek yıl
lara geçici yüklenmeler hususunda bakanlıklara 
yetki veren umumi bir kanundur. Bundan böy-
le ilgili kanunların teker teker tadilini önlemek 
üzere geti ri 1 in işti r. 

Tasarı ise, yetki talebi yöniyle 527 saydı 
Lvan-uuıın düzenleme sahasına girmekte ve ikin
ci bir kere yetki talebinde bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, mevcut bir yetkinin istihsali 
hususunda ikinci bir kanun çıkartılmasını lü
zumsun hattâ mahzurlu telâkki etmektedir. Zi
ra, bu tasarının kabulü halinde evvelâ 527 saydı 
Kanunun gerekçesi inkâr edilmiş olacaktır. 
İkincisi 527 sayılı Kanunla; plânlı kalkınma fa
aliyetlerinin bir neticesi olarak kurulmuş olan 
sistem özel bir kanunla zedelenecektir, üçün
cüsü bir örnek teşkil edeceğinden mevcut kanun 
enflâsyonu tahrik edilmiş olacaktır. 

Tasarı yetki talebinden ayrı olarak, sözü edi
len 6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesiy
le tanınan «bono çıkartma yetkisi» nin de kal
dırılmasını öngörmektedir. Komisyonumuz, bo
no "çıkartma, yetkisinin her ne kadar kanunla 
verilmiş bir yetki olduğunda müttefikse de ida
re dilediğinde bu geçici hükmü tatbik etmeme 
.yetkisine de sahibolduğu kanaatindedir. Halen 
bu yetki kullanılmamaktadır. Tasarının bu yö
nü dahi Komisyonumuzca bir kanun çıkartılma
sı için yeterli gerekçe kabul edilmemiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde tasarının işaret 
ettiğimiz 527 sayılı Kanundan evvel yasama or
ganına arz edildiği (22 Ocak 1964) ajılaşılmış 
ve 527 sayılı Kanun, tasarının arzından evvel 
meveudolsa idi, bu tasarıya ihtiyaç hissedilrai-

yeceği kanaati uyanmış ve Hükümet temsilcile
rince de teyidolunmuştur. 

Komisyonumuzun tasarı hakkındaki yukarda 
ifade ettiğimiz görüşlerine, Hükümet adına ha
zır bulunan Bayındırlık ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri de iştirak etmişlerdir. 

Tasarı, yukardan beri izah edegeldiğimiz ge
rekçeler tahtında Komisyonumuzca reddedilmiş
tir. Bu ret kararının yanı sıra, tasarıya esas yet
kinin kullanılacağı, Ege üniversitesi için ge
rekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılabilmesi 
maksadiyle ilgili Bakanlığın 527 sayılı Kanun 
uyarınca gerekli işlemlere girişmesi üniversi
tenin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına da temen
nisi uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îçei 

G. T. Okyayuz 
Sözcü 

İstanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 

İmzada bulunamadı 
Tabiî Üye 
.S. Küçük 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Bu Kanunda Sözcü 
istanbul 
E. Özden 

Kati]) 
Tunceli 

M. A. Demir 
İmzada bulunamadı 

Denizli 
O. Akyar 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde 
görüşmek ist iyen? Buyurun Sayın Giray. 

KASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaş!anım, Ege Üniversitesi
nin tamamlanmasına ve ihyasına matuf olarak 
1964 yılında çıkarılmış olan 12 milyon liraya 
kadar yüklenme yapabilme yetkisi, kanununun 
verdiği bu imkân kâfi gelmemiş, Hükümet- ola
rak bu miktarın 30 milyon liraya çıkarılması 
hususu tasarı halinde teklif edilmiştir. Millet 
Meclisinden geçip, Senato Millî Eğitim Komis
yonunda durumu tetkik edilen bu kanunun ye
rinde ve bir ihtiyacı karşılıyacağı gayesi üzerin
de birleşilmiş ve Millî Eğitim Komisyonundan 
müspet çıkmış olmasına rağmen bira;/ evvel ıt
tıla kesbetmiş bulunduğunuz Bütçe Komisyonu 
tarafından ı^dedilmiştir. 

Ret sebebinde şöyle denmektedir. 527 sayılı 
bir Kanun vardır. Bu kanun Bayındırlık Ba
kanlığına gelecek yıllara sâri yüklemelere giril
mesi m^rzuunda hudutsuz salâhiyet tanımıştır. 
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Böyle olduğuna göre bu ikinci 30 milyona çıka
rılmasına dair olan kanıma ne lüzum vardır, 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir şey unutuluyor, 
Sayın Komisyon tarafından. 527 sayılı Kanunu 
çıkaran Hükümet o kanunun çıktığını bile bile 
12 milyonluk tahsisatın 30 milyona çıkarılması 
lüzumunu ileriye süren tasarıyı getiren gene 
Hükümettir. Durum şöyle olmaktadır. Bunun 
esbabı mucibesinıde yatan neden şudur: 527 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinde şu hüküm yer 
almaktadır. «Gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi veren diğer kanunların hü
kümleri saklıdır» Yani daha evvel her hangi bir 
mevzua ait yüklenmeye salâhiyet veren kanun 
varsa buna ait hüküm saklıdır. Binaenaleyh 
527 sayılı Kanuna göre Bayındırlık Bakanlığı
na verilen salâhiyetin kullanılması hududu 
tahdid edil iniştir. Muhterem arkadaşlar, istenen 
Ege Üniversitesinin biran evvel inşaatının ik
mali ve Üniversite hüviyetini kazanması mev
zuudur. Bayındırlık Bakanlığına hudutsuz sa
lâhiyet tanıyor diye reddetmek keyfiyeti yanın
da, dayandıkları kanunun ikinci maddesindeki 
bu hüküm sayın komisyon tarafından neden 
düşünülmemiş, görülmemiş, nazarı itibara alın
mamış; hayretimizi mueibolan cihet budur. Bir 
misal arz etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar Atatürk Üniversitesi ku
rulduğu zaman o devirde Üniversiteler Kanu
nuna mütenazır olarak bu kanuna bir kayıt, bir 
madde ilâve edilmiş ve üniversite mensubu ar
kadaşların yaibancı ülkelere gitmeleri halinde 
kendilerine iki üst derece yevmiye verilmesi 
esası kabul edilmişti. Bilâhara Üniversiteler 
Kanunu bu miktarı 3 dereceye çıkarmıştır. 
Atatürk Üniversitesi de Üniversitedir. Oradan 
dışarıya gönderilecek olan elemanlar maalesef 
halen hususi kanunlardaki hüküm dolayısiyie 
iki kat yevmiye verilmektedir. Bu misali arz 
etmekten maksadım şudur: Ege Üniversitesi
nin ihtiyacı 20 milyondur. Bunu tamamlamak 
için gelecek yıllara sari yüklenmelere müsaade 
ediniz diye Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet 
Plânlama Başkanlığına Bayındırlık Bakanlığı
na müracaat edildiği valdt, karşılaşılan hal 
efendim, Ege Üniversitesinin hususi bir kanu
nu vardır, bunun miktarı 12 milyon lira ile tâ
yin ve tahdidedildiği için, 527 sayılı Kanunu 
sizin için tat'bik etmek mümkün değildir den-
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diğini Hükümet, Plânlama Konıisyonu muzda 
ifade etmiştir. Tahmin ediyorum ki. Bütçe Ko
misyonunda da ifade edilmiş olmasına rağmen 
maalesef nedense bu ret kararı ile karşımıza 
çıkılmıştır, istirhamım Ege Üniversitesinin ta
mamlanmasına ve ihyasına matuf olarak ve Hü
kümet tasarısı olarak getirilmiş olan Millî Eği
tim Komisyonu metninin kaibulü ve buna aidola-
.rak da Bütçe Komisyonu metninin reddi husu
sundaki oylarınızın bu istikamette kullanılması
nı istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Diyanet işleri Bütçesi üzerin

de açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı ? 
Oy vefme muamelesi bitmiştir. 

Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZHÜRKÇİNE (İstanbul) - - Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bundan 
10 gün önce, hekimlerle ilgili bir kanun tekli
fi görüşülmüştü. Kul I - time Kanunu, hatırlar
sınız. Bu kanun teklifi müzakere edilirken, o 
zaman Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu 
yerine, İhtisas Komisyonu olan Sağlık İşleri 
Komisyonunun raporunun müzakere edilmesi 
için, komisyon sözcüsü talebetmişti ve komis
yonun bu teklifini Yüce Senatomuz, Sosyal İş
ler Komisyonunun İhtisas Komisyonu olması 
haseibiyle, müspet karşıladı. 

Şimdi bu kanun da Millî Eğitim Komisyo
nunu ilgilendiren bir kanun olma dolay isiyle, 
İhtisas Komisyonunun raporunun, tıpkı Kul] -
Time Kanununda olduğu gibi, aynen müzake
reye esas alınmasını, bir önceki tatbikatta ol
duğu gibi nazarı itibara almak zorunda kala
cağız. Millî Eğitim Komisyonu ihtisas Komis
yonu olduğu için, bunu müspet mütalâa etmiş
tir. Esasen Millet Meclisinin 'bütün komisyon
larında müspet, mütalâa edilmiş ve Millet Mec
lisinden müspet olarak çıkmıştı. Senelerden be
ri Ege Üniversitesinin malî takatsizliği yüzün
den bir türlü normal çalışma imkânı bulama
mıştı. Ve bu suretle diyebiliriz ki, binlerce ta
lebe bu ihtisas kollarının yeterli olmaması yü
zünden talebeler açıkta kalmaktadır. Bu iti
barla bendeniz başkanlığa bir önerge verdim. 
İhtisas Komisyonu olan Millî Eğitim Komisyo
nu raporunun nazarı itibara alınmasını vö mü
zakerenin bu ışık altında yapılmasını talebet-
mekteyim. önergeme iltifat etmenizi saygtfct-
rımla dilerim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Demir buyuran. Komis

yonda bulunmamışsanız bu bakımdan söz veri
yorum. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, Karma 
Bütçe Komisyonunun hir üyesi olarak ve büt
çede bütün Bakanlıkların ayrı ayrı bütçesi ve 
konulan tahsisatlar görüşülürken bu Ege Üni
versitesi üzerinde enine boyuna konuşuldu. 
Gelen rektör ve dekanlar bu hususta geniş ma
lûmat verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Ege Üniversitesi
nin durumunu ve binalarını gezenler oradaki 
(binaların ihtiva ettiği ve yayıldığı sahayı, kul
lanılan binaların yetersizliğini orada bir üniversi
tenin mevcudiyetini insan üzüntü içinde gördü
ğünden üzülmektedirler. Zira binalar tamamen 
noksandır. Birçok öğrenciler barakalarda tahsil 
yapmaktadır. Hem bir üniversite diyoruz, önce 
bu üniversitenin üniversite olabilmesi için her 
türlü imkânın da hazırlanması ve yerine ge
tirilmesi lâzım ve elzemdir. Şimdi raporda ne 
diyor? Raporda deniyor ki, bunu Baymdrıhk 
Bakanı şu bu noksanları düşünecek, imkânları 
hazırlıyacak ve giderilecektir. Orada da aynı 
şeyler söylendi, mücadele edildi, görüşüldü. 
Ancak bir fasıldan bir fasıla, bir milyon lira 
bir para aktarmak suretiyle, Devlet Demiryol
larından bir fasıldan Ege Üniversitesinde bir 
fasla para aktarılmak suretiyle Ege Üniversi
tesinin noksanlarının tamamlanması düşünü
lürken, Devlet Demiryolları gjbi mühim ve lü
zumlu 'bir müesseseden bu tarafa aktarma yapı
lırken şimdi arkadaşlar böyle mühim bir yer
den böyle 'bir kanunun, getirilen Hükümet ta
sarısının reddedilmesi o bölgede muazzam bir 
öğrenci kütlesini barındıracak bu müessesenin 
yıllar yılı yarım bırakılması ve ıstırabının öğ
rencilere ve velilere çektirilin esine benim gön
lüm asla razı olmuyor ve tasvibetmiyorum arka
daşlarım. Biraz evvel arkadaşımızın buyurdu
ğu şekilde Millî Eğitim Komisyonunun rapo
runa efendim şey yapılmasını ve bunun nazarı 
itibara alınmasını ve bunun üzerinde görüşme 
yapılmasını yerinde görüyorum. Zira bunun 
reddedilmesi Ege'de bir üniversite vardır, yal
nız ismi vardır cismi yoktur, yine yıllar yılı 
'böyle bu mahrumiyet içinde öğrenciler tahsil 
yapacaktır. Zannediyorum ki, çoğunuz öğrenci 
velisi olmanız hasdbiyle çocuklarınızın surda 
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olsun, burda olsun 'bunların ıstırap içinde bu
lunmasını ve bin müşkülât içinde tahsil yapma
larını asla tasvibetmiyorum. Hükümetin getir
diği tasarı ne istiyorsa aynının verilmesi şart 
ve elzemdir. Yeter ki, bunu bir tarafa bıraka
lım, .ayrıca birçok komisyonlardan geçti. Heye
ti Umumiyeye geldi. Birçok yerlerde üniversite
ler kuruluyor. Müsaade edin de kurulmuş ve 
çok eski bir tarihe sahi'bolan şu üniversitemizi 
her bakımdan noksanlarını gidermek suretiyle 
tamanılıyalım, ondan sonra öbürlerini kuralım. 
Bunları tamamlıyalım diğer taraftan üniversi
te kurmaya devam edelim. Mevcutları tamam
lıyalım evvelâ ondan sıonra öbürlerini kuralım. 
Burada kullanılan bâzı cümleler var. Diğer ta
raflara temin edilsin, noksanları zaten giderile
cektir, bu yuvarlak kelimelerle Karma Komis
yonda Ege Üniversitesinin durumunu gördüm. 
Rektör uzun uzun izahatta bulundu. Yürekler 
acısıdır. Ben şahsan gittim gördüm arkadaşlar. 
Hükümetin getirdiği tasarıya iltifat buyurma
nızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon görüşmek isterler 
mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EKREM ÖZDEN (tstaabul) — Daha sonra gö
rüşeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Batur buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlar, Ege Üniversitesinin inşaatının ikmali 
için arkadaşlarımız, gayet muhik, mâkul, man
tıki birtakım fikirler dermeyan . buyurdular. 
Ancak şu kanun tetkik edildiği vakit de, Ha
zineye ileri senelere şâmil bir külfet yüklüyor, 
150 milyon lira. Ne yapacak Hazine? Eğer 
kavrıyabildimse, takdir edersiniz ki, kanunlar 
yaparak dökümü gibi geliyor. Hepsini tetkik 
etmeye, mütalâa dermeyan etmeye imkân yok. 
Ancak sathi müşahedelere dayanarak mâruzât
ta bulunuyoruz. Bunu senatörlerin hatasında 
değil, teşrii organın veyahut teşri organlarının 
çalışma sisteminde ve bilhassa seçim sathı ma
ilinde aşağı yukarı tepe taklak geldiğimiz bir 
anda yaprak dökümü gibi kanunları getirme
sinde aramak lâzımgelir. Pek tabii bendeniz bu 
kanun müzakereleri için mütalâa serd edeceğim 
ama serd olur diyorum doğrusunu isterseniz. 
Saim Sarıgöllü arkadaşım da mütalâasını be-

I yan etti. Ben buna tamamen iştirak ediyorum. 
Bu türlü kanun müzakereleri memleketin asla 
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hayrına değildir ve asla olmaz ve olmıya-cak-
caktır. Şimdi Hazine bono çıkarıyor. Sayın 
Maliye Vekili de görmüş orada, muhtemeldir 
ki, dinliyecektir. Hani 'biz 4 Ağustos kararla-
riyle, aklımda doğru kalmışsa, Hazine 'bonola
rı ihracını durdurduk. Niçin? Paranın istikra
rını ve bütçenin dengesini muhafaza etmek 
için. E, bakıyoruz 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 
1963, 1964, 1965, yedi sene sonra Hazine bo
noları tekrar karşımızda. Hani paranın istik
ran, hani ecnebilere verdiğimiz sözler? Bunlar 
nereye gitti? Bunlar neredeler? Doğru, Mu
hittin arkadaşımız millete söz verdik diyorlar. 
Doğrudur, millete söz verdik. Paranın istikra
rını koruyacağız dedik. Arkadaşlar, hep yapa
lım, çatalım diyorlar. îyi yapalım, çatalım ama 
bütçede söylemiştim gene aynı konuşmama ge
liyorum, birbuçuk milyarı aşıyor açığımız. Ner-
den kapatacağız bunu? Bonoları çıkartacağız, 
şimdi herkesin elinde bono, bir 'bono enflâsyo
nu daha başlıyacak. 4 Ağustos kararları halen 
mevkii tatbikte midir? Yani Maliye 4 Ağustos 
istikrar kararlarına riayet ediyor mu, etmiyor 
mu? Edecek mi veya etmiyecek mi? Bunları is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birand, buyurun. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, konu hakkında konuşan ar
kadaşlarım, gerekli izahatı verdiler. Bendeni 
zin ilâve edeceği bir, iki husus vardır. Ege 
Üniversitesi bugün öğretim kadrosu tam ola
rak, talebe kontenjan kadrosu tam olarak ça
lışmakta olan bir müessesemizdir. Kuruluş ka
nununda şimdiye kadar 'bu müessesenin telisle
rinin ikmal edilmiş olması lâzımgelirdi. Fakat 
'bunun tahakkukuna imkân olmamıştır. Ve mu
vakkat inşaatla her sene paralar sarf ederek 
bütün boş sahalar doldurulmuştur. Şimdi esas 
plânlı yapılması lâzımgelen inşaat sahaları kal
mıştır. Oraya geçmek imkânı da yoktur. Ve 
arkadaşlarımın veciz ifade ettikleri gibi, orada 
çalışmak hakikaten görünüşü acıklı ve insana 
hem ümit ve cesaret veren, hem şevk hem de 
ıstırap veren bir manzaradır. Bu kanun mevzıı-
ııbahsolan müsaadeyi vermek kanunu mevcut 
iken ve onunla birlikte ilgili bütün mercilerce 
derpiş edilerek bu işe bir yön vermek için yü
rütülmüş hir kanundur. Plân öngörmüş, Bakan
lıklar taSYİbetmiş, Millet Meclisi uygun görmüş 
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ve Yüce Senatonun Millî Eğitim Komisyonu da-
meseleyi tasvibefcmiş. Bunun ortaya ge'lmesini 
ica!b ettiren zaruretler Komisyonumuzca taraf
lar etraflıca dinlenerek vuzuha varılmış bulun
maktadır. Bununla Bakanlık bir römork alıyor 
ve takdirini kullanmak için bir salâhiyet elde 
etmiş oluyor. Bütün bu cümle içerisinde bu 
meselenin önemi ona işaret edilmiş bulunuyor. 
Bu mesele aslında Hükümetçe ve onun bütçey
le ilgili bütün mercilerince derpiş edilmiş oldu
ğu için plânla, programla tearuz eden tarafları 
da yoktur. 

Binaenaleyh, kanunun Millî Eğitim Komis
yonu karan yönünden itibaren alınmasını ve 
böylece meseleye daha derinliğine nüfuz edil
mesini hayırlı bir neticeye varmaya vesile ola
cağı için istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka tümü üzerinde söz isti-
yen? Yok. Komisyon adına Sayın Özden, buyu
run. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, sıkıcı bir mevzuun mü-
dafasmı deruhde etmekte olduğum için hakikaten 
ben de sıkılarak huzurunuzda mütalâamı beyan 
edeceğim. Sıkıcı bir mevzu olması itibariyle bu 
meselede biraz sıkılarak komisyonun kararını 
müdafaa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu arz 
edeyim ki, Bütçe, Plân Komisyonunuz, E<?e Üni
versitesinin inkişafı, gerekli her türlü bina ve 
tesisatın yaptırılması gibi millî konuların kar
şısında değildir. Biz E<re Üniversitesinin inki
şafını, tesislerinin tamamlanmasını ve her türlü 
eğitim işlerinde hazır ve müheyya bir vazi
yette bulunmasını can ve gönülden arzu eden 
kişileriz. Bu itibarla muhterem arkadaşlarımı
zın bize bu nazarla bakmalarını ve ancak teknik 
bakımdan meseleyi mütalâa ettiğimizi kabul 
buyurmalarını rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonunuz meseleyi 
tek başına müzakere etmemiştir. Komisyonu
nuz, Hükümet adına komisyonun her türlü mü
zakeresinde hazır bulunan Bayındırlık ve Maliye 
bakanlıkları temsilcilerinin bu husustaki mü
talâalarını, kararımıza uygun mütalâalarını da 
tetkik ederek, onları dinliyerek bu kararı, ihdas 
etmiştir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, me
sele şudur : Ortada bir kanun vardır. Bu 527 
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cici yüklemelere girişilmesi için tamim şart ol
duğunu belirttiğinden, iki veya daha ziyade 
yıllara geçici yüklemelere girişmek hususunda 
geçici kanunlarla ilgili bakanlara yetki veril
miş bulunmaktadır, diye ve bundan sonraki 
esbabı mucibesinde muhalefet şerhi de nazarı 
itibara alınmış bu itibarla huzurunuza getirilen 
mazbata tanzim edilmiştir. Bu tamamen teknik 
bir meseledir. Plânın, programın icabıdır. Arz 
ettiğim 527 sayılı Kanunun hudut ve şümulü 
içinde 'kalma zaruretinin bir ifadesidir. Ama 
takdir Yüksek Heyetinize aittir. Hürmetleri
mi arz ederim. 
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sayılı Kanundur, bundan evvel ısdar edilmiş
tir. Bilhassa uzun vadeli Kalkınma Plânının 
yıllık programlarına göre değiştirilecek. Ge
lecek yıllara geçici hükümler sebebiyle zaruri 
bir hal almış ve bu konuda çeşitli kanunların 
teker teker tadili gerekmişti. Bu yolda geçen 
Hükümet 10 Ekim 1963 te yasama organına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun 
tasarısını arz etmişti. Bu tasarının gerek
çesinde Kalkınma Plânının yıllık programlarına 
göre görüşülecek, gelecek yıllara geçmiş yükle
meler bu konuda mevcut hükümler plâna uy
gun şekilde değiştirilmesi hususunu ortaya koy
muş çeşitli konularda yer alan bu hükümlerin 
ayn ayrı tadili cihetine gidilmesine, her bakım
dan bu gibi ihtiyaçları kapsıyacak tarzda es
nek hükümler ihtiva eden bir kanunun geti
rilmesine ihtiyacolduğunu anlatmıştı. Gerekçe 
böyle olunca, meselenin deıii toplu bir kanu
nun etrafında temerküz ettirilmesi icabederdi 
ve bu gerekçe yerinde görülerek yukarıda arz 
ettiğim 527 sayılı Kanun çıkarılmıştı. Şu hal
de bâzı meseleler ortaya çıkacak plânın ön
gördüğü, yapılmasını icabettirdiği hususat der
piş edilecek olursa o takdirde tatbik edilecek 
kanun 527 sayılı Kanun idi. 

Şimdi mesele komisyonumuzda müzakere 
edilirken, görüyoruz ki, bu kanuna göre mesele 
gejmiyor. 20 . 5 . 1955 tarihli ve 6595 sayılı 
Kânunun geçici dördüncü maddesinin aşağı
da değiştirilmesi suretiyle hususi bir kanun 
getirilmiş oluyor. O takdirde yukarıda arz et
tiğim 527 sayılı Kanunun esbabı mucibesine 
tam mânası ile aykırı bir husus encümene geti
rilmiş bulunuyor. Bunu kabul etmek imkânı 
yoktur. Kabul edilemezdi. O zaman Ege Üni
versitesi getirdiği gibi Ankara Üniversitesi de 
getirir. İstanbul Üniversitesi de getirir, şu ba
kanlık, o bakanlık da getirir. Ortada plân ve 
program diye de bir meselenin kalmasına im
kân olmazdı. Derleyip toplayıp her meseleyi 
bir kanuna bağlamanın zarureti meydanda idi. 
Bu itibarla komisyonunuz bilhassa bono mese
lesini de nazarı dikkate alarak bu tasarının bu 
teklifin yerinde olmadığını kabul etmiş ve Se
natonun Millî Eğitim Komisyonu tarafından 
yapılan müzakereleri ihtiva eden zabıtları ve 
muhalefet şerhini ki; Özgüneş muhalefet şerhi 
vermişti, orada 1050 sayılı Muhasebe! Umumi
ye Kanununun 51 ncî maddesi birkaç yılda ge-

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sorular 
var. Buyurun Sayın Giray. 

KASİM GİRAY (Elâzığ) — • Kfendim Sa
yın Sözcüden şu hususu açıklamasını istirham 
edeceğim. 527 sayılı Kanun, bahsettikleri se-
ikilde çeşitli bakanlıklardan gelmesi muhtemel 
teklifleri önlemeye matuf olarak, geniş salâ
hiyet veren bir kanun olarak ve halen yürür;-
lükte bulunmasına rağmen Ege Üniversitesine 
daha büyük meblâğ tahsis eden bu tasarıyı 
Hükümet hangi zaruret ve düşünce ile sevk et
miştir. Bu hususun açıklanmasını rica edece
ğim. 

MİLLÎ KftJTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Efendim bir ke
re Karma Bütçe Komisyonunda üye bulundu
ğum için arz edeyim ki. I']içe Üniversitesi için 
umumi bütçede 12 milyon lira tahsisat vardır. 
Tahsisat yok değil, tahsisat mevcuttur. Bu
nun haricinde Hükümet eğer bu meseleyi o za
man düşünseydi bu takdirde tekliflerini öyle 
getirirdi. Hususi bir kanunla getirmesine hiç 
de lüzum yoktu. Bütçeyi getirmiş, altına im
za koymuştur; 12 milyon lira istemiştir. Gele
cek sene bir 12 milyon veya 15 milyon getirir. 
Hükümetin elinde idi. O itibarla ayrı ayrı me
sele halinde istedikleri zaman bir kanun getir
sin, böylece getirsin, sonra da arkasından baş
ka türlü getirsin; bu, mümkün değildir. 

BAŞKAN — Saym Birand. 
İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan 

Plân Dairesi, Ege Üniversitesinin bu kanunda 
derpiş edilen tekliften daha yüksefk bir mikta
rı Plânlama istemişti. Ve böylece karara var
dığı malûmları mıdır Sayın Başkan. 
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Yani Plânlamada Ege Ün iv er BAŞKAN 

sitesinin daha geniş imkânlarla planlanması 
öngörülmüştür. Bu hususta bir malûmatları 
var mıdır diyorlar. 

EKREM ÖZDEN {Devamla) — Hiç şüphe
siz birçok meseleler öngörülmüştür. Ama tah
sisatının verilip verilmemesi, »Sayın Biran d da 
takdir buyururlar ki, ayrı meseledir. 

İZZIOT BtRAND (İzmir) — Bu işi Plânla
mada tezekkür edilmiş, karar alınmış, daha 
başka arızi tasarrufların önlenmesini istihdaf 
eden Hükümetçe verilmiş bir teklif için daha 
yüksek bir tahsisatla Plânlama Kurulu içinde 
karar verilmiş ve oradan gelmiştir. 

BAŞKAN" — Soru mahiyetinde olmadı Sa
yın Birand. Arkadaşlara izah etmiş oldunuz. 
Teşekkür ederiz. 

İZZET BİRAND (Devamla) 
bir malûmatları var mı efendim ? 

EKREM ÖZDEN (Devamla; 
ta malûmatımız arkadaşların, 
sileilerinin bize verdikleri malûmattan ibaret
tir. Temsilciler komisyonun tasarı hakkındaki 
yukardaki ifade ettiğim görüşlere iştirak ettik
lerini bildirmişlerdir. Hükümet tasarıyı getir
miş, bizden kanun çıkmasını istemiş, gönder
diği temsilcileri ile bizim ret fikrimize iştirak 
etmiştir. Arz etmekle iktifa ederim. 

— İm hususta 

— Bu kusus-
Hükümet tem-

sorıı cevap-

Söz istivorum 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
landınlmıştır. 

İZZET BtRAND (İzmir) 
efendim. 

BAŞKAN —̂ Buyurun Sayın Birand, son söz 
Sayın Eyidoğan'ındır. 

SUPHİ BATTIR (Sinop) — Ekseriyet kal
madı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem beyefendiler, sabah 
saat 10.00 da mesai (kararına el kaldırdınız. 
F-Junun bir maksadı ve gayesi olsa gerekir. Bo
şuna reylerinizi izhar etmediniz. 

TAHSİN BANOUOtfLU (Edirne) _ [ia-ıa 
mı söylüyorsunuz ? 

'iım. 
lîAŞKAN -— Hayır. Sayın Batur'a söylüyo-

Bakınız sırala-

Riea 

SUPHİ BATITR (Sinop) 
ra, balkınız efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
edeceğim Savın Batür. 
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i İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler. Hükümetin yetkili ihtısa* |ca-
demelerinde tanzim edilip Yüksek Meclise sevk 
edilen bir tasarının Hükümet sözcülerinin Mec
lis Komisyonunda başkaca mütalâa verdikleri 
ifade edilmiştir. Acaba bu meseleler ihtisas or
ganlarınca tetkik edilirken gereken ciddiyetle 
üzrine eğilinmemiş midir? Ve Yüce Meclis bü
tün meseleleri teferruatı ile tekniğine inerek ih
tisas bilgileriyle tetkik imkânında mıdırlar? 
Ben bu mucip sebep beyanını acı ile 'karşıladım. 
Bunun için söz almış bulunuyorum. Ye Yüce 
.Meclisin ancak Hükümetten gelen inisiyatif 
tedbirlerle hâdiselerden haberdar olması lüzum 
ve muiktezaları takdir etmesi, tabiatın. Ana
yasamızın ruhunda ve tabiatı eşyanın mukte-
zasında mündemicokluğunu arz eder. cümleni
zi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir hususu arz etmeme müsaa
de edin efendim. Biliyorsunuz müddetle tak-
yidedilen bir kararımız var. Bu demektir ki; 
bir sayın üye 10 dakika konuşacak, fazla konu-
şannyacaktır. Halbuki ikinci defa söz almak 
suretiyle Heyeti Umumiyenin almış olduğu bu 
10 dakikalık karar kendiliğinden 'kaldırılmış 
oluyor. Özür dilerim bir daha sayın üye söz al
dığında ikinci defa söz veremiyeceğirö. 

Sayın Banguoğlu, buyurun. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) —,-Cok 

değerli arkadaşlarım. Yüksek malûmunuzdur 
ki; yine Yüksele Heyetiniz adına bir komisyon 
'halinde üniversitelerimizi ziyaret etmekteyiz. 
Bu ziyaretlerimiz sırasında Ege Üniversitesine 
de gittik, bir gün öğretim üyeleri ile uzun boy
lu görüştük ve üniversiteyi gezdik, gördük. 
Ege Üniversitemiz oluş halindedir ve bizi çok 
sevindirici bir manzara, mânevi bakımdan öğre
tim üyelerinin orayı tutmaları, 'benimsemeleri 
ve şevkle işe girişmiş bulunmaları bakımından 
bizi çok sevindirici bir manzara arz ediyor. Bu
nun yanı başında Ege Üniversitesinin binaları 
yapılmamıştır. Ege Üniversitesi barakalar için
de, çok iptidai binalar içinde çalışmaktadır. 
Bunun mukabili bir üniversitemiz, Erzurum 
Üniversitesi ise binaları daha çok yapılmış, ora
ya daha çok masraf edilmiş; maddi imkânla w 
'bakımından daha ileri ise de mânevi bakımdan 
müşküllerini halledememiş bir durumdadır. 
Ege Üniversitesinde bizim heyet olarak hissetti-
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ğimiz en büyük ihtiyaç binaların biran ön"e j 
yapılmasıdır. Binalar yapılmamıştır. Bütün 
binalara baslannrş tahsisatsızlık yüzünden ya
rım, karkas halinde durmaktadır, öğretmen
lerin, öğretim üyelerinin lojmanları yapılma
mıştır. Tahsisat aksaklıklarından dolayı. Gerçi 
umumi olarak bunlar bir umumi kanunla der
piş edilmiş, sâri ödenekler verilmesi bir umu
mi kanunla derpiş edilmişse de maalesef tatbi
katta bu gerçekleşmemektedir. Hattâ daha ge
niş olarak arz edeyim plânda derpiş edil m l- j 
olan birçok şeylerin tahsisatı zamanında verile- j 
memiş, verilememekte bulunmaktadır. Ego 
Üniversitesinin binalarının yapımı için Hükü- j 
met tarafından teklif edilen bu kanunu biz Mil
lî Eğitim Komisyonunda enine boyuna görfn- 1 
tük. Gerçi muahhar bir kanunla bu kanun lü
zumsuz gibi görünmekte ise de Ege Üniversite
sinin tahsisatların'iı sağlanması için yardımc 
faydalı bir kanun olacağı arkadaşlarımız tara
fından çoğunlukla kabul edilmiştir. Hattâ bı
kanıma lüzum olmadığı hakkında fikirlerin ar
kadaşlarımız izhar etmesi üzerine Ecre Ün ive?'- I 
sitesinden bir temsilcinin gelmesi istenmiştir 
Bu temsilci dinlendikten sonra komisyonumu" I 
bu kanunun çıkmasında E^e Üniversitesini' [ 
biran evvel teşekkülü ie'n faydalar bulundu er - ! 
mı «•örmüş ve kanunu kabul etmiştir. Onur i 
için formalitece yandan münakaşalara girişme- ! 
den Yüksek Heyetinize şunu arz etmek isterim- : 
bu Ege üniversitemizin biran evvel binalarına j 
kavuşmasını ve normal ön-^ot'me girismcsV | 
arzu buyuruyorsa Yüksek Heyetiniz, bu üni- \ 
versitemize faydalı bir yard ım yanmak arzu- \ 
sunda ise Yüksek Heyetinizce bu kanun kabul 
edilmelidir. Günkü kanunun üniversitenin bir- ; 
an evvel teşekkülünde faydaları olacağı bizce : 
sabit olmuştur. Ben kanunun kabul edilmesi j 
istirhammdayım. ; 

BAŞKAN -— Kifayeti müzakere takriri var- f 
dır. Sayın Akif Eyidoğan yalnız söz istemiş- ; 
tir. . Hükümet adına da Sayın Karamuk söz is- | 
temistir. Hükümet adına Sayın Karamuk ko- I 
nuştuktan sonra son sözü de Sayın Eyidoğaıra j 
vermek suretiyle kifayeti müzakere takririnin j 
oylanmasına gidilecektir. j 

HÜKÜMET ADINA ZİYA KARAMUK — j 
Efendim Yüksek Senatonun ıttılaına arz etmek | 
istediğim husus kanunu sevk eden Millî Eğitim i 
Bakanlığı olarak Bütçe ve Plân Yüksek Komis- f 
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yonuna katılamadığımız hususudur. Komisyo
na iştirak edemedik, rey ve mütalâamızı ko
misyona arz edemedik. Bu hususu burada ifa
de etmek isterim. 

Efendim 527 sayılı Kanun ısdar edilmeden 
evvel hazırlanmış bir kanun teklifi ve bir tasarı 
olması münasebetiyle Senatonun Millî Eğitim 
Komisyonunda görüşümüzü arz ettik ve bu ka
nunun çıkmasına lüzum hissettiğimizi Sayın Se
natör Ilasim Giray Beyefendinin buyurdukları 
noktayı misal göstererk talep ve rica eyledik. 
Ege Üniversitesi Plânlama Teşkilâtı ile çok 
uzun çalışmalar yapmıştır. Fakat, kanunu 
mahsusundaki J2 milyon lirayı yukar-va .̂ eç. 
mek imkânını bir türlü elde edememiştir. Ku
rulmuş bulunan üç fakültesi, Ziraat Fakültesi, 
Tıp Fakültesi ve Fen Fakültesi birbirine bağlı 
ve son derece seri bir tempo ile gelişmesini 
icabettirdiği için Ege Üniversitesinin mümes
sili de kanunun çıkmasını Maarif Komisyonuna 
arz etmiştir efendim. 527 saydı Kanun eğer, 
eski kanunların hükümlerini saklı tutmasaydı 
o zaman şâmil bir mâna görebilirdik. Fakat 
o27 saydı Kanunda eski 'kanunların hükümleri 
mahfuz olduğuna göre biz huzurunuzdaki tasa
rı lehinde mütalâa beyan etmek mevkiindeyiz. 
Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan buyurun efen
dim. 

Â K T F EYÎDOfîAN (Zonguldak) — Sayın 
B ıskan, muhterem, arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Senatosunun kararı ile teşkil edilen üniversi
teler hakkında araştırmaya memur Komisyon 
iştirak eden nâçiz bir arkadaşınız olarak Ege 
üniversitesini İzmir'de yerinde ziyaret ettik. 
Sayın Tahsin Banguoıtlu arkadaşımız tafsrâtı ile 
izah etti. Bu Ege Üniversitesinin hakikaten 
Cumhuriyet Senatosunun teveccühüne lâyık bir 
hususiyeti vardır. Hocaları, talebeleri geç va
kitlere kadar çalışmaktadırlar. Saat 19 30 da 
Bakteriyoloji lâboratu varında mikroskoplarının 
başında öğrenciler gördük. Onlara yardım eden 
asistanlar gördük. Başlarında hocalarını gördük. 
İnsanın gözleri yaşanyor. Bu lâboratu var de
diğimiz yer neresi biliyor musunuz? Şöyle 
efendim, yarım üstüvanî bir barakanın içidir 
arkadaşlar. 3 600 dönümlük mükemmel bir kam
pus, yemyeşil bir saha ve muhit, her ne ya
parsanız göze görünür. Vaziyet plânları hazır-
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lanmış efendim, FKB anüsi yapılacak. Eee... 
FKB anfisi olmayınca ne Tıp Fakültesine ne 
Ziraat Fakültesine ve ne de Orman Fakültesine 
talebe alamazsınız. Orman Fakültesini açacak, 
Veteriner Fakültesini açacak, bunun için de 
FKB ye talebe alacak, bunları alacak yeri kal
mamıştır. Binasını, malzemesini yaptıracak, 
aynı vaziyettedir. 

Onun için müsaade buyurun senelik miktar
ları 30 milyonu geçmemek üzere 150 milyona ka
dar gelecek senelere sâri taahhüt salâhiyetini 
veren bir kanunu Hükümet getirmiştir. Bu
günkü Hükümette vazifelerin devamlılığı esası
nı protokolüne almış, programına almış ve bu
nun üzerine yasama organından güven oyu 
almıştır. Teklif eden Hükümet de, ona halef 
olan Hükümet de bu kanunun sorumluluğunu 
ve kanunun yüklediği hizmeti ifa etmek yükü
münü üzerine almaya hazır olduğunu ifade 
etmiştir. Rasim Giray arkadaşımın teklifi veç
hile Millet Meclisinin ve bizim Senato Millî 
Eğitim Komisyonunun metni üzerinde müzake
re açılarak kanunun kabulünü arz ederim efen
dim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hükümete bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hükümet biraz evvel görüştü
ler efendim, siz galiba yoktunuz? 

iSUPHÎ BATTIR (Devamla) —- Müzakerelerin 
başından beri buradayım efendim. 

BAŞKAN —• Kifayeti müzakere takriri var
dır efendim, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Rıza Isıtan 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îki takrir daha vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Plân ve Bütçe Komisyonu raporunun reddini 

arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 
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Sayın Başkanlığa 

İhtisas Komisyonu olan Millî Eğitim Komis
yonu raporunun nazarı itibara alınmasını saygı 
ile dilerim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Mahiyeti itibariyle ikisi de ay
nıdır. Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun red
di, Millî Eğitim Komisyonunun Millet Meclisi 
metnini aynen kabul etmiş olması hasebiyle Mil
let Meclisinden gelen metnin müzakeresi teklif 
edilmektedir. Her iki takrir de aynı mahiyette 
olması itibariyle ayrı ayrı oylamıyacağım. Siz 
Sayın Mebrure Aksoley'in takririne katılıyor 
musunuz Sayın öztürkçine1? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Katı
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Mebrure Akso
ley'in takririni 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Millî Eğitim Komisyonu raporunun okunma
sı hususunu oylarınıza sunuyorum; raporun 
okunmasını arzu edenler... Arzu etmiyenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen 
Yok... (Komisyon var mı secileri) Komisyon var
dır Sayın Rasim Giray burada. Hükümet bu
rada. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 20.5.1955 tarihli ve 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici madde 4. — Ege Üniversitesi için ge
rekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması mak-
sadiyle yıllık ödenek miktarı (30) milyon lirayı 
geçmemek üzere (150) milyon liraya kadar ge-
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leeek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Ba
yındırlık Bakanı yetkilidir. 

Bu yüklenmelerin 'gerektirdiği ödenekler Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinde Ege Üniversitesine 
mahsus bir tertibe konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yet? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yet? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iMADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yet"? Yok. 'Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ile ilgisi olması hasebiyle açık oyunuza 
;ı ı*z edilecektir. 
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16 ncı maddenin açık oylamasına 93 sayın 

üye katılmış 88 kabul, 3 ret, 2 çekinser oy kul
lanılmış ve salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Kanunun tümünün açık oylamasına 94 sa
yın üye katılmış, 92 kabul, 2 ret salt çoğunluk 
sağlanmıştır. Kanun kabul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 75 sayın üye katılmış, 75 kabul 
salt çoğunluk sağlanamamıştır. Açık oylama 
sonucunda çoğunluğun olmadığı anlaşılmış, bu
lunmaktadır. Yoklama yaptıracağım. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ne yok
laması Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tesbit bakımından Sayın Erdo
ğan. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda 66 
üyenin bulunduğu anlaşılmıştır. Çoğunluk bu
lunmadığından... (Komisyonlarda üye arkadaş
larımız var sesleri.) Bizde böyle bir işaret yok 
efendim. Her hangi bir resmî bildiri de yapıl
madı. 

Ekseriyetin olmadığı anlaşılmış bulunması ve 
açık oydan da bir netice istihsal edilmiyeceği 
neticesine varıldığından gerek salt çoğunluk sağ-
lanamıyan gerekse son açık oylama gelecek 
birleşimde yapılmak üzere 8 . 7 . 1965 Perşem
be günü saat 10.00 da toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
açık oy sonuçlarını arz ediyorum. 

13 ncü maddenin açık oylamasına 98 sayın 
üye katılmış 93 kabul, 5 ret oy kullanılmış ve 
salt çoğunulk sağlanmıştır. 

15 nci maddenin kanuna eklenmesi hakkında
ki açık oylamaya 94 sayın üye katılmış 90 ka
bul, 3 ret, 1 çekinser oy kullanılmış ve sal ço
ğunluk sağlanmıştır. 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 

lenmesi hakkında kanun tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye «ayısı •: 184 
Oy verenler 98 

Kabul edenler : Q3 
Reddedenler 5 
Çekimserler : O 

Oya katümıyanlar 84 
Açık üyelikler : 2 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
limaııullah Çelebi 
Öu.pM Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARÂHÎSAE 
Mustafa Yılmaz lııceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Onıay 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alt>aslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi l'îaysoy 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki îslârn 
Nizamettin üzgüi 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Mehmet Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Cemâl Yıldırım 

edenler] 
ÎZMÎR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Eteni Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulumıy 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muailâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gen er 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SîtRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
^ııphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betti 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdag 
Reşnt Zaloelu 

TUNCELİ 
Mehmet Ala Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tanik Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Muzaffer Alankuş 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(1. ü.) 
Mehmet özguneş 
Selâkattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaknler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfza Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

BALIKESİR 
Enver Aka (jiaşkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 

[Reddedenler] 

BOLU 
Rahmi Arakan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

[Oya katılmtyanlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanogın 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLÎ 
Mehmet Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğîu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan ( 1 Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

IZMIR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisaiı Bingöl 

Ragıp Üner 

SAMSUM 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlıs 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuö 

NÎĞDE i l JLVXXSXİ 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumralu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten , 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Ka?a!k&H 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAE 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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I Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ î 

Yekûn 2 
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O, Senatosu B : 112 7 7 . 1965 O : 1 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 15 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarbealı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
o£lu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Alton 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnaerler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
94 
90 

3 
1 

88 
2 

[Kabul edenUr] 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Anburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçinue 
M. Cemal Yıldın m 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlaya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentegeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Turhan Kapanh 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemeaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AltuntHH 
Zihni Betİl 

TRABZON 
Şevket Buladoğln 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atalkan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
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AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özfca-
ya 
S»tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
M eki ne t, Ün al eh 
Sn kıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Hnsim Hancıoğln 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mananr Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

[Reddedenler] 

aîRESUN I 
Sabahattin Orhon | 

[Çehmser] 
AFYON KARAHİSA& 
Mustafa Yılmaz lnc£-
oğshı 

(Oya katılmayanlar] 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçüöğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (i.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
O. Edİp Somnnoğlu 

GAZİANTEP 
Nizarkettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfl Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Ataiay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Soad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulaşman 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağur 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Osman Meodi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
O. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğiu 
Nadir Nadİ 
Neoati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Uner 
Âdû Üniü 
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(Açık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
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10. Senatosu B : 112 7 </T .1965 O : 1 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek-

lenmesi hakkında kanun tasarısının 16 ncı maddesine verilen oylann sonucu 

GSalt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sanlı Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpnslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
93 
83 

3 
2 

89 
2 

[Kabul edenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Havsi Uçagök 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Cümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa üinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıüunaj 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğln 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğha 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalnghı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tfvfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
On.tr Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 
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AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

I Reddedenler I 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 

[Çekinserler] 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TABII ÜYELER 
Kitrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eıuannllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmii KiH'HveüojL'iıt 
a a.) 
Mohmet. Özgüııeş 
Snlâhattin özgfir 
Mohmet Şükran ö/,kaya 
Bstk-ı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Mueaffer Yurdakul er 
(1.) 

ADANA 
Mehmet, ünaldı 
Sakıp onat 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasnm Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Onman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İUfat Efcker 
Saıbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

KÜTAHYA 

î. Etera Erdinç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya kattlmtycmlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BlLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Saln ' i Top«Mi(»;>lti 

BOLU 
Rahmi Arı kut» 
Sırrı Uzunlmsanoglıı 

BURSA 
İhsan Sftbri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (î.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet lam en 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayaı* 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. ŞevM Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
AIMI ıırrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

URFA 
Vaflfii Gerger 
Esat Mahmut ICarakurt. 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Ko§a§ 
Sabir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yikûn 2 
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C. Senatosu B : 112 7 7.1965 O : 1 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkarıat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Gaüp Afşar 
âFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğîu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Naıni Şerefhan-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeîrinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
94 
92 

2 
0 

83 
2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENIZLI 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Ku-mrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Zdya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

- 1 7 4 -
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[Reddedenler] 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

SAMSUN 
Refet Bcndeci 

[Oya katilmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Ozgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay? 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoglu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasl? 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
SaJbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
nazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bânguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nızamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agıu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUHMURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlıı 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Rasrıp Ün er 
Adil Ünlü 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapıl

ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABU ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Saikıp önal 
AFYON KAKAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Cahst Akyar 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 75 

Kabul edenleı : 75 
Reddedenler : 0 
Çekinserîer : 0 

Oya katıımıyaıılar 107 
Açık üyelikler : 2 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKtŞEHtR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin örhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 

[Kabul edenler] 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
LûtfiTokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Köksaî 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
On i al Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

176 
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l Oya katümıyaydar] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Supihi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı TJlay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(i.) 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BtLECtK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

[Açık üf 
istanbul 
Tekirdağ 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (I. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyip Kalpuklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
f. Ş. Atasağun 

NIGDE 
Kudret Bayhan 

feliklerj 
1 
1 

1 ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu ı 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu > 
Rifat öçtea 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
V İ v l r 4 * 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkaiın 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

Yekûn 

tsst ><p ••< < 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

112 NCt BİRLEŞİM 

7 . 7 . 1965 Çarşaanba 

Saat : 15,00 

T 
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. Mehkemesine asıil üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
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 : 
'23 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 7 .1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. —• Eige Üniversitesi adliye İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki Ö595 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet (Senatosu Millî Eği
tim ve B'ütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/638; Cumhuriyet Senatosu : 

i 1/547) (IS. Sayısı : 644) [Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1965] (©itiş tarihi : 11 . 8.1965) (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 : 23.6.1965] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarrına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 .1965] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla-
rina 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
vellerin Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe (Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/875, Cumhuriyet Senatosu 1/574) (S. Sayısı : 
605) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nununa bağlı ve 7108 !ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len methi ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Da
ğıtma tarihi : 24.6.1905] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 .1905) 
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2. — Cezaların infazı 'hakkındaki kanun ta

sarısının- Millet Meclisince ka'bul edilen metni 
ve Cumlhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 6S6) [Da
ğıtma tarihi .- 29 . 6 .1965] 

3. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumlhuriyet Senatosu içişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi ''işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 2:9 . 6 .1905] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kalbul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve imar ve iskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/948) (S. Sayısı : »658) [Dağıtma tarihi : 
29 .6 .1965] 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tararfm-
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 ta
rihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
ıkahül edilen metnin onaylanmasının uygun bu-
luduğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumlhuriyet (Sena

tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/862, 
Cumlhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sayısı : 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 iktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sayısı : 
660) [Dağıtma tarihi : 30.6.1965] 

X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, 
Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin 
Statüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet ISenatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Se
natosu 1/566) (S. Sayısı : 002) [Dağıtıma tari
hi : 1.7.1965] 

8. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumlhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/708, Cumhuriyet Senatosu 1/568) 
(IS. Sayısı : 663) [Dağıtma tarihi : 3.7.1965] 

X 9. — Devlet memıurları kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/723; Cumhuriyet Senatosu 
1/567) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma tarihi : 
5.7,1965] 



Dönerj. : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/638; Cumhuriyet Senatosu 1/547) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 695) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7975 - 44503 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 11 . 5 . 1965 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 

oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de .bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 23 . 1 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lan 25 . 6 . 1964; 30 . 4; 4, 5, 6, 7 ve 11.4. 1965 tarihli 113, 96, 98, 99, 100 ve 101 nci birleşimle
rinde, öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 695) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 3 . 6 . 1965 

Esas No. 1/547 
Karar No. 41 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirak
leriyle komisyonumuzda görüşüldü. 
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Tasarı gerekçesinde tafsil en izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen, kabulüne karar verilmiştir. 

Başkan 
Tabiî Üye 
Muhalifim 

Muhalefet şerhi eklidir 
M. özgüneş 

istanbul 
M. Aksoley 

Bu kanunda Sözcü 
Elâzığ 

B. (ttr 

Bu kanunda Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Z, Tiizün 

izmir 
/ . Birand 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

İzmir 
N. Özerdendi 

Mardin 
Muhalifim 

A. Saraçoğlu 

Muhalefet şerhi 

Tasannm kanunlaşmasına aşağıdaki sebepler dolayısiyle lüzum olmadığı kanaatindeyim : 
Bu kanun tasarısı ile Ege Üniversitesi kuruluş Kanununun geçici dördüncü maddesinin Ba

yındırlık Bakanlığına 2 veya daha ziyade yıllara geçici yüfklenımeler© girişmek hulsuisumıda tanıdığı 
yetki genişletilmek istenilmektedir. 

Bu ihtiyaç çeşitli genel ve katma bütçeli daire ve İdareler tarafından da duyulduğundan, bu 
yetki kanunlarının değiştirilmesi için zaman zaman tadil tasarıları getirilmekte idi. Çeşitli ka
nunlarda yer alan bu hükümlerin ayrı ayrı tadili cihetine gitmektense, hepsinin ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak, esnek hükümler ihtiva eden bir kanuna ihtiyaç duyulmuş ve 25 Ocak 1965 tarihli ve 527 
sayılı kanun çıkarılmıştır. 

Böylece elimizdeki bu tasarıya ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü 527 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddeleri bu tasarının getirmek istediği hükmü daha geniş ve esnek bir şekilde getirmiştir. Esa
sen 527 sayılı Kanun böyle münferit tadil tasarılarının igetirilmesini önlemek amaciyle çıkarıl
mıştır. Bu hususu belirtmek üzere 527 sayılı Kanunun gerekçesinden aşağıdaki satırları aynen. 
alıyorum : 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 51 nci maddesi birkaç yıla geçici yüklenmelere 
girişebilmek için kanun istihsalinin şart olduğunu belirttiğinden 2 veya daha ziyade yıllara geçici 
yüklenmelere girişmek hususunda çeşitli kanunlarla ilgili bakanlıklara yetkiler verilmiş bulunmak
tadır. 

Tatıbifcatta kıarşılaşılan zaıruıretler dolayısiyle bâzan bu yetkiler ihtiyaçlara kâfi gelmediği için 
mezkûr kanunların zaman zaman değiştirilmesi ve yeni ihtiyaçlar zuhur ettikçe de yeni kanuni 
yetkiler alınması icabetmektedir. 

Kallkunma Flamanın yıllık programlarıma göre girişilecek olan gelecek yıllara geçici yüklenme
ler bu Ikıonuida mieıvcult bükümlerin plâna, uygun şekilde değiştirilmesi zorunluğunu ortaya koy
muş, çeşitli kanunlarda yer alan bu hükümlerin ayrı ayrı tadili cihetine gitmektense her Bakanlı
ğın bu gibi ihtiyaçlarını kapsıyacak tarzda esnek hükümler ihtiva eden bu kamın tasarısı hazırlan
mıştır. 

M. Özgüneş 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 644 



Millet Meclisinin Ikabul ettiği mıetin 

Ege Üniversitesi adiyle tzmir'de bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dâir kanun 

tasarısı 

MADDE 1. - 20 . 5 . 1955 tarihli ve 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekildo değiştirilmiştir : 

Geçici madde 4. — Ege Üniversitesi için ge
rekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması 
maksadiyle yıllık ödenek miktarı (30) milyon 
lirayı geçmemek üzere (150) milyon liraya ka
dar ıgelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

Bu yüklenmelerin gerektirdiği ödenekler Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinde Ege Üniversite-
îdne mahsus (bir tertiibe konulur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite 
kurulması hakkındaki 6595 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1. ne i madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kaibul edilen 
2 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde aynen kabul •edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/547 
Karar No. : 53 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

9 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Mayıs 1965 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi adiyle tzmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 13 Mayıs 1965 tarihli ve 7975-44503 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Haziran 1965 tarihli birleşiminde Hükümet adına Ba
yındırlık ve Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, Ege Üniversitesi için gerekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılması maksadiyle yıl
lık ödenek miktarı 30 milyon lirayı geçmemek üzere 150 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilebilmesi için 6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
siyle Bayındırlık Bakanına bu yolda yetki verilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz, müzakerelerinde evvelemirde tasarıya esas yetki talebi üzerinde durmuştur. 
1050 sayılı M'uhasebei Umumiye Kanununun 51 nci maddesi birkaç yıla geçici yüklenmeye gi

rişebilmek için kanun istihsaMniıı sarf olduğunu belirttiğinden iki ve daha ziyade yıllara geçici 
yüklenmelere girişmek hususunda çeşitli kanunlarla ilgili bakanlıklara yetkiler- verilmiş idi. Tat-

0. Senatosu ( S. Sayısı : 644 ) 



_ 4 — 
bikatta karşılaşılan zaruretler dolayısiyle bazan bu yetkilerin ihtiyaca kâfi gelmediği ve bahse 
konu kanunların, değiştirilmesiyle ihtiyaçlara göre yeni kanuni yetkiler alınması icabetmiştir. 
İhtiyaçlara göre kanunla yetki talebi, bilhassa uzun vadeli Kalkınma Plânının yıllık program
larına göre girişilecek gelecek yıllara geçici yüklenmeler sebebiyle zaruri bir hal almış ve bu ko
nudaki çeşitli kanunların teker teker tadili gerekmiştir. Bu yolda Hükümet 10 Ekim 1963 tarihin
de yasama organına «gelecek yıllara, geçici yüklenmelere dair kanun»' tasarısı arz etmişti. Bu 
tasarının gerekçesinde «Kalkınma Plânının yıllık programlarına göre girişilecek gelecek yıllara 
geçici yüklenmeler, bu konuda mevcut hükümlerin plâna uygun şekilde değiştirilmesi zorunlu-
ğüiıu ortaya koymuş, çeşitli kanunlarda yer alan bu hükümlerin ayrı ayrı tadili cihetim? git
mektense her bakanlığın bu gibi ihtiyaçlarını kapsıyacak tarzda esnek hükümler ihtiva eden bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır» denmektedir. Tasarı, aynı gerekçe ile Millet Meclisince (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 746) ve Komisyonumuzca (14 Ocak 1.965 tarihli ve esas 1/453, karar 65 sayılı Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu) ve nihayet Genel Kurulca kabul edilmiş ve 
25 Ocak 1965 tarihli 527 sayılı olarak kanunlaşmıştır. 

527 sayılı Kanun, tam metin olarak verdiğimiz gerekçesinin ilgili kısmından ve 1 nei madde
sinden açıkça anlaşıldığı gibi. gelecek yıllara geçici yüklenmeler hususunda bakanlıklara yetki 
veren umumi bir kanundur. Bundan böyle ilgili kanunların teker teker tadilini önlem (de üzere 
getirilmiştir. 

Tasarı ise, yetki talebi yöniyle 527 sayılı Kanunini düzenleme sahasına girmekti; ve ikin
ci bir kere» yetki talebinde bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, mevcut bir yetkinin istihsali hususunda ikinci bir kanun çıkartılmasını lüzum
suz hattâ mahzurlu telâkki etmektedir. Zira, bu tasarının, kabulü halinde evvelâ 527 sayılı Kanıl
ının gerekçesi inkâr edilmiş olacaktır. İkincisi 527 sayılı Kanunla; plânlı kalkınma faaliyetleri
nin bir neticesi olarak kurulmuş olan sistem özel bir kanunla zedelenecektir. Üçüncüsü bir örnek 
teşkil edeceğinden mevcut kanun enflâsyonu tahrik edilmiş olacaktır. 

Tasarı yetki talebinden, ayrı olarak, sözü edilen 6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesiyle 
tanınan «bono çıkartma yetkisi» ııirı de kaldırılmasını öngörmektedir. Komisyonumuz, bono çı
kartma. yetkisinin her ne kadar kanunla verilmiş bir yetki olduğunda müttefikse de idare diledi
ğinde bu geçici hükmü tatbik etmeme yetkisine de sahibohiuğu kanaatindedir. Halım bu yetki 
kullanılmamaktadır. Tasarının bu yönü dahi Komisyonumuzca bir kanun çıkartılması için yeterli 
gerekçe kabul edilmemiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde tasarının işaret ettiğimiz 527 sayılı Kanundan evvel yasama or
ganına arz edildiği (22 Ocak 1964) anlaşılmış ve 527 sayılı Kanun, tasarının arzından evvel ıııev-
cudolsa idi, bu tasarıya ihtiyaç hissedilmiyeceği kanaati uyanmış ve Hükümet temsilcilerince de 
teyid olunmuştur. 

Komisyonumuzun tasarı hakkındaki yukarda ifade ettiğimiz görüşlerine, Hükümet adına ha
zır bulunan Bayındırlık ve Maliye Bakanlığı tem'silcileri de iştirak etmişlerdir. 

Tasarı, yukardan beri izah edegeldiğimiz gerekçeler tahtında Komisyonumuzca reddedilmiş
tir. P>u red kararının yanı sıra, tasarıya, esas yetkinin kullanılacağı, Ege Üniversitesi için ge
rekli her türlü bina ve tesisatın yaptırılabilmesi maksadiyle ilgili Bakanlığın 527 sayılı Kanun 
uyarınca gerekli işlemlere girişmesi üniversitenin, bu ihtiyaçlarının karşılanmasının da temenni
si uygun görülmüştür. 

Genel Kumlun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan. Bu Kanunda Sözcü Sözcü Kâtip 

İçel İstanbul İstanbul Tunceli 
C. T. Okyayuz E. özden O. Z. Gümüşoğlu M. A. Demir 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Tabiî Üye Denizli Kayseri Yozgat 
S. Küçük C. Akyar II. Dikenlimi t. Yeşilyurt 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 644 ) 



Dönem : 1 C C f t 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O D U 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1964 aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 8 ) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 18 . 6 . 1965 

Esas No. : 62 
Karar No. i 62 

Yüksek Başkanlığa 

17 359 091 82 Haziran 1964 başında bankada mevcut para. 
+ 7 110 185 35 Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

24 469 277 17 Toplam. 
18 320 281 44 Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 

para. 

6 148 995 73 Eylül 1964 başında bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına ait hesapları ince
lendi. 

Haziran 1964 de Ziraat Bankasındaki 17 359 091,82 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1964 aylarında Hazmeden 7 110 185,35 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâ
ğın ceman 24 469 277,17 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 18 320 281,44 lira tenzil edildikten 
sonra Eylül 1964 başında bankadaki kasa mevcudunun 6 148 995,73 liradan ibaret bulunduğu 
Saymanlıktaki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Denetçi Ankara 
Bursa Erzurum Maraş O. Alişiroğlu 

C. Ortaç O. Alihocagil C. Aksu 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

»CKi 





Dönem : 1 A P I 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O O I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 
1964 aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla

rını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 9 ) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 18 . 6* . 1965 

Esas No. : 63 
Karar No. : 63 

Yüksek Başkanlığa 

6 1.48 995 7;> Eylül 1964 başında bankada mevcut para. 
-f- 25 158 610 59 Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

81 807 606 82 Toplam. 
16 508 682 46 Eylül, Ekim. Kasım 196-1 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

14 798 978 86 Aralık 1964 basında bankada mevcut para, 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim. Kasım 1964 aylarına ait hesapları incelendi. 
Eylül 1964 de Ziraat Bankasındaki 6 148 995,78 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1964 

aylarında Hazineden 25 158 610,59 lira alma rai; bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
81 307 606,82 lira olduğu, mevcuttan sari' olunan 16 508 682,46 lira tenzil edildikten sonra Ara
lık 1964 başında bankadaki kasa mevcudunun 14 798 973,86 liradan ibaret bulunduğunu Sayman
lıktaki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun, olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Denetçi Ankara 
Maraş O. Alişiroğlu 

C. Aksu 

Malatya 
M. Z. Tuhınay 

Başkan 
Bursa 

fi. Ortaç 

Diye 
A. E 

Sözcü 
Erzurum 

O. Alihoragif 

trbakır 
'rdoğan 





Dönem : 1 C E O 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D ü Z 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Aralık, 1964 ve Ocak, 
Şubat 1965 aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /10) 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleme Komisyonu 18 . 6 . 1965 

Esas No. : 64 
Karar No. : 64 

Yüksek Başkanlığa 

14 798 973 86 Aralık 1964 başında bankada mevcut para. 
+ 10 329 222 88 Aralık 1964 Ocak - Şubat 1965 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

25 128 196 74 Toplam. 
17 090 787 19 Aralık 1964, Ocak - Şubat 1965 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı 

para. 

8 037 409 55 Mart 1965 başında bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1964, Ocak - Şubat 1965 aylarına ait hesaplan incelendi. 
Aralık 1964 te Ziraat Bankasındaki 14 798 973,86 liralık mevcudu ile Aralık 1964, Ocak - Şu

bat 1965 aylarına Hazineden 10 329 222,88 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın 
ceman 25 128 196,74 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 17 090 787,19 lira tenzil edildikten sonra 
Mart 1965 başında Bankadaki kasa mevcudunun 8 037 409,55 liradan ibaret bulunduğunu Say
manlıktaki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bursa 

(1. Ortaç, 

Sözcü 
Erzurum 

O. Alihocagil 

Denetçi 
Maraş 

C. Aksu 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

Diyarbakır Malatya 
A. Erdoğan M. Z. Tulunay 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/875; Cumhuriyet 

Senatosu 1/574) 

T. C. 30 . 6 . 1965 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/156/3885 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 6 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet işleri 
Başkanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişikleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Suad FFayri Ürgüplü 

Başbakan 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

2 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Divanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında. C633) sayılı Kanunun n-oroktirdUri ödeneklerle kadro ihtiyaçlarım karşılamak üzere 
24 000 000 lira ek ödenek, 2 520 000 lira olağanüstü ödenek verilmesi, (D, L) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması ve (D), (S) işaretli cetvellerden adı gecen kanunun geçici 3 ncü maddesine 
dayanılarak aylıklı kadrolara geçirilenlerden boşalan kadrolara tâyin yapılmamasını temin için bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır, 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 3.7. 1965 

Esas No. : 1/875 
Karar No. : 56 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diyanet 
İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsil
cilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun tasarısında bugünlerde yürürlüğe girmiş bulunan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilât Kanununun finanse edilmesi derpiş olunmaktadır. 

665 
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Tasarı ile tasarıya bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 24 milyon lira ek ödenek (2) sayılı 

cetvelde yazılı tertiplere 2 520 000 lira olağanüstü ödenek verilmekte ve (D), (L) ve (S) işaretli 
cetveller yeni teşkilât kanununa göre düzenlenmektedir. 

Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun malî yönlerinin de icra
sına matuf kanun tasarısı uygun görülerek cetvelleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. Ancak; 
5 nei maddede 625 olarak yazılı Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun numarası 633 olduğundan 625 rakamı bu şekilde değiştirilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Aydın 
0. Apaydın 

Denizli 
G. Akyar 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Kayseri 
T. Feyzioğlu 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Diyarbakır 
II. Güldoğan 

imzada bulunamadı. 

içel 
C. T. Okyayuz 

Maraş 
E. Kaplan 

İmzada bulunamadı. 

îm: 

Yozgat 
/ . Ycşilynri 

Ankara 
1. Seçkin 

Bilecik 
Ş. Binay 

zada bulunamadı. 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Kars 
K. Okyay 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

| 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
Ş. înan 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 665 ) 
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Hükümet tasarısı 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Diya
net İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Diyanet iş
leri Başkanlığı kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine (24 000 000) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkan
lığı kısmında yeniden açılan ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplere (2 520 000) lira olağanüs
tü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (D) işaretli cetvelin Diyanet îşleri Başkanlığı 
kısmına ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiş ve aynı cetvelden ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (L) işaretli cetvelin Diyanet îşleri Başkanlığı 
kısmına ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

-... — , __,,,—.„^ 

MADDE 5. — Diyanet îşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki (625) sayılı kanu
nun geçici 3 ncü maddesi gereğince (D) ve (S) 
işaretli cetvellerden aylıklı kadrolara geçirilen
lerden boşalan kadrolar kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. H. Ürgüplü 
Devlet Bakanı 

H. Ataman 
Devlet Bakanı 

Ş. İnal 
Milli Savunma Bakam 

I/. Dinçer 
Dışişleri Bakanı 

II. Işık 

26 . 6 . 1965 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Adalet Bakam 
1. Baran 

İçişleri Bakanı 
1. II. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

/. Gür san 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişi 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin 
Diyanet İşleri Başkanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarınım 1 nıei maddesi ay
nen fealbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 mel ımaddessi ajyneıı 
•kaıbuıl 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarlının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay» 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanu
nun göçi'Cİ 3 ncü maddesi gereğince (D) ve (S) 
işaretli cetvellerden aylıklı kadrolara geçirilen-
lerdem boşalan kadrolar 'kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Tasarımın 6 ncı maddesi ay. 
nen kaibul edilmişttir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nei maddesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısına .bağlı 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı 
cetveller aynen kabuü. edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 665 ) 
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Hükümet tasarısı 

Millî Eğitim Bakanı 
C. Bugetıan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
ö. Z. Dorman 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Sükan 

Tarım Bakanı 
T. Kapantı 

ÇaliAii a Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

En. ve Tabiî Kay Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
R. İsken'ilc'oğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. öztürk 

JCarma Bütçe Komisyonunun Değiştirici 

Bölüm Madde 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

12.000 

(A / l ) 

Personel giderleri Bölümü toplamı 23 742 000 

12.110 Aylıklar 
Aylıklar 

Ücretler 

Hizmetliler ücreti 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları 

12.440 Ders ücretleri 

20 000 000 

75 000 

650 000 
150 000 
100 000 
100 000 
60 000 

1 500 000 

25 000 

C. Senatosu ( S. Sajnsı : 665 ) 



Bölüm Madde 
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ödeneğin çeşidi 

13.000 

14.000 

12.710 Temsil ödeneği 

Ödenekler 

Yolluklar 

I - Yurt içi yollukları 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

II - Yurt dışı yollukları 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Yönetim giderleri 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Hizmet giderleri 

Eğitim ve Araştırma giderleri 

14.510 Kurs giderleri 

16.000 Çeşitli giderler 

16.710 Temsil giderleri 

Bölüm toplamı 

Temsil,ağırlama ve tören giderleri 

Eklenen 
Lira 

662 000 

100 000 
150 000 
90 000 

40 0000 

40 0000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

240 000 

10 000 
10 000 
25 000 
95 000 

5 000 
50 000 
5 000 

25 000 
10 000 
5 000 

10 000 

10 000 

3 000 

30 000 

(A/l) toplamı 23 995 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 665 ) 



Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 
Eklenen 
Lira 

35.000 

12.000 

(A/3) 

Sosyal transferler Bölüm toplamı 5 000 

35.710 Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Memur ve Müstahdemleri Yardım
laşma Sandığına (Merkez memur v c müstahdemlerinin öğle yemeğine 
yardım) 5 000 

(A/ l ) , (A/3) toplamı 24 000 000 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Personel giderleri Bölüm toplamı 2 520 000 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 

12.213 Bucak ve köy imam - hatip ücretleri 

Ek çalışma karşılıkları 
12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

İkramiyeler vc mûkâfaatlar 
12.620 633 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince verilecek ikrami

yeler 

Denıtim yolluğu 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

2 430 000 

20 000 
i 5 000 

5 000 

50 000 

Toplam 2 520 000 

). 

5 
4 
6 
5 
3 
6 
4 
9 

[3] 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Görevin çeşidi 

MERKEZ 
Müracaat Memuru 
Elektrikçi 
Santral Memuru 
Hamşire 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Ciltci 
Ciltci Yamağı 

G. 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

SAYILI CETVEL 

(D) Cetveli 

Ücret 

700 
800 
600 
700 
950 
600 
800 
400 

Senatosu ( 

D. 

7 
9 

10 
5 
9 

11 

S. S 

Görevin çeşidi 

Aşçı 
» Yamağı 

Bulaşıkçı 
B ah civan 
Hademe 

İLLER 
Cami görevlileri 

Bucak ve köy imam - hatip
leri 

ayısı : 6G5 ) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
4 

2 000 

Ücret 

500 
400 
350 
700 
400 

300 
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[4] SAYILI CETVEL 

(D) Cetveli 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Vniz 1 400 

Vkiz 67 350 

D. Memuriyetin nev'i 

14 Vaiz 

[5] SAYILI CETVEL 

(L) Cetveli 

D. Görevin çeşidi Aded M*aş 

Diyanet îtleri Başkanlığı 
Cami görevlileri 

1.2 îmam - Hatip, Müezzin - Kay-
yum 800 400 

13 îmam - Hatip, Müezzin - K ıy-
yum 800 350 

14 îmam - nat îp , Müezzin - Kay
yımı 1 900 300 
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