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ÜUTANAK ÖZETÎ 1. — GEÇEN 1 

Elâğız Üyesi Celâl Ertuğ'un; Hindistan Baş
bakanı Lâl Bahadır Şastri'nin vefatı münasebe
tiyle Hindistan Parlâmentosuna, Cumhuriyet Se
natosunun teessürlerinin bildirilmesine karar 
alınması hakkındaki önergesi kabul olundu ve 
Başkan, gereğinin yapılacağını bildirdi. 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil; 
Kıbrıs çıkarmasiyle ilgili olarak Amerika Birle
şik Devletleri Başkanı Jonson tarafından Hükü
metimize gönderilen mektubun bir gazetede fark
lı olarak yayınlanmasından sonra buna verilen 
cevabın da açılanmasına karar verildiğini, an
cak bu mektupların meclislerin gizli oturumları
na ait zabıtlara intikali sebebiyle bu belgelerin 
açıklanmasına Meclislerce bir karar alınmasına 
lüzum olup olmadığı hususunun incelenmekte 
bulunduğunu ve yalnız mektupların açıklanma
sına münhasır olmak üzere Cumhuriyet Senato
sunca alınacak bir kararın, Hükümet kararının 
tatbikini kolaylaştıracağını bildirdi. 

Raporlar 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/93; 
Cumhuriyet Senatosu 1/622) (S. Sayısı 746) 

2. — İstanbul Kadıköy nüfusuna kayıtlı Ah-

Bu konu üzerinde cereyan eden görüşmeler 
sonunda; icra organının bu mektupları neşretme 
hususunda tasarruf yetkisinin bulunduğuna ve 
bu mektupların neşri hususunda Hükümetin ser
best olduğunun Cumhuriyet Snatosunun tasvi
bine arzına dair Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Âmil Artus'un önergesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, sü
releri dolmak üzere bulunan kanun teklif ve 
tasarılarını görüşmek üzere 14 Ocak 1966 Cuma 
günü toplanması kararlaştırıldı. 

14 Ocak 1966 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime, saat 19 da, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 
Kadri Kaplan Nizamettin özgül 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Vcuzal 

metoğlu 1927 yılında Malatya'da Ismet'ten doğ
ma Coşkun Coşkuner'in cezasının affına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince reddedilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/672; 
Cumhuriyet Senatosu 1/600) (S. Sayısı : 745) 

GELEN KÂĞITLAR 



B t R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskşehir), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Saym senatörler, yoklama ya

pıldı. Halen salonda 64 üye var, komisyonlar
daki arkadaşlar da dâhil olmak üzere nisap tut
muyor. (Yarım saat ara verelim, sesleri) Ara 
vermek suretiyle tekrar toplantı yapacağız. 
(Yarım saat sonra da ekseriyet olmaz, sesleri) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Devam

lar hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Celse açılmadı Sayın Ağırnaslı. 
Sayın senatörler, halen salonda 66 üye var

dır. Bir hususu takdirlerinize sunmak istiyorum. 
Şimdiye kadar teamül olduğu veçhile, komis
yonda bulunanlar, bahusus Bütçe Komisyonun
da olanlar da hesaba katılsa yine nisap tutmu
yor. Bazan Başkanlığın takdiriyle açılıyordu. 
Ama İşari oylarda, her seferinde, nisap aramak 
gibi bir durumu parlâmentolarda âdet olmıyan 

Ekseriyetin olup olmıyaeağı usulün tatbiki ile 
belli olacaktır. Tüzüğe göre âzami bir saati geç-
miyecek bir ara vermek lâzımdır. Fakat umu
mi temayül, yarım saat ara verelim şeklinde
dir. O halde toplantıyı yarım saat sonra, 15.45 
te açmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

bir sistemi biz Senatomuzda haklı olarak tatbik 
etmiyoruz. Fakat tecrübelerimiz gösteriyor ki, 
sırasında hüsnüniyetle açılan bir toplantı en 
sonunda başka bir istikamete sokulmakta, buna 
usulsüzlük dahi izafe edilmektedir. Başkanlık 
Divanı bu hususu tesbit etmiştir ve müteaddit 
defalar Saym senatörlere arz edilmiştir, ki, bir 
Kanunumuz Cumartesi günü, yani yarın Yüce 
Senatonun iradesi dışında ve Başkanlık Divanı
nın salâhiyetini kullanıp sizleri toplantıya ça
ğırmış olmasına rağmen Senatomuzun tutumuy
la bağdaştıramıyacağı bir şekilde kanunlaşa
caktır. Keza ayın 17 sinde, bir erteleme kanu-

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskşehir), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın senatörler oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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mı vardır, Hükümet bunun öncelikle görüşül
mesini bütçe zaruretleriyle talebetmektedir. Ko
nuşmalar sonunda kanun kabul edilir veya edil
mez. Ama Tüzüğümüze göre Salı ve Perşembe 
günleri toplanırsak o günlere kadar tasarıda 
otomatikman kanunlaşacaktır. 

Başkanlık Divanı Yüce Senatonun takdirin
den geçmeden teklif ve tasarıların böylece ka
nunlaşmasının, ne maksatla olursa olsun, aley
hindedir. 

VASFI GERGER (Urfa) — Sayın Başkan, 
o dediğiniz de bir Anayasa müessesesidir, bu 
kadar üzülmeye değmez. 

BAŞKAN — Evet bunu izah ediyorum, bir 
Anayasa müessesesidir. Sayın Gerger onun için 
müteaddit defalar söylenmiştir, tekrar söylüyo
rum. Yarın bir kanun var, kanunlaşacak, 17 sin
de öteki kanunlaşacaktır. Eğer celse açılsaydı 
müşterek bir Başkanlık Divanı kararı vardır, 
arz edecektim. 

Cumhuriyet Senatosuna Millet Meclisinden 
intikal etmiş tasarı ve tekliflerin görüşme süre
si başlangıcı tesbit edilmiştir. Başkanlık Diva
nı, bu sürenin komisyonların görev yapabileceği 
günden başlamasını kararlaştırmış ve önümüze 
gelen gündem de buna göre tanzim edilmiş idi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yoklama ya
pıldı. Görüşmeye başlıyacak yeter sayı yoktur. 
Halen salonda 42 kişi mevcudumuz vardır. Me
seleyi, tüzüğe uygun tarzda, 33 ncü Birleşimin 

Böylece altı gün daha kaybetmek suretiyle ya
rın birisi kanunlaşacak. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan ta
bip, diş tabiplerine ait kanun zaten bugünden 
kanunlaşmış oluyor. Müşterek Başkanlık Diva
nı kararını sizlere arz ederek oyunuza sunacak
tım. Fakat buna imkân yok; karar alamam. Ya
rın toplanmamız için karar alacak durum da 
yok. Fakat müsaade buyurun. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Başkan
lıktan bir ricamız olacaktır. 

VASFI GERGER (Urfa) — içtüzüğe aykı
rıdır, olmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger özel olarak ka
bul ederim. Çok mühim bir meseledir bu. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Millet 
Meclisinde ilginç bir konu görüşüldüğü için 
arkadaşlarımız oradadırlar. Bir saat sonraya te
hirini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler kanunlaşması 
gereken tasarılar vardır. Başkanlık Divanının 
elindeki bütün imkânları kullanmak istiyorum. 
Bunun için oturumu bir saat sonraya, saat 17 
ye talik ediyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

idaresine memur başkanınız olarak, Başkanlık 
Divanına götüreceğim. 

Radyo aracılığı vasıtasiyle, Başkanlık Diva
nınca başka bir karar tebliğ edilmediği takdir
de Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KATİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/469) 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sabit 
Koeabeyoğlu ve Sakıp önal'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi. (3/470) 

3. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 

.10/5) 
4. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü

ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — Gelir Vergisi Kanununun değişik 
5 ve 6 neı maddeleri hükümlerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve Ikülsadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/73; 
Cumhuriyet Senatosu 1/618) (S. Sayısı : 744) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi : 

> 17 .1 .1966] 

2. — 440 sayılı Kanuna tahi kuruluşlardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tahip, diş ta
bibi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanunlar
dan istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet 
Senatosu 2/182) (S. Sayısı : 713 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 4 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi: 15.1.1966] 

3. — imar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/375; Cumhuriyet Se
natosu 1/556) (S. Sayısı: 739) [Dağıtma tari
hi : 4 . 1 . 1966] [Bitiş tarihi : 1 . 2 . 1966] 

4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tajsarısınm 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; 
Cumhuriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı : 736) 
[Dağıtma tarihi : 27 .12 .1965] 

5. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporları. (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı : 677 ye ek) [Dağıtma tarihi : 27.12.1965] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GERE JÎNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı: 520 ye 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

(Devamı arkada) 



V 
ÎKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu 
Faik Özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) (S. Sa
yısı : 714 c ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

2. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası Mu
rat köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1932 doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/608) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 .12 . 1965] 

3. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmedoğlu Ahmet Ulak'ın, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

2 — 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S. Sayı
sı : 737) [ Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 1965] 

4. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/457; Cumhuriyet Senatosu l/oW) (S. Sayı
sı : 741) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 

5. — Sarıyer ilçesi Yeniköy bucağından Ali'-
oğlu Saniye'den doğma 1341 doğumlu Ali Kur-
na'nra bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 

teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/782; Cumhu
riyet S3natosu 2/180) (S. Sayısı : 742) [Dağıt
ma tarihi : 6 .1 .1966] 

6. —• Sanirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkının Mehmedoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kajbul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/512; Cumhuriyet Senatosu 1/607) (S. Sayı
sı : 743) [Dağıtma tarihi : 6 . 1 . 1966] 


