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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde dört oturum yapan Genel 
Kurulda: 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

imar ve İskân Bakanlığı; 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Maliye Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Deniz İş kanun tasarısını görüşmek üzere, 

tasarının havale olunduğu komisyonlardan üçer 
üye alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon ku
rulmasına dair Kastamonu Üyesi Ahmet Nus-
ret Tuna'nm önergesi okundu ve kabul edildi. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına 

ve 
1957 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza

tılmasına dair kanun tasarıları gündeme alına
rak görüşüldü ve tasarıların kanunlaşmaları ka
bul olundu. 

1966 yılı Gelir Bütçesi görüşüldü ve yapılan 
açık oylama sonucunda 1966 yılı Bütçe kanunu 
tasarısının 56 ret ve 7 çekinsere karşı 84 oyla 
kabul edildiği bildirildi. 

11 Şubat 1966 Cuma günü saat 15 te Bişle-
şik Toplantı yapılacağı tefhim olundu. 

Genel Kurul toplantısının 15 Şubat 1966 Salı 
gününe bırakılması kabul edildi. 

İtalyan Parlâmentosundan bil' heyetin iadei 
ziyaret maksadiyle memleketimize davet edilme
sinin ; 

Berlin Temsilciler Meclisi Başkanının, bir 
Parlâmento Heyetimizin Almanya'ya iadei ziya
rette bulunması hakkındaki davetinin kabulü
nün ve 

Bulgaristan Parlâmento Başkanının, bir Par
lâmento Heyetimizin Bulgaristan'ı ziyaret mak
sadiyle vâki davetinin kabulünün Müşterek Baş
kanlık Divanınca uygun mütalâa edildiğine da
ir Başkanlık tezkereleriyle, 

Raporlar 

1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç-
hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fık
rasına ek kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortakılık yaratan Anlaşma gere
ğince kurulacak. 15 kişilik Karma Parlâmento 
Komisyonuna Üyelerden Fethi Tevetoğlu, Safa 
Yalçuk, Muallâ Akarca ve Mehmet İzmen'iıı 
seçilmeleri hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve teklifler kabul olundu. 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası hükmünün iptali hakkında 
açtığı dâva neticesinde, mezkûr fıkradaki «malî 
hükümler dışında» ibaresinin, Anayasaya aykı
rı olduğundan, iptal edildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı yazısı okundu, bilgi edi
nildi. 

Asgari geçim indirimini erteliyen kanun ta
sarısının reddinin teşkilâtta sevinç uyandırdığı
na dair Maliye Bakanlığı İstanbul Teşkilâtı 
Memurları Sendikası Başkanlığı yazısı okundu, 
bilgi edinildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliklerine seçil
miş bulunan Yargıtay üyelerinin, seçimler ta
mamlanamamış olması sebebiyle, işe başlıyama-
dıkları konusunda alman kararın sunulduğuna 
dair Adalet Bakanlığı tezkeresi ile kararın ne
tice kısmı okundu, bilgi edinildi. 

Başbakan Süleyman Demirel; 1966 yılı Büt
çe Kanununun kabulü münasebetiyle teşekkür
lerini bildirdi. 

15 Şubat 1966 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime, aynı gün saat 0,27 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Atalay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 

Nakit Altan 

2/816; Cumhuriyet Senatosu 2/189) (S. Sa
yısı: 757) 

2. — 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metnij ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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2/525; Cn.nıhur-yet Senatosu 2/181) (S. Sa
yısı : 756) 

3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi .1/124; Cum-
hıu'iyct Senatosu 1/642) (S, Sayısı: 758) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kudret Bayban Niğde), A. Naci Arı (Kırklareli) 

9>9<t 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'm; Türkiye'nin 
takibetmekte bulunduğu Orta - Doğu siyasetin
de dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ulay, gündem dışı dış 
politika ile ilgili, Orta - Doğuda dikkati çeken 
bir olay hakkında söz istemiştir. Buyurunuz Sa
yın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, Yüksek huzurlarınızda birkaç daki
ka için gündem dışı söz almamın maksadı, son 
günlerde Orta - Doğu üzerinde cereyan eden bir 
olayı şüphesiz ki, yakından takibetmekte bulu
nan Hükümetimize ve hepinizin dikkat nazarla
rına kısaca arz etmek içindir. Şüphesiz ki, bütün 
arkadaşlarımız yabancı basından bu mevzuu dik
katle takibetmektedirler. En kısa bir zaman içe
risinde birçok acı tecrübeler de geçirdiktir Bağ
dat Paktı yaptık. O Bağdat Paktı içerisinde has
belkader sözüm geçmemesine rağmen ben de bir 
vazife ifa eder durumda idim. Bu pakta mâni 
olabilmek için elimden gelen bütün gayreti gös
terdim ve bu paktın nereden geldiğini, ne mak
satla getirildiğini çok iyi bildiğim için gayret 

'gösterdim, fakat muvaffak olamadım. Şimdi du
yuyoruz ve işitiyoruz ki, bir İslâm paktı, İslâm 
âleminin müttehit bir hale getirilmesi ve birleş
tirilmesi yolunda memleketimizde de bir cereyan 
esmekte ve bâzı İngiliz ve Amerikan gazetelerin
de de bu çalışmalara tesadüf edilmektedir. Be
nim bu mevzu hakkında Sayın Hükümetimize 
arz edeceğim şudur ki, kısa zaman içinde acı ve 
tatlı çok büyük hâtıralar ve maceralar geçirdik. 
Şüphesiz ki, İslâm âlemine karşı en büyük dost
luk ve alâkayı duyarız. Onlarla tarihî bağlarımız 
vardır ve yakın irtibatlarımız elbetteki olmalıdır. 
Ancak dışardan gelen, Orta - Doğuda tutulması 
pek kolay olmıyan başka tesirlerle getirilip giy
dirilmek istenilen kıyafet ve paktlara bizim Tür
kiye olarak çok yakından ve bidayette içinde bu
lunmak suretiyle bana göre parmağımızı pek 
sokmamamız icabeder. Suudi Arabistan'ı içine 
alabilecek, Kralcı Yemen'i, oradaki Cumhuriyet
çi Şellâl aleyhine teşvik edebilecek, muhtemeldir 
ki, Ürdün'ü de içerisine sokacak, Lübnan'ın tas
vibini alabilecek bir pakta Türkiye'de iyi niyet
ler içerisinde de olsa sürüklenmek ve itilmek is
tenebilir. Bu, arap âleminde yakın zamanda, 
belki şimdiden başlamıştır, reaksiyonlarını ve 
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tepkilerini gösterecek ve niçin Türkiye bunun 
içerisindedir diye biz iyi niyetle arap kardeşleri
mize ve arap âlemine yaklaşmak isterken bunun 
tepkisi altında aleyhimizde birçok cereyanların 
başlamakta olacağını göreceğiz. 

Dışardan getirilen bu hareketin bir maksadı 
olabilir. Biz hiçbir zaman orada teşekkül etmiş 
bir İsrail'e karşı da düşmanlık yapmıyoruz. Fa
kat şüphesiz ki, bu İsrail'in Orta - Doğu'ya ge
tirilmesini biz sağlamadık. Ve bu İsrail'in veya 
Orta - Doğudaki siyonizm hareketinin destekçisi 
ve takviyecisi de biz değiliz. Bizim için Arap 
âleminin müttehit bir hale gelmesi milliyetçilik 
hisleriyle aralarında bir Arap birliği kurmaları 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 
BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşla

rını arz ediyoruz. 

1. — 5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini değiştiren 695 sayılı Ka
vunun 3 ncü maddesinin Anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline ve iptal hükmünün 8.6.1966 
gününde yürürlüğe girmesine karar verildiği 
hakkında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cııhuriyet Senatosunun 34 üyesi tarafından; 

T. B. M. M. memurları teşkilâtı hakkındaki 
5509 sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren 695 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan" ba
hisle iptali hakkında açılan dâva üzerine konu 
incelenmiş ve : 

1. 695 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline, 

2. İşbu iptal hükmünün 8 . 6 . 1966 gü
nünde yürürlüğe girmesine, 8 . 2 . 1966 günün
de 1965/38 esas ve 1966/7 karar sayısiylc karar 
verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

' BAŞKAN — Kanun, Türkiye Büyük Millet. 
Meclisi memurlarının teşkilâtına dair olan 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan kanunun 

| bizi alâkadar etmez. Ve bize büyük zararları da 
! dokunmaz. Bu bakımdan benim burada hatırlat-
I mak istiyeeeğim şeyi şüphesiz ki, Hükümetimiz 
I de enine boyuna incelemekte ve düşünmektedir. 
: Ben bir senatör olarak vazifem icabı bu mevzuda 
i geçirdiğimiz tecrübelerden sonra çok dikkatli ve 
i basiretli olmamız ve bizim her türlü hareketler 
| meydana çıkmadıkça Orta - Doğuya parmağımı-
| ;u uzatmamamızda büyük faydalar olacağı kanaa

tiyle söz almış ve huzurlarınıza çıkmış bulunu-
j yorum. Dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 

dolayı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi takdim 
[ ederim. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
•• üçüncü maddesi 34 senatörün müşterek dâva 
| dil ekçesiyle talebedilmiştir. 3 ncü madde, bu ka-
I nun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Mecli 
I si Başkanlığı yürütür, şeklinde idi. Yüksek He-
| yetinizin mâlûmû olduğu veçhile gerek Bütçe 
| Kanununda ve gerekse diğer mevzuatta Oum 
i huriyet Senatosu Başkanı ve Millet Meclisi Baş-
j kanının bulunması hasebiyle Türkiye Büyük 
j Millet Meclisi Başkanının bulunmadığı hususu 
I Anayasa Mahkemesince de kabul edilmiş bu

lunmaktadır. (Alkışlar) 
Bilgilerinize arz olunur. 

j 2. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler eden 
Ragıp tinerin Cumhuriyet Senatosu üyeliğin-

j den istifasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Ragıp Üner'in istifa ya
zısını okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Senatosun

dan istifa ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım.. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ragıp Üner 

| BAŞKAN — Sayın Ragıp Üner kontenjan 
I senatörlüğünden istifa ettiğini Başkanlığa arz 

etmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Gereği yapıla
caktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
ile idari bürolarının Devlet Plânlama Teşkilâ
tının boşalttığı binaya taşınması ve bu hu
susun Genel Kunda arzına dair Başkanlık Di 
vanvnın kararı. 
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BAŞKAN 
okutuyorum. 

Başkanlık Divanının kararını 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı

nın 10 . 2 . 1966 tarihli toplantısında alınan ili
şik 10 sayılı Kararın, İçtüzüğün 177 nci madde
si gereğince Genel Kurulun yüksek tasviplerine 
arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı yerine 

Fikret Turhangil 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı 
Karar No. 
Karar tarihi 
Toplantı No. 
1. — 

10 
10 
10 

1966 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nı ile idari bürolarının, Devlet Plânlama Teşki
lâtının boşalttığı binaya taşınması ve bu husu
sun Genel Kurula arzı kararlaştırılmıştır. 

Fikret Turhangil Sırrı Atalay 
Başkanvekili Başkanvekili 

Kadri Kaplan 
Başkanvekili 

(Muhalif, Muhalefet Şerhi 
eklidir) Kâmil Karavelioğlu 

Necip Seyhan İdare Âmiri 
İdare Âmiri1 Hilmi Onaıt 
(Bulunmadı) İdare Âmiri! 
A. Naci Arı Ömer Ucuzal 

Kâtip Kâtip 
(Bulunmadı) 
NaMt Altan Nizainıeıttin özgül 

Kâtip Kâtip 
(Muhalif, muhalefet şer- (Bulunmadı) 

hi eklidir.) 
Âdil Ünlü Kudret Bayhan 

Kâtip Kâtip 

Muhalefet Şerhi 
Senatonun küçük binaya geçişi prensibolarak 

Başkanlıklar arasında kabul edilmekle beraber, 
büyük binadaki yerleşme şekli ve binanın ida
resindeki esaslar açıklıkla tesbit edilmeden taşın
mak, ilerde meclisler arasında anlaşmazlıklara 
sebebolma istidadındadır. Bu bakımdan, Doğu 
nizamiyesi ile 1 No. lu döner kapı Senato girişi 
olarak tahsis edilmeden, büyük binada boşaltı

lacak yerleri Meclisin işgali halinde meydana 
gelecek içice karışık durumun tashihi tedbirleri 
alınmadan taşınmaya muhalifim. Durumun bir 
kere de Danışma Kurulunda müzakere ve be
nimsenip ondan sonra tatbike geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Başkanvekili Kâtip 
Kadri Kaplan Naıhit Altan 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, acaba biraz izahat lütfetmeniz kabil mi? 
Bu intikal meselesidir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ku
ruluşuna takaddüm eden ilk devrede 1961 de 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve bü
tün bürolarının karşı tarafa geçmesi prensibola
rak iki Başkanlık Divanınca kabul edilmişti. Fa
kat buranın Devlet Plânlama Teşkilâtının em
rinde olması hasebiyle tahliyesi gayrimümkün 
olduğundan nakil keyfiyeti yapılamamıştır. İç
tüzüğümüzün hükmüne göre Cumhuriyet Sena
tosunun tasarrufunda Heyeti Umumiyenin tas
vibi lüzumlu olduğuna binaen Divanımız bu hu-
susdaki kararı ittihaz etmiş Yüksek Heyetinize 
arz etmiş bulunmaktayım. Karşı binada işgal 
edebileceğimiz miktarda yere geçeceğiz, işgal 
edemediğimiz miktar yine bu kısımda kalacak
tır. Bina boş haldedir. Ve bu işe tahsisan tahli
yesi temin edilmiştir. Bu hususu tasviplerinize 
arz etmeden evvel Başkanlık Divanının kararı 
üzerinde görüşmek istiyen Sayın Üye? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, buyurunuz 
efendim. 
* OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, Cumhuriyet Senatosu bütçesi gö
rüşülürken aynı mevzu üzerinde durmuş ve bu
nun, Başkanlık divanlarının yetkisine bağlı bir 
keyfiyet olmayıp, Heyeti Umumiyenin kararma 
bağlı ve İçtüzüğün muayyen bir maddesinin de
ğiştirilmesini icabettiren bir husus olduğunu ar
za çalışmış idik. Hâdisenin esası Meclis binası 
üzerindeki bir nevi tasarruf yetkisinin Millet 
Meclisi Riyaset Divanına ait bir husus olduğu 
kanaatinin meclislerin açıldığı günden beri de
vam etmesinden ileri geliyor idi. Bugün görüyo
ruz ki, Divan, Cumhuriyet Senatosunun encü
menleri hariç, diğer grupların Başkanlık Diva-

— 6 



G. Senatosu B : 47 15 . 2 . 1960 O : 1 

nmın karşıdaki ve Meclisin yapılmasında başka 
bir hizmet için inşa edilen dış bir bölüme nakli 
üzerinde karargir olmuş. Fakat, Cumhuriyet Se
natosunun çalışmalarını aksatacak bir hal ala
caktır. Çünkü binanın dışına çıkıldığı takdirde 
idare âmirlerimiz, yani sizler adına vazife göre
cek idare âmirleri Başkanlık Divanı üyeleri, Re
is ve Reisvekilleri bu hizmetin görülmesinde se
natörlere gerekli kolaylığı sağlıyamıyacaklar ka
nısındayım. Cumhuriyet Senatosu bütçesi mese
lesini nazarı itibara alırsak Teşkilât Kanununun 
hâlâ çıkmadığı ve Mecliste kaldığı bütçenin an
cak bu sene gayet dar bir kadro ile tefrik edildi
ği ve neticede böyle bir ayrılık sonunda Senato 
çalışmalarına üyelerin katılmalarının birtakım 
güçlüklerle karşılaşacağını da ben nazarlarınıza 
arzı bir vazife biliyorum. Binaenaleyh, bunun 
üzerinde sayın üyelerin titizlikle durmalarını ve 
böyle bir kararı tasvibetmemelerini, bu arz etti
ğim sebeplerle bilhassa rica eder, huzurunuzdan 
saygılarımla ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu tarihî bir 
karar olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm 
binayı ihtiva etmektedir. Senato bunun bir ko
lu, Millet Meclisi bunun bir koludur. Prestij ba
kımından da, efkârı umumiye bakımından da 
asıl büyük kardeş olması lâzımgelen, yaşlı kar
deş olması lâzımgelen Senatonun buradan çıka
rılıp bu büyük binanın dışında her hangi bir ye
re, her hangi bir binaya gitmesi muvafık olmaz 
kanaatindeyim. Bu bizim prestijimizle mütena
sip değildir, kanaatimce. Yanlış bir husus olur, 
yerleşmek icabediyorsa orta yerde büyük şeref 
giriş yeri olduğuna göre binanın bir tarafı ka
milen Senatoya, diğer bir tarafı kamilen Millet 
Meclisine verilir, levhalar asılır, yerler yapılır, 
oklar yapılır, karşıdaki küçük binalardan da her 

iki tarafın arta kalacak hizmetini kolaylaştıra
cak şekilde nerelere gitmesi lâzımgeliyorsa ora
ya intikal eder. Fakat binadan ayrılmak doğru 
olmaz. Bu bina ve bu meclisin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin - inşallah asırlarca devam ede
cek - bir temel taşı üzerine oturmuş durumu var
dır. Hissî dahi olsa bunu dikkat nazarına alma
mız icabeder kanaatindeyim. Sayın arkadaşla
rıma bilhassa istirham ederim, bu, Başkanlık di
vanlarının kendi başlarına halledecekleri bir me

sele değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
işini bir odadan bir odaya gitse dahi bu muhte
rem, bu kudsî meclislerden geçmesi ve meclisle
rin oylarının bu işte rol oynaması icabeder. Bu
na inzimam etmedikçe böyle ufak - tefek şeyler 
dahi olsa şimdiden bir teamül yaratmak doğru 
olmaz kanaatindeyim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
NlYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 

Başkan ben de söz istemiştim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Daha evvel Sa

yın Hazer söz istemişlerdi efendim, söz sıramı 
ona veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu ayrılma, öteden beri arzulanan bir 
keyfiyet idi. Yalnız Yüksek Heyetinize sunulan 
karar pek vazıh değil. Evvelâ Senato Heyeti 
Umumiyesiyle bu binanın içinde olan ayrı, baş
ka yer sayılmıyan âdeta müştemilâttan olan bir 
yere intikal ediyor. Bunun yadırganacak bir ta
rafı yok. Yalnız kadrosuyla, bütün teşkilâtiyle 
intikal ederse o zaman mesele halledilmiş olur. 
Şimdi anladığıma göre, Riyaset Divanı, başkan
lar, kâtipler, bunlar intikal edecek. Bir odada 
dört komisyon çalışıyor, bu komisyonlar yine ay
nı yerlerde kalacak. Ondan başka kadromuz ta
mamlanmamıştır. 

Bütçeden -ayrılan tahsisat hizmelerin ifasına 
kâfi değildir. Bu durumda yine bir parçası bu
rada kalacak, bir kısmı oraya intikal edecek. Ya
ni asıl fonksiyon, asıl vazifeler burada kalacak, 
diğer teferruata aidolan kısım oraya intikal ede
cektir. Binaenaleyh hedefe varmıyan yarım bir 
tedbire başvurmaktan ise, bu meseleyi daha esaslı 
daha köklü halletmek için Riyaset Divanının bi
raz sabırlı olması meseleyi biraz daha enine bo
yuna tetkik etmesi lüzumuna kaaniim. Aksi tak
dirde bu kadar zamandır uğraşılıp elde edilen 
bu netice, maksadı temin etmiyecek, yeni müra
caatlar, yeni münakaşalar devam edecektir. On
ları halletmek için meseleyi kökünden halletmek 
biraz daha beklemek lâzımdır. Millet Meclisi ka
nadı ile de bu esaslar dâhilinde anlaşmak icabe
der. Aksi takdirde yarısı gidecek, yarısı kalacak. 
kadrosu kâfi değildir, yerleri belli değildir. Böy
le bir vaziyette, beş sene sonra elde edilen netice, 
meselenin başlangıcındaki noktadan daha tehlike
li daha münakaşalı ve daha girift bir hal alacak
tır. Bunu halletmeden intikalin aleyhindeyim. 
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BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. I 
NÎYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, bana kalırsa Sayın Hazer'in 
de ifade ettiği gibi, burada acele bir karar almak 
zararlı şeyler doğurabilir. Yarın Senato oraya 
intikal etti denir. Burada meselâ berberi var, lo
kantası var, postanesi var, bilmem kütüphanesi 
var, bunlardan istifade hususunda geçmişte em
sali olan bir zihniyet belki hâkim olur. Temenni 
edelim öyle bir zihniyete tekrar dönülmesin, 
ama Cumhuriyet Senatosunun dört seneden beri 
bu derece iptidai sayılması gereken bir münaka
şanın, çekişmenin içine düşürülmüş olduğunu 
da arkadaşlar hatırlarlar. Bütçesinin ayrılması 
bile bir mesele olmuştu, hatırlarsınız, ve bütçeyi 
o zaman arkadaşların ekseriyetinin bir anlayış 
gösterdiği celseye rasgeldiği için reddetmiştik. I 
Ve hazırlayıp yeni bütçeyi, Cumhuriyet Senato
sunun ödeneklerini ayırmak suretiyle getirmişler
di. Ve o bir küçük başlangıç oldu. Bunun, iyisi, 
Hiç şüphesiz ki, eski Millet Meclisi binasının, 
Cumhuriyet Senatosuna verilmesi olur. ingiltere'
de, italya'da, Fransa'da senato binası parlâmen- I 
to binası, avam kamarası bunlar ayrıdır. Burada I 
da ayrı olması elbette ki, doğru ve faydalı olur. I 
Ama böyle bir iltisaklı ayrılık değil. Dirsekli fa- I 
lan değil. Böyle olursa, yani şimdi Senatonun 
oturduğu bina eski Meclis binası, yeni bir tamir
den geçirilir, güzel hale getirilir, falan Cumhuri
yet Senatosu olarak kullanılabilir. Bu olmazsa, 
her halde böyle bir kararı Yüce Senato kabul et
mekle sonradan birtakım ihtilâflara yol açmış ola
cağımızdan endişe ederim. Tensip buyurursanız 
Riyasete şifahen de istirham edeceğim, lüzum gö
rürlerse takrir de veririm, grup başkanları, grup 
foâşkanvekilleri Riyasetle temas etsinler. Millet 
Meclisi Riyaseti, Başkanlık Divanı ile bizim Baş- I 
kanlık Divanı ve grup başkanı arkadaşlar müş- I 
tereken hangi hizmetlerden ve hangi kısımlardan 
ne şekilde istifade edileceğine dair bir protokol I 
tanzim etsinler. Yani, Senatonun orada işgal ede- I 
eeği binadan başka burada da hakları olan yer- I 
ler tesbit edilmiş olsun ki, yarın bir yeni ilkel an
layış havası içinde buradan Senato istifade ede
mez artık, binası var oraya gitsin, şeklinde bir 
şeye düşülmesin. Ben bu itibarla, Muhterem Baş
kan eğer kahul buyururlarsa, şu teklifimi şifahi I 
olarak arz ediyorum, grup başkanları, A. P., 
C. H. P. Kontenjan, Millî Birlik gruplarının baş-
kanvekilleTİ bizim Başkanlık Divanımızla, Millet I 
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Meclisinin Başkanlık Divaniyle müşterek bir top
lantıda, o binada bize yetecek kadar işgal ettiği
miz yerler dışında, buradaki toplantı salonumuz, 
bilmem burada daha istifade edilecek kısımlar 
üzerinde bir anlaşmaya, müşterek bir anlaşmaya 
varıp bunu bir protokolle tertiplemiş olsunlar. Bu 
itibarla da bu kararı, hemen Hazer'in de ifade 
ettiği gibi bugün kabul etmek gibi bir durumda 
olmıyalım. Aceleye gelmesinden sonra halli daha 
çok güçleşecek mahzurlar doğabilir. 

Sayın Sarıgöllü arkadaşımın, bu Teşkilât Ka
nunu mevzuundaki konuşmaları yeni Personel 
Kanunu ile, kadro cetvelleri ile halledileceği için 
gerçi o (kalmamış oluyor"? Fakat onda hile ya
rın Millet Meclisinden kadrolarımızı istemek 
gibi bir durum olunca, âdeta lordu birliklerinde 
falan 'bâzı kere olur, yani falan birlikten er 
isterler kadro fazlası, kadronun en ise yaranı ı-
yanlarım seçip verir <o tabur veya alay. Bu böy
ledir, ben de askerlik yaptım, gördüm, bana da 
taıtıbik edildiği için bilirim. Burada da o zihni
yete düşülmesi şeysiyle de karşı karşıyayız. 
Ben 'demiyorum ki, clbctıtclki parlâmenitodaki 
memur arkadaşlar yeterlidir? Şüphesiz ki, öbür 
hizmet personeli de elemanları da yeterlidir, 
ama, ıbunun seçme 'hakkını müsaade buyursun
lar da Millet Meclisi Başkanlık Divanı re'sen 
yapmamalıdır, iliç olmazsa bir n is bet dâhilin
de seçme hakkını ıSenatoya tanımalı veya ta
mamen 'boş kadrolarımıza bizim kendi memurla
rımızı almamız hakkını bize tanımalıdır yani 
böyle bir tamamen kadrolara münhal olarak 
Cumhuriyet Senatosu, kendi memurlarını ıbaştan 
aşağı yeniden almak gibi bir duruma hak koy
mamış olmalıdır. Bunda da titizlik göstermeli
yiz. Bilhassa ışu kararın hemen kabul buyurul-
maması temennisinde ben de Sayın Hazer'e iş
tirak edeceğim. Grupların, grup başkanvokille-
rinin iştirakiyle yapı bıçak bir protokolle mesele 
halledilsin. 

T eş ekkür ede r im. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlıkça bir hu
susun arzına ızaruret hâsıl olmuştur, Cıımlhuri-
yet Senatoisuyla Millet Meclisi ayrılmıyor. Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna tahsis 
edilmiş ıbüyük ıbir bina içinde yerleşmek, açıl
mış bulunan yerlere yerleşebilineceği kadar git
mek kararıdır. Yoksa hizmetleri ayırmak 'bâzı 
hizmetler var müşterek görülecektir. Memurlar 
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meselemi filân bahis konusu doğiMir, bunu arz 
etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Sayın Ünal-
dı, buyurun... 

MEHMET ÜN ALDI (Kars) — Komisyon
lar ve ıgruplar ida eski yerlerinde mi kalacak1? 

BAŞKAN -— Ö jbinaya gidebileceğimiz kadar 
gidilecektir gidilemiyen kısımlardaki tasarrufu
muz (devam edecektir. Boş yerler vardır, ora
nın işgali zaruridir, ama biz edeceğiz ama onlar 
edecek. Edeceğiz efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) - - Söz istiyorum 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, üyelerden son
ra buyurmuştunuz onun için... Sayın Ünaldıf... 
Yok. Sayın Yıldız buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, 'sayın arkadaşlar. Sanıyorum ki, bu karar 
bu kadar küçümsenecek bir karar değildir. 
Gerçekten Başkanlık Divanının böyle bir çözü
me götüren bir hal vardır. Büyük Millet Mec
lisinin işgal plânı hiç de iyi değildir. Gayet ka
rışık, kötü 'bir işgal plânı vardır. Bunu düzelt
menin 'bir gereklilik olduğunu Başkanlık Divanı 
gibi biz de takdir ediyoruz. Fakat önerilen çö
züm şekli sanırım-ki, hiç de kabul edilecek bir 
şekil değildir. Ama karşı görüşü savunan ar
kadaşlar da burada bulunmadığı için neye da
yanarak karşı görüşü savunduklarını öğrene
medik. Onlar bulunsa idi sanırız ki, Başkanlık 
Divamndaki bu görüşleri biraz daha açıklığa 
kavuşurdu. Fakat henim. kişisel görüşüm Mec
liste yahut bina civarında bir yer açıldı ise, 
buraya Senato Başkanlığı veya Senatonun her 
hangi bir kısmını götürerek deyimini bana ba
ğışlayınız bâzı askerî okullarda, bâzı askerî 
kurumlarda ibağlı birlikler bulunur. O bağlı bir
liklere ^benzer şekilde Senatoyu bir yere itmek 
anlamına gelir bu. Çünkü Millet M'eclisi Baş
kanlığını eskiden beri Senatoyu böyle bir bağlı 
birlik gibi görme eğilimi bir türlü düzelmedi ve 
karar oradan geliyor. Gerçekte bu bina içinde 
bir ayırım yapmak 'doğrudur. İki kapısı var
dır, ayırım yapılabilir. Her iki Meclise de büyük
lüğü ölçüsünde yer verilebilir. Ama orası boşal-
ınışsa Meclisin Genel Kurulları ve Başkanlık di
vanları komisyonları dışında birçok (hizmetler 
var. O hizmetleri yapan yerleri oraya taşıya
biliriz. Kabul yeri oraya .gidebilir. Misafirleri
mizi kabul edebileceğimiz yerler olabilir. Yani 
iyi bir plân yapılır ve bu Mecliste, hattâ bazan 

Meclishı resmiyeti ve mahremiyetini bozan bâ::ı 
hareketler var, bâzı angajmanlarımız bâzı güç
lükler var, orada bunlara yer bulunabilir, ora
ya nakleder. Meclise de kendisine yaraşır şekil
de iki yasama organına göre •böliüıeıbilir. Onun 
için sanırım ki, 'bunu alelacele, böyle kürsüden 
çözemeyiz, ama prensip itibariyle Senatoyu bağ
lı 'birlik halinde görmek istiyen 'zihniyete en 
azından Senato askı iltifat etmemelidir. (Al
kışlar). 

Ayrıca, bunun çözümü için Başkanlıû Di
vanı değil Danışma Kurulu toplanır ve bu ih
tiyaç duyulduğuna göre bu çözüm, ama Senato
yu özellikle kendisine yaraşır statü içinde bu
lunduracak, hizmetleri de düzenliyecek bir işgal 
plânı yapılabilir. Onun için sayın arkadaşlarım, 
sanırım ki, bu çözümü Başkanlık Divanı da 
bizi ıbağışlasm, kabul etmiyelim ve Danışma 
Kurulu yeni bir çözümü bu prensipler içinde 
bulsun. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Konu şudur: 

Cumhuriyet Senatosunun idari hizmetlerinin, 
boşalmış bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
yerine nakli hususudur. Plânda, yapılış plânın
da şu veya buna ait veyahut Cumhuriyet Sena
tosuna tahsis edilip edilmediği meselesi değil. 
Çift Meclis sisteminde iki Meclis veznesinden en 
ileri teşkilâtına kadar hir birinden ayrı olması 
lâzımgelir. Londra ile Viyana hariç çift Meclis 
bulunan bütün memleketlerde iki Meclis binası 
birbirinden tamamen ayrı ve uzaktır. Gönül 
isterdi ki, Cumhuriyet Senatosu bütün bir teş
kilâtı ile beralber eski Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında ayrı bir Meclisin ağırlığını 
şeklî mânasiyle ide ıgösterecek şekilde bulunabil
sin idi. Temin edilecek husus iki Meclisin mut
lak surette bütün hizmetleriyle birbirinden ay
rılmasıdır. Birbirinin içinde eriyen yetkileri 
biri/birisiyle daima mukayese imkânı verecek 
şeklî (hususta dahi ayrı iki Meclis sisteminin te
min edilmesi yerinde olur idi. Şimdi Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 171 nci maddesi Cum
huriyet Senatosunun teşkilâtını vaz'etmelktedir. 
Cumhuriyet Senatosu teşkilâtı muhasebeden 
matbaaya kadar, özel kalemden doktoruna ka
dar tamamen ıbir Meclisin gerektirdiği bir teşki
lâta sahibolması lâzımgelir. Çeşitli sebeplerden 
ve bir bina içinde bulunmanın güçlükleri yüzün -
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'den ibu'güne kadar Cumhuriyet Senatosu tam 
•bir ikinci Meclisin teşkilâtına sahibolamamış-
tır, sahilbolma imkânına bir türlü nail olama
mıştır. Bunun psikolojik çeşitli tesirlerini de 
•daima görmek mümkündür. Şimdi Cumhuriyet 
Senatosunun Kanunlar Müdürlüğü yoktur, 
Cumhuriyet Senatosunun muhasebesi yoktur, 
Cumhuriyet Senatosunun Genel Sekreterlik-
den gayrı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
müşterek olan iki kanadı içindeki bina içerisin
de, teşkilâtının içerisinde bulunduğu iki odadan 
gayrı teşkilât hizmetlerini görecek hiçbir yeri 
görülmemektedir ve mevcut değildir. Cumhu
riyet Senatosu Genel Sekreterliğinin işgal ettiği 
falkat ıbütün daireleri için hiçbir yer ve bunlar 
için hiçbir müdürlük, ıhiçbir teşkilât bahis mev
zuu değildir ve mümkün olamamıştır bugüne 
kadar. İşte şimdi Devlet Plânlama Teşkilâtının 
boşalttığı yende Cumhuriyet Senatosu, bütün 
teşkilâtını [kurabilme imkânına sahibolacaktır. 
Muhasebesinden, ımuhasebe müdürlüğünden, 
Kanunlar Müdürlüğünden, Tutanaklar Müdür
lüğüne kadar müdürlüklerini kurup bir Meclis 
olmanın şeklî mânadaki rahatlık ve imkânına da 
(kavuşacaktır. 

Meikân bakımından bu imkân işte Devlet 
Plânlama Teşkilâtının boşalttığı yerde imkân 
dâhiline gidecektir. Bugün içinde bulunduğu
muz Ibu çatı altındaki mevcut kısımlar içinde 
Cumhuriyet Senatosunun yer bakımından yer
leşmesini temin edecek yerleri ve odaları al
ma imkânı hâsıl olamamıştır. Bir taraftan teş
kilât kurulması için gerekli kanuni mevzuat ve 
bir taraftan da 'bu maddi imkânsızlıklarla kar
şı .karşıya bulunmaktadır. Devlet Kadro Kanu
nuyla çeşitli hizmetleri temin edecek elemanlara 
sahibolabileceği gibi boşalan bu yerlerde de 
Cumhuriyet Senatosunun teşkilâtını kuracak 
yerlere sahibolacaktır. 

Fikir iki, Millet Meclisi karşı binaya idari 
teşkilâtlarını geçirsin. Cumhuriyet Senatosu 
'karşı tarafa geçmesin, bu bina içinde kendisine 
<bir yer tefrik edilsin. Muhalefet şerhi o. Muha
lefet şerıhinde'ki arkadaşlarımızın görüşü şu: 
Cumhuriyet Senatosu 'karşı tarafa idari teşki
lâtını geçirmesin, yani karşı tarafta ne kadar 
yer varsa, orayı işgal imkânına sahibolmasm. 
Bu bina içinde kendisine ayrı bir yer ayrılsın. 
Bu bina içinde sıkışıp kalsın, İm binanın tümü 

içinde sıkışıp kalaıbilsin. Yalnız kordonlarla 
ayrıl abilsin. 

Galip ekseriyetteki görüş ise, Cumhuriyet 
Senatosunun bütün idare teşkilâtlarını alabile
cek, Curohuriyet Senatosu üyelerinin vatandaş
la olan münasebetlerini ve Devlet daireleri ile 
olan münasebetlerini ıbir daktilo grııpu tarafın
dan yapabilmesine varıncaya kadar düşünülen 
bir sistem içinde rahatça çalışmayı temin ede
cek o yere taşınsın ve bütün Başkanlık Divanı 
ile müdürlükler, tutanak müdürlükleri dâhil 
ve bir ayrı bina içinde görülme imkânını vere
cek bir şeklin hem psikolojik hem rahatlık 
hem de iki Meclisin kurulmasını temin 
edecek bir şekle imkân vermesi bakımından ter
cih ekseriyeti burada görülmektedir ve karşı bi
naya geçmek, karşı ıbina ayrı bir şekil ama 
buraya ıbir geçitle ıbağlı bulunmaktadır. Ekse
riyette olan görüş, idari teşkilâtların geçirilme
sidir. Tek itiraz komisyonlar gidecek mi gitmi-
yecok mi?.. Komisyonlar burada kalıyorsa grup
lar burada kalıyorsa niçin gidilsin?. Karşı bi
nanın mevcut üç katında bir tek büyük salon 
vardır. Toplantı salonu bahis mevzuu değildir. 
Toplantılarımız şüphesiz ki, bu salonda yapıla
caktır. Bir salon Başkanlık Divanı toplantı salo
nu, veyaıhut üyelerin çalışmalarını yani kendi 
işlerini görecekleri zaman da, boş zamanların
da oturup konuşa'bilecek, mektuplarını yazacak, 
bir salon ve Başkanlık Divanı olabilecek bu sa
lonun dışında grup toplantılarını temin edecek 
veyahut komisyon çalışmalarını temin edecelk 
salonlar karşı tarafta yok. Millet Meclisiyle va
rılan mutabakatta Cumhuriyet Senatosu karşı 
tarafa müdürlüklerini kuracaktır, idari teşki
lâtını temin edecektir. Burada umumi Genel 
Kurul toplantısını yapacak. Komisyon ve grup 
çalışmaları için gerekli salonlar burada kala
caktır. Karşı tarafta salonlar yoktur. Karşı ta
rafta grupların içtimaını temin edecek yeterli 
salonlar bulunmadığı için salonların yani grup 
ve komisyonların burada kalması mecburiyeti 
vardır. Gruplar Ve komisyonlar sadece »burada 
kalacaktır. Ama Cumhuriyet Senatosu çeşitli 
müdürlüklerini kuracaktır, servislerini kura
caktır ve Başkanlığı ile Başkanlık Divanı ayrı 
bir binada Cumhuriyet Senatosu olarak ikinci 
bir Meclisin hüviyetini tesbit edecektir. Bu se
bepledir ki, Başkanlık Divanında büyük bir 
ekseriyetle teşkilâtının 've hizmetlerinin görül-

— 10 — 



C. Senatosu B : 47 15 . 2 . 1966 O : 1 

aııesi için 'karşı tarafa geçilmesi münasip ve 
yerinlde görülmüştür. Ama Yüksek Heyetiniz 
bunun bir kere de Danışma Kurulunda görüşül
mesine karar verebilir, ona bir diyeceğimiz yok. 
Ama mesele şu, sebe'bini 'bilmek lâzım. İki Mec
lis siteminin rahatça çalışması ve Cumhuriyet 
Senatoisunun ikinci Meclis sisteminin vasfını 
gerçekten şeklî mânada da olsa kazanabilmesi 
için orasını Baş'kanlık Divanınız daha münasip 
ve dalha yerinde bulmuştur. Bu bina içinde eri
yip (gitmekten 'dalha iyi bulmuştur. Ama Yüksek 
Heyetiniz bir kere de meselenin... Biz yıllardan 
beri, ıbunun Sayın Ürgüplü, Sayın Tigrel hatır
larlar, yıllardan beri de Devlet Plânlama Teş
kilâtının bu binasının 'boşaltılması için Sayın 
Üngüplü'nün başvurmadığı çare kalmamıştır, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak. Ha şura
yı bir kere boşaltalım, ha şurası bir boşalsa da 
Cumhuriyet Senatosu idari teşkilâtını .kura
bilmek için buraya sahİbolabilse... Sayın Ür
güplü nice nice müracaatlarda bulunduğu, za
manın Başbakanını sıkıştırdı, ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtının buradan çıkarılmasının asıl se
bebi de Cumhuriyet Senatosu Başkan'ımn mü
teaddit ve ısrarlı müracaatları olmuştur. Çıka
rılsın da Cumhuriyet Senatosu ikinci Meclis ola
rak rahat ibir yere kavuşma imkânına sahibol-
sun. Bu imkâna sa'hibolduktan sonra, diyoruz 
ki, acalba bu 'bina içinde «kalsak mı, ıkalmasak 
m i l . 

Muhterem arkadaşlarını, neyi götürebilirsek, 
ne sığabilecek şekilde ise onlar. Cumhuriyet 
Senatosunun 'bütün işlerini oraya götürme. 
Sığılmıyacak olan hususları elbette ki götürme
ye im'kân yok. Bu şekliyle götürüp, tam mâna-
siyle idari hizmetlerimizi kurabilirsek Cumhu
riyet Senatosunun ikinci Meclis sisteminde gö
zükmek hususunda bir hizmetimiz olur kanısın
dayım. Ama Yüksek Heyetiniz meselenin bir ke
rede Danışma Kurulunda görüşülmesine eğer 
lüzum ve zaruret görüyor ise hiç şüphe yok ki, 
belki daha faydalı olur ve bu şekilde «bir Da
nışma Kuruluna gider Danışma Kurulu kararı
nı verir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bir soru sormak 
istiyorum Sayın Başkan. Zannedersem Başkanlık 
adına konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, sığabi

leceği kadar sığar ve sığmıyanlar da bu binada 

kalırlar diyorlar. Sayın Yıldız da ifade ettiler bu
raya tam ve kâmil bir plânla gelselerdi hiç böyle 
bir tereddüt hâsıl olmıyaçaktı. Önceden bir şekil 
ve karara varılmış olması lâzımdı. Cumhuriyet 
Senatosunun Türkiye Büyük Millet Meclisi için
deki nerelere ve ne şekilde işgal edeceğini tanı, 
kâmil bir şekilde Yüce Heyete ifade edecek ve bu 
mevcut tereddütleri ortadan kaldıracak bir tek
lif, bir plân neden önceden yapılmamıştır? 

SIRRI AT ALAY (Devamla) Genel Kurul 
toplantı salonuna gruplar ve komisyonlar hariç 
bütün teşkilâtı taşıma karariyle, Sayın Betil, 
Genel Kurul salonu, yani bu salon, giyinme salo
nu ve yarımdaki salon, grup ve komisyon odaları 
salonları hariç Başkanlık Divanı, bütün Başkan
lık Divanı ve bütün idari hizmetleri görecek, 
bütün teşkilâtı götürecek, ama lokantayı gö
türmeye imkân yok, beraber görülecek, gar-
dropları götürmeye imkân yok... 

BAŞKAN — Zaten bunlar müşterek hizmet
lerdir. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VELİ SIRRI AT ALAY (Devamla) — Ber
beri götürmek imkânı yok, bunlar müş
terek, yani kütüphaneyi götürmek müm
kün değil, müşterek hizmetler dışında 
Cumhuriyet Senatosunun İkinci Meclis olarak 
gerekli bulunan bünyesi içinde burada bırak
ması; zaten plânda bunlar meydana çıkmıştır, 
hazırlıkları yapılan plânda komisyonları götürme
ye imkân görülmemiştir, grupları götürme im
kânı bulunamamıştır. Bütün müdürlükleri, 
Başkanlık Divanını, idari hizmetlerin görülece
ği yerler tesbit edilmiştir. Yerleri gösterilmiş
tir. Buna karar verilmiştir. Genel Kurul, ko
misyonlar ve grupların dışında İkinci Meclisin 
bütün idari hizmetleri ve Başkanlık Divanı hiz
metleri karşı binada görülecek şekliyle plân ha
zırlığı, mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Alankuş, buyurun efen
dim. 

Divan adına olduğu için Sayın Atalay Divan 
adına kararı izah ettikleri cihetle bu soru ma
hiyetinde olmuyor. İzah mahiyetinde oluyor. Bu
yurun Alankuş. 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Efendim, matbaalar da ayrılacak 
mıdır? Eski T. B. M. M. binasındaki matbaa bu
raya intikal etti ve yeni makinalar alındı. Bu 
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vesile ile matbaalar da ayrılacak mı, her Mec
lise ayrı matbaa tahsis edilecek midir? 

BAŞKAN — Bu müzakere halindedir. 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ SIRRI AT AL AY (Devamla) — 
Efendim, henüz bir karara varılmamıştır. 
İki Başkanlık Divanınca seçilen üçer İda
re Âmiri ve bir Başkanvekilinin teşkil et
tikleri bir Komisyonda bu mesele tetkik edil
mektedir. Bunun neticesine göre. Ayrılsa dahi 
şimdiki bu ayrılma ile bir ilgisi yoktur. Ayrı 
bir bina içerisinde bahis konusu olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Benim bildiğime 

göre Meclis binaları yapılırken Başkanlık Di
vanlarının görevi nazara alınmış, daha bidaye
tinden beri proje ve plânları buna göre yapıl
mıştır. Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan
lık Divanına Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
içinde masa başındaki plânında tertiplenmiş bu
lunan yerinde rahatlıkla çalışmakta güçlüğe mi 
mâruzdur ki, boşalan küçücük binaya geçmeyi 
d üşünüyorlar ? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ SIRRI ATALEY (Devamla) — 
Sayın Betil. ifade ettim. Cumhuriyet Se
natosunun şimdiki idari teşkilâtında Ge
nel Sekreterliğe ait iki odadan gayrı bü
tün bu bina içinde Cumhuriyet Senatosunun 
Kanunlar Müdürlüğü yok, Tutanak Müdürlüğü 
yok, Muhasebe. Müdürlüğü yok, hiçbir... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Başkanlık Diva
nına söylüyorum. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ SIRRI ATALAY (Devamla) — 
Arz edeyim, hiçbir teşkilâtı bahis mevzuu 
değil, Cumhuriyet Senatosunun karşı bina
ya geçerken sadece Başkanlık Divanı ge
çecek değildir, bütün bu idari teşkilâtları ora
da kurulacaktır. Bu idari teşkilâtı orada ku
rulduğu zaman hiç şüphe yok ki, Başkanlık Diva
nı ile bu idare teşkilâtı sıkı çalışma ihtiyacı içe
risindedir. İdari hizmetlerin başı Başkanlık Di
vanıdır. Başkanlık Divanı ile yan yana ve be
raber bulunmasının zarureti aşikârdır. Yoksa 
Başkanlık Divanı burada bir sıkıntı içerisinde 
değildir. Başkanlık Divanı üyelerinin konforlu 
yeterli, odaları mevcuttur. Ama teşkilâtı yok
tur, Sayın Betil. Teşkilât için yere ve teşkilâta 
ihtiyacı vardır. Yıllardan beri bu teşkilâta sa-
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hibolamamıştır. Bu teşkilâtını kuramamıştır. 
Hiçbir imkâna sahip değildir. Burada şimdi bu 
imkâna sahibolabilecektir. Bunu arz etmek iste
rim. 

Bir de şu : Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi Başkanlık Divanlarının plânda zaten 
yeri yok. Sayın Sarıgöllü de ifade ettiler, bu
rası 2 nci Meclis olarak yapılmıştır. Plânlarda 
çeşitli rivayetler mevcuttur. Şimdi geçilecek bi
na Başbakanlığa aittir. Hattâ şu salonun dış 
münasebetlere ait toplantılar için hazırlanan 
bir salon olduğu, 2 nci Meclis salonu olarak da 
daha plânda başından beri mevcudolmadığı da 
ifade edilmektedir. Yani kesin olarak eskiden 
beri yahut başından beri Cumhuriyet Senatosu
nun idari teşkilâtı şu yerlerde olacak. Başkanlık 
Divanı şu yerlerde olacak, diye belli bir plân da 
mevcut değildir. Ancak, şimdi bir plân hazırlan
mıştır. Karşı bina içerisinde idari teşkilâtın ne 
şekilde yerleştirileceği tesbit edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 

Atalay iki görüş ortaya koydular. Fakat üçün
cü bir alternatif şu; grup başkanları Başkanlık 
Divanı ile ve Meclis Başkanlık Divanı müşterek 
bir konuşmayı yapar, bir protokolle burada ne 
kısımlarda, hangi hizmetler için müşterek fay
dalanılacağı hususunu tesbit eder şeklinde idi, 
tekliflerimiz bu şekilde idi. Kabul buyururlar 
mı ki, grup başkanlarının Başkanlık Divanı ile 
müşterek bir defada bu meseleyi görüşmelerin
de fayda vardır. Bu kabul edildiği takdirde mü
zakereye mahal kalmıyacaktır. Çünkü o zaman.. 

BAŞKAN — Ben aydınlanmak için soru 
soracağınızı zannettim. Başkanlık Divanı adına 
Sayın Atalay'dan. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Birin
cisi bu, kabul buyuruyorlar mı? İkincisi; Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı ile yapılmış bir proto
kol var mıdır? Yani burada müşterek hizmetler
den hangilerinde ve hangi kısımlarından fayda
lanacağımız hususları tesbit edilmiş midir bu 
kontrolü? İki sualin cevabını istirham ediyorum. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA SIRRI ATA
LAY (Devamla) — Millet Meclisi ile varılan 
münasip mutabakat şudur : Karşı bina yıllardan 
beri arzunuz üzerine boştur. Geçmek için emri
nize amadedir. Geçerseniz ne miktarda götüre
ceksiniz? Bunları bildireceksiniz. Geçmiyecek-
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seniz Millet Meclisi oraya geçmek için hazırdır. 
Ve Millet Meclisi bunu arzu etmektedir. Cum
huriyet Senatosu geçmediği takdirde boşalan 30 
küsur odayı da Millet Meclisi işgal etmeye hazır
dır. Bunları bildirmek lâzımdır. Ve Millet Mec
lisi şunu da istemektedir : Cumhuriyet Senatosu 
gruplarını ve komisyonlarını da götürsün, bu 
bina içerisinde bütün ilgisini kessin. Ama Cum
huriyet Senatosu şunu tesbit etmiştir ki, karşı 
bina içerisinde mevcut odalar yani plânda Baş
bakanlık yeri olarak yapılan işba yere komis
yonları ve grupları götürmek imkânına maddi 
bakımdan imkân yoktur. Buna sahip değildir. 
Yani götürme yeri yoktur. Götürmeye maddeten 
imkân yoktur. Bu bakımdan götürme imkânı 
bahis mevzuu değil ve götürme imkânı yoktur. 
Sayın Ağırnaslı bir defa da Danışma Kuruluna 
havalesini istemektedir. Meseleyi olduğu gibi 
huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Karar Yük
sek Heyetindir. Yüksek Heyet bir kere de ko
nunun Danışma Kurulunda görüşülmesini is
tiyorsa İçtüzüğün 13 ncü maddesi gereğince 
Danışma Kurulunun vazifeleri sayılmıştır. Bu 
arada «sair hususlar» der ki, bu da sair husus
lara girer ve Danışma Kurulunun görevleri dâ
hiline girebilir. Yüksek Heyetiniz bu hususta 
eğer bir kere daha görüşülmesine karar verirse 
buna yetkisi vardır. 

BAŞKAN — Mesele Ön olarak anlaşılmış, üç 
tane takrir gelmiştir. Üçü de aynı mealdedir. 
Bir nevi yeterlik mahiyetini arz ediyor. Mese
lenin Danışma Kuruluna havalesini teklif et
tiğine göre, önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşme konumuz olan Cumhuriyet Senato

sunun bir kısmının boşalan ek binaya taşıma şek
lindeki çözüm uygun olmadığı ve B. M. Meclisi
nin yerleşme plânı için Danışma Kurulunca 
bir karar alınması hususunda karar alınmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Tabu Üye 
Ahmet Yıldız 

Yüksek Başkanlığa 
Konunun bugün bir karara bağlanmamasını 

ve Danışma Kurulunca bir defa görüşüldükten 
sonra Genel Kurula getirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun kâfi hizmet

lilerinin başka bir binaya nakli hususunda ka
rar almak yetkisi Yüce Senatonun Heyeti 
Umumiyesinin salâhiyeti cümlesinden bulunması 
karşısında mezkûr hususta önkarar almak yet
kisi Danışma Kuruluna ait bulunmaktadır. 

Bu sebepten, meselenin Danışma Kurulunda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 

O. SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Yeter
lik vasfını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Divan 
'kararının 'gayrikâfi (bulunduğu ve bunun bir 
kere de Danışma Kuruluna götürülmesi zaru
reti 'ortaya atılmıştır. Müzakere etmekte oldu
ğumuz karar gayrikâfi mütalâa edilen (bir ka
rar olması hasebiyle ımüzalkerenin kifayeti bi
zatihi içinde yatıyor. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Görüşmelk için istiyorsanız sı
radan size de söz vereyim. Öyle anlıyorum. 
Beş tane takrir gelmiştir ibu mealde. Bir tane 
daha var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Meclis müştemilâtı boşalmış olduğuna göre; 

Cumhuriyet .Senatosu ile Millet Meclisi teşki
lâtının yeniden tanzimi (hususunun, her iki 
Meclis Başkanlı'k 'divanlarmca yapılacak müş
terek 'toplantıda karara bağlanmasının oya 
konmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Emin Açar 

SAKIP ÖNıAL (Adana) — Divanın konuş
masından sonra söz istiyorum. 

BAŞKi^N — Sırada olana söz vereyim. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen

dim; BaşkanlıJk Divanı idemin okuttuğu takrir
leri eğer bir yeterlik vasfında 'görüyorsa ben
deniz bu (hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim sıradasınız. 
Takrirleri okuttuk, buyurun efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar; bir ımevzu yüksek, huzurları
nızda müzakere edilirken müzakerenin kesilme
si ancak ibir yeterlik önergesiyle mümifoündür. 
Başka türlü, yeterlik vasfını haiz olmıyan öner-
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gelerin yeterlik önergesi verilmiş şeklinde te
lâkki edilmesine kanuni mesağ yoktur. 

Bunu bu şekilde belirttikten sonra simidi 
görüşme mevzuu olan konu hakkında bende
niz ide bâzı hususlarda mütalâamı ve bâzı hu
suslarda temennilerimi arz edeceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, mesele ne
dir? Mesele Senato ile Millet Meclisinin idari 
mekanizmasının bu bina içinde ne miktar salâ
hiyet sahibi olduklarını ve bu salâhiyetlerini 
ne tarzda kullanacaklarından doğan bir'ihtilâ
fın neticesidir. Mesele bu. .Şimdi Senato İdare 
âmirlerini ele alalım. Bunların salâhiyetleri ne
dir? Bu bina içinde idari meselelere taallûk 
eden hususlarda yetkileri nedir? Bu mevzular 
henüz esaslı (bir şekilde tesbit edilmediği için
dir iki, bu ihtilâf doğuyor ve zaman zaman bu 
ihtilâflar igerisin geriye tepiyor. Bir ara buna 
hal çaresi bulmak için Senato ile Millet Meclisi 
bütçesinin birbirinden tefriki düşünüldü, netice 
vermedi. İdare âmirlerine vazifesi itibariyle 
.birtakım salâhiyetler tanınması cihetine gidil
di. Bir fayda temin etmedi. Demin Muhterem 
Sırrı Atalay'ı dikkatle dinledim. Senatonun 
Millet M'edisinden tamamen layrılmasına ilk 
adım olsan diye Teşkilât kanunu çıkarılacak, 
müdürlükler kurulacak ve bu suretle Senato 
ile Millet Meclisi birbirinden tamamen şeklî de 
olsa ayrılmış bulunaca'k. Muhterem arkadaşla
rım, bir binanın boşalımasiyle oranın işgal 
edilmesi ıSenatonun şeklî bakımdan Millet Mec
lisinden ayrılmasını ifade etmez. Her şeyden ev
vel Teşkilât kanununun buraya gelmesi şarttır. 
Senatonun anânevi şahsiyetine uygun bir tarz
da, tam mânasiyle bir Yüce Meclis hüviyet ve 
vakarı ile vazife görmesi anzu ediliyorsa, bu
nun için yapılacak tek şey vardır. Bütün müna
sebetlerini kendi başına tanzim edebileceği bir 
binaya sahibolması lâzımdır. Yani müstakil bir 
lokanta, kendi lokantasını açacak surette, kü
tüphanesini tamamen, muhasebesini tamamen. 
Yani bugün bu anda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi namı altında idari meselelerde vazife 
görmek gibi birtakım hususlarda müştereklik 
ifade eden vaziyetler vardır. Bu vaziyetlerin 
tamamiyle birbirinden ayrılması lâzımdır. An
cak ıbu surette Senato Millet Meclisinin bugün
kü idare tarzından ve baskısından kendisini 
kurtarmış olabilir. Başka türlü bunun imikânı 
yoktur. 

i Şimdi muhterem arkadaşlar, ıSenato Baş-
I kanlık Divanı ve kâtipler karşı tarafa geçti, 
I peki ne olacak? Senato Umumi Heyeti burada. 
I Keyfiyet itibariyle ıSenatonun diğer müşterek 
I hizmetleri yine burada kalması (mecburi olan 
I hususlar vardır. Bu nasıl temin edilecek? Bu 
I ayrılık değildir, benim anladığım kadariyle; 

boşalmış meselâ Doğu veya Batı blofcunda bu-
I lunan birkaç odanın ıha boşalması, ha karşı 
I tarafta bulunan birkaç adanın boşalması gibi 
I bir şeydir bu. Boşalmıştır, oraya birkaç me-
I muru götüreceğiz. 'Siz, efendim orada sıkışık 
I bir durumdasınız, binaenaleyh burada biraz 
I daha rahat, geniş bir şekilde çalışın mahiyetin-
I dedir bu. Yoksa bu, her hangi bir şekilde ay-
I rılmayı ifade eden bir vaziyet değildir. Şimdi 
I hal böyle iken; «Yok efendim, böyle bir ayrı-
I lık varmış, böyle bir şey varmış. Divan toplan-
I mış, karar almış, bu kararı Yüce Meclise arz 
I etmiş, tasvip almıştır.» gibi hususlara gitmeye 
I bence hiç lüzum yoktur. 

I Eğer hakikaten Senato ve Meclisin tam mâ-
I nasiyle birbirinden ayrılması isteniyorsa ki, 
I bunun istenmesi ve olması şarttır kanaatimce. 
I Bu itibarla bâzı arkadaşlarım demin burada ga-
I yet isabetle parmak bastılar. Bugün tamamen 
I bu hizmetleri karşılıyacak bir bina mevcut. 
I Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Se-
I natoya tam mânasiyle orada rahatlıkla vazife 
I ve hizmet ifa edecek bir hacımdadır. Ve ra-
I hatlıkla biz orada vazife görebiliriz. Bu iti-
I barla bu mevzuda bu kadar uzun münakaşayı, 
I müzakereyi icabettirir bir cihet yoktur. Yani 
I T. B. M. Meclisine aidolan birkaç odanın bo-
I salması ve orada sıkışık vaziyette bulunan bir 

hizmet kolunun oraya götürülmesi. Mesele buıı-
I dan ibarettir. 
I Bu itibarla keyfiyetin ne bir daha Danışma 
I Kurulunda ve ne de Millet Meclisinde görü-
I şülmesine lüzum yoktur. Bu hal bu şekilde de-
I vam edecektir, ne zaman biter? Tam mâna

siyle birbirinden ayrılmayı ifade edecek bir 
gayret içerisine girdiğimiz takdirde olur. Hür-

I metlerimle. 

I BAŞKAN — Konu üzerinde yedi sayın üye 
konuşmuştur. Daha söz almış dört sayın üye 
vardır. İsimlerini okuyorum. Saym Tigrel, 
Sayın Keskin, Saym Sarıgöllü, Sayın önal. 

J Yeterlik önergeleri gelmiştir okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Durumun bir kere de 

Danışma Kurulunca tetkikini arz ve teklif ede
rim. 

Diyarbakır 
İhsan Hamit Tigrel 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeter

liğinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Emin Açar 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, takrirlerin 

aleyhinde buyurun. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, mevzu o kadar gayrikâfi, ve 
nakıs olarak ortaya kondu ki, yeterlik bu se
beple yerinde değildir. Başkanlık Divanı adı
na konuşan Sayın Sırrı Atalay, 'bunun bir ay
rılma başlangıcı olduğunu ve bu ayrılan yere 
Millet Meclisinin derhal taşınmaya amade ol
duğunu, böyle bir fırsatın kaçırılmaması ica-
bettiğini, İkinci Meclisin, yani Meclislerde, 
Personel Kanununda olduğu gibi sınıflara ay
rılıyor; Birinci Meclis, İkinci Meclis gibi... 

Binaenaleyh, İkinci Meclisin buraya geç
mesi suretiyle teşkilâtlanacağını ileri sürdüler. 
Halbuki hâdise hiç de böyle değil. Yani, T. B. 
M. Meclisi binasına ait Hoşmayster'in plânı hâ
lâ ortada yok. Bu binada iki Meclis sistemi 
düşünülmüş mü, yerleri tefrik edilmiş mi? Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı ile bir mutaba
kata varılmış mı ? 

BAŞKAN — Kifayet üzerinde rica edece
ğim, Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARÜGÖLLÜ (Devamla) — 
Onun için konuşuyorum. Yani, kifayet öner
gesinin oya konacağı kadar hâdise aydınlan
madı. Ne Saym Divan Başkanı, ne Başkanlık 
Divanı adına görüşen arkadaşımız ıbunun niçin 
olduğunu sarahatle ortaya koymadılar. Eğer 
bir ayrılma mevzuu varsa, Başkanlık Divanla
rı aralarında anlaşıp bir ayrılma plânı tesbit 
etmişler mi? Bu yok. Millet Meclisi lütfedip 
Teşkilât Kanununu veya.. 

BAŞKAN — Kifayet üzerinde lütfen. Yine 
«sasa girdiniz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Kifayet üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Kifayet değil efendim. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Vaziyeti, kifayetin oylanmasını ancak böyle 
izah edeceğim, Sayın Başkan, başka türlü izah 
edemem ki, kifayetsizliğini, hâdiseyi izahla 
müzakerelerin gayrikâfi olduğunu izah etmek 
zorundayım. Çünkü başka türlü onu izah ede
mem, yani kifayet takririnin yerinde olmadığı
nı. Binaenaleyh, ayrılma mevzuu ortaya gel
memiş, biz Başkanlık Divanının bir ayrılma 
karariyle, taşınma karariyle karşılaşıyoruz. Bu 
itibarla muhterem arkadaşlarımdan, istirham 
edeceğim, bu Başkanlık Divanı kararı kâmil 
bir şekilde tesbit edilip ister Danışma Kuru
lundan geçmiş, isterse parti grup başkanlarının 
da iştirak edeceği daha geniş bir kuruldan ge
çip ortaya hakiki bir ayrılığın mânası izhar 
edilip plânlanıp getirilmedikçe bu karara il
tifat edilmesin. Mâruzâtım bundan ibarettir, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Heyeti Umumiye, d e 
bulunan kararı tekrar arza zaruret duydum. 

Cumhuriyet Senatosu, Başkanlık Divanı 
ile, idari büroların, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının boşalttığı binaya taşınması hususunun 
Genel Kurula arzı... Ne ayrılma, ne ayrılık. 
Yeni alman 12 kadro ile bütün müdürlükler 
Cumhuriyet Senatosunda tesis edilecektir. Bu
gün Sayın Atalay'm da heyan ettiği veçhile iki 
geçme odadan müteşekkil bir tek odaya sahi
biz. Bu odanın birisinde altı, birisinde beş me
mur, birisinde de Genel Sekreter oturmaktadır. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
içtüzüğe aykırı efendim. 

BAŞKAN — Büroda, büro olarak başka hiç
bir odamız yoktur. 14 tane müdür kadrosunu 
almış bulunması hasabiyle 14 müdürlük kad
rosunun tesisine muhtacız. Bugün Meclis içe
risinde boş oda yoktur, ayrılma yoktur. Fakat, 
meselenin bir Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ayrılığı mahiyetine dökülmüş olması sebe
biyle bir yere geçmenin ayrılık olarak müta
lâası düşünülmüştür. 

Şimdi kifayet takrirleri vardır, okundu, 
oylarınızı alacağım. Kifayeti müzakereyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Takrirler vardır, okım-

I du, mahiyeti itibariyle Danışma Kurulunda 
bir kere daha meselenin müzakeresini arzu 
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etmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (Emin Acar'ın takriri 
var sesleri) Emin Acar arkadaşımızın takririni 
zaten oya arz edemiyeceğim bilâhara bildirece
ğim. Danışma Kurulunda Başkanlık Divanı ile 
büro hizmetlerinin ifası için yer işgali bakımın
dan olan meselenin müzakeresini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Mesele tekrar Danışma Kurulunda 
müzakere edilecektir. Sayın Açar'm takririni 
oya arz ediyorum. Müşterek Başkanlık Divanı
nı ilgilendiren bir kararın Cumhuriyet Senato
su Heyeti Umumiyesince alınmasına imkân 
yoktur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçeceğiz. İki tak
rir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tasarısı ve tek

liflerinin diğer bütün işlerden önce görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 

Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarısı ve tekliflerinin 

öncelikle görüşülmesini a!rz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 
BAŞKAN —- Sayın Tigrel, aleyhinde buyu

run. 
İBSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Senato fena 'bir itiyadedinmiş bulunmaktadır, 
maalesef 3,5 aydır Meclisin teşriî kuvvetlerin
den, icrai murakabe yollarından birisi olan su
al müessesesi katiyen işlemiyor. (Sol sıralar
dan «bravo» sesleri) Anayasa sözlü soru mües
sesesine ehemmiyet vermiştir. İçtüzüğümüzde 
de hu vardır. Gündem yapılıyor fakat sorular 
gelecek toplantıya kalıyor. Gelen bakanlar va
kitlerini kaybediyorlar, görüşülemiyor gidi
yor. Hem murakabe kalıyor ve hem de çalış
ma kalıyor. Bugünkü gündemde 29 soru var
dır, bunların hepsinin kendine göre ehemmi
yeti vardır. İçlerinden bazıları, hattâ rejimin 
kaderi ile hile ilgilidir. Meselâ gayet basit 
görünür, benim bir sorum vardır. Ziya Gökalp 
Üniversitesinin durumu nedir diye? Bu alela
de Ziya Gökalp Üniversitesinin durumunu öğ
renmek değildir, sadece bunu öğrenmek için olsa 
bir telefon açarım veya vekâlete gider, öğreni
rim. Hayır. Bununla ilgili gayet 'mühim bir me
sele var. Bir Şark meselesi vardır, memleketin 
kalkınması meselesi vardır. Ancak bu vesile ile 
konuşabileceğiz re Hükümeti uyaracağız, faali

yete sevk edeceğiz. Bu soruların sorulması, 
mutlaka Hükümeti tenkid etmek için değildir. 
Biraz da uyarmak bizim vazifemizdir. Bu iti
barla bundan sonra Riyaset Divanından rica 
ediyorum, bu soruların, soru müessesesinin 
işlemesi için tedbir alsınlar. Muayyen bir gün 
mü tâyin ederler, başka bir tedbir mi yapar
lar? Her halde bizce bunda bir zaruret var
dır. Bugün için demiyorum. Çünkü, müddeti 
bitmiş olan kanunlar vardır. Onları müzakere 
edebiliriz. Fakat soru müesseessinin işleme
sinden Riyaset Divanının yardımcı olmasını te
menni ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bugünkü gündemi
mizde gündem dağıtıldı. Birinci ve ikinci 
maddesinde iki tane araştırma vardır. Bir ta
nesinde buna ait araştırma raporu J51 sayfa
dır. Bu iki araştırma konusu ikmal edildikten 
sonra ancak sözlü sorulara geçebilecektir. Bu 
bakımdan Sayın Tigrel'in bugünkü gündem 
üzerinde ileri sürdüğü husus pek yerinde ol
mamakla beraber, Başkanlık Divanı meseleyi 
tezekkür etmek suretiyle mümkün olduğu tak
tirde ayda bir kere meseleyi ortaya koyabilir 
sözlü soruyu. Fakat, yazılı soru müessesesi 
her zaman çalışmaktadır. Bu sayın üyelerin 
verdikleri takrirlerle işliyen bir müessesedir. 
Her meseleye Yüksek Heyetiniz hâkimdir. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
O da nereden çıkıyor. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetiniz hâkimdir 
her şeye, kanunların, araştırma raporları ve 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 yüı Bütçe 
Kanununa bağ it cetvellerde değişiklik yapüma-
sı halikında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko-
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misyonu raporu (Millet Meclisi 1/124; Cumhu
riyet Senatosu 1/642) (S. Sayısı : 758) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda bulunan Ankara Üniver

sitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının önemine binaen gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması 'hakkındaki kanun tasarısının gelen 
kâğıtlarda 'bulunması hasebiyle gündeme alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
ka/bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye1? 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı oetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 30 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, (A/ l ) işaretli cetve
li okutuyorum. 

(1) 758 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 

(A/ l ) 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kısmının 
12.000 nci (Personel giderleri) bölümünde ye
niden açılan 12.410 ncu (707 sayılı Kanun ge
reğince verilecek fazla çalışma ücreti) madde
sine 281 000 lira olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
64.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 64.300 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
311 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 
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2. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İs
ler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/577; 
Cumhuriyet Senatosu 1/572) (S. Sayısı : 750) 
(D 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada. 
Lütfen yerlerini alsın. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Raporun okunmaması karargir ol
muştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,,, Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan, Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun raporu üzerinde mü
zakere yapılmaktadır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — En son ko
misyon Bütçedir, efendim. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu mu efen
dim? Anayasa, Adalet Komisyonunun ivedilik 
talebine Bütçe Komisyonu da katılıyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Katılıyoruz. 
Adlî T'p Müessesesi Kanununun bâzı maddele

rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Mües
sesesi Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp 
Müessesesi Başkanının Başkanlığında; iki Adlî 
Tıp mütehassısı ile birer (iç), (Kadım - doğum), 
(akıl - sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Pa-

(1) 750 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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tolojik - Anatomi), (Tıbbi Kimya ve Kimya) 
mütehassıslarından kurulur. 

İki yedek Adlî Tıp mütehassısı ile diğer ih
tisas kolları için birer mütehassıs yedek üye 
bulunur. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun 
kapsamına giren işlerde, Cumhuriyet savcı
lıklarınca ve kaza mercilerince kanaat verici 
nitelikte görülmiyen veya birbiri ile çelişme ha
linde bulunan raporlar hakkında ilmî ve fennî 
düşüncesini bildirir. 

Meclis, üyelerinin tamamı ile toplanır ve 
çoğunluğu ile karar verir. Üyelerden birinin 
özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik 
aynı ihtisas kolunda yedek üye varsa onunla 
tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek ko
nu; ilgili asıl veya yedek mütehassıs üye hazır 
bulunmadıkça müzakere edilemez. 

Meclis Başkanına, özürlü olması veya yok
luğu halinde en kıdemli üye vekâlet eder. 

Meclis, lüzum gördüğü hallerde kararını 
vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulu
nan evrakın onanmış örneklerini mahallinden 
istiyebileceği gibi, asıl üzerinde inceleme yapıl
ması zorunlu olduğunda bunları da istiyebilir. 

Meclis ilgili kişileri gerektiğinde muayene 
ve usulüne göre isticvabedebilir; her türlü tet-
kikatı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, ivedi olan işleri öteki işlerden önce 
karara bağlar. İvediliğin takdiri Başkanın 
teklifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur. 

Meclisin kararları nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir husu
sundaki yetkilerini kayıtlamaz. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu 
maddesinin hükümleri saklıdır. 

Madde 11. — Görev sınırları Adalet Bakan
lığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adlî 
tabip bulundurulur. Adlî tabipliklere, adlî ta
biplik ihtisaslarım yapmış olanlar. 

Madde 17. — Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Başkanı ile Meclis asıl ve yedek üyelerine, 
şube mütehassıs müdürlerine ve mütehassisia-
riyle Adlî Tıp Müessesesi Başkan Yardımcısı, 
Adlî Tıp Meclisi raportörlerine adlî tabiplere 
ve asistanlara, ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro 
derecelerine göre) gösterilen miktarlarda öde
nek verilir. 
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Madde 19. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanıma 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Kanunun birinci maddesiyle 
6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
9, 10, 11, 17 ve 19 ncu maddelerini değiştiren 
ve yüksek ıttılalarınıza arz edilen değişiklikle
ri muhtevi birinci maddeyi cetvelleriyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Millet Meclisin
den gelen metinde değişiklik olması hasabiy-
le, madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve 
7375 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tümü de açık oylarınıza arz edilecektir. 

3. — 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/525, 
Cumhuriyet Senatosu 2/181) (S. Sayısı : 756) 
(D 

(1) 756 S. S ay ıh basmayazı tutanağın so
mundadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerini alsın. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Raporun okunmaması karargir olmuş
tur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. 
Buyurun Sayın Demir. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bugün1 huzuru
nuza getirilmiş olan bu kanunu 'bundan iki yıl 
evvel kanun teklifi olarak birkaç arkadaşla bera
ber vermiş bulunuyorduk. Huzurunuzda görü
şülmekte olan teklif köylerde vazife gören demir
ci, marangoz ve bir de biçki - dikiş gezici köy ka
dın kurslarına taallûk etmektedir. Bilhassa köy
lerde gezen ve köylere uğradıkları zaman haliha
zırda mevcudolan şu huzurunuza getirilen ka
nunla yıllar yılı mağdur edilen ve hakikaten kö
yün ve köylünün kalkınmasında büyük hizmet
leri dokunan ve bugüne kadar çok arzu edilen, 
fakat bir türlü tahakkuk ettirilemiyen, arada 
mevcudolan bir boşluğu, getirilen bu teklif ta
mamen doldurmaktadır. Bizim getirdiğimiz tek
liften daha iyi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bir 
tasarı getirecekti. Fakat getireceği tasarıyı ka
nun geç çıkar diye düşündüklerini, teklifte bâzı 
tadilât yapmak suretiyle huzurunuza getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu teklif kalbul edildiği takdir
de, bugüne kadar ömürlerini köyde geçiren gezi
ci, demirci, marangoz ve biçki - dikiş hocaları 
bundan 'böyle, muayyen müddet köyde kaldıktan 
sonra yedi sene ve eğer açılan imtihanlarda bir 
başarı gösterirse, bu açılacak okullara alınacak ve 
bu okullardan mezun olanlar da kasaba ve şehir
lerde mevcudolan Akşam Sanat okullariyle, Ak
şam Kız Sanat okullarına atelye öğretmeni ola
rak verileceklerdir. Böylelikle arkadaşlarım bu 
teklif köyde hizmet edenlere bir ışık kapısı aç
mıştır. Ve kendilerinin önünde dikilen mâni de 
kaldırılmış olacaktır. Bilhassa Millî Eğitim Ba
kanlığının teklifimizde yapmış olduğu tadilât 
hakikaten bu zümreyi son derecede memnun ede
cek durumdadır. Teklifimize müspet oy verildi
ği takdirde yıllar yılı mağdur edilen bu zümre
nin mağduriyeti de dolayısiyle kalkmış olacaktır. 
O vakit «ayıları.bugün 2 000 - 2 500 ü bulan, 
köyde hizmet eden bu kimselerin yanında, bu ka
nun teklifi meriyete girdiği takdirde bunlara 
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daha fazla rağbet artacak ve köyde hakiki kal
kınma o zaman başlıyaeaktır. 

Teklife müspet oy vermenizi istirham edece
ğim. Hepinizi hürmetle sdlâmlarım. 

BAŞKAN — Kamunun tümü üzerinde gö
rüşmek dstiyen başka sayın üye?.. Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Komisyonca ivedilikle görüşülmesine mütedair 
bir takrir vardır. İvedilikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde 
eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Gezici kadın ve erkek kursu 
öğretmenliklerinde en az 7 yıl başarı ile hizmet 
etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitü
leri mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak 
imtihanları kazananlar, en az iki yıl süreli ka
dın veya erkek meslek öğretmen okullarını bitir
dikten sonra, akşam sanat okulları ile bu seviye
deki örgün ve yayın teknik eğitim kurumları 
atelyelerinde görevlendirilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen Sayın Üye?.. Sayın Giray buyurun, muhale
fet şerhiniz var değil mi? 

RAS1M GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, kanunun tümüne 
ait, kanunun kapsadığı muhteva ve mahiyeti iti
bariyle tamamen bir ihtiyacı karşılayacağı mahi
yetindedir. Ve ben de kanunun hazırlanışında 
ve getirdiği yenilik bakımından bu istikamette
yim. Ancak birinci maddede dikkatinize çarpmış 
olacak bir husus var. O da şudur, deniyor ki: 
meslekte yedi sene hizmet etmiş olan köy kadın 
ve kurs öğretmenleri, bir imtihandan geçirildik
ten sonra, en az iki yıl tahsil gören bir okulda 
yıllık tahsilin sonunda muvaffak oldukları tak
dirde akşam kız sanat veya erkek sanat okulları
na öğretmen olarak tâyin edileceklerdir. Alt Ko
misyon olarak hazırladığımız teklifte iki yıl kay
dını koymuş idik. Sonradan komisyonda buna en 

az kelimesi ilâve edildi. Mucip sebebolarak da, 
Hükümet, biz istersek bunu üç yıla çıkarabilmek 
imkânına sahibolmalıyız dedi. Muhterem arkadaş
lar şu ciheti teemmül buyurunuz. Köy kadın 
kurslarında ve erkek kurslarında çalışan ve yedi 

sene bu meslekte muvaffak olmuş olanlara iki se
nelik hizmet ilki senelik tahsil verildikten sonra, 
erkek sanat veya kız sanat okullarının da, akşam 
kısımlarında öğretmenlik hakkı tanıyoruz. İki 
senelik hizmet, yedi senelik meslekî çalışmaya ilâ
ve edildikten sonra iki senelik tahsil buna faz-
lasiyle kâfi gelecektir. Benim bu mevzuu, Maarif 
Vekâletinin ilerde arzuya şayan bir şekilde bu 
okulu üç seneye, hattâ dört seneye çıkarmak su
retiyle gayesinden uzaklaşacağı kanaatindeyim. 
Bugün iki senelik tahsil veren bir okulun vere
ceği tahsil imkânı ve netice itibariyle meslekte de 
yedi sene başarılı hizmet yılı yapmış olan akadaş-
ların kazanmış oldukları kabiliyet bakımından er
kek veya kız sanat enstitüleri akşam sanat okul
larında öğretmenlik yapmalarına kâfi geleceği ka
naatindeyim. Onun için ilerde bu iki seneyi üç 
seneye çıkarmak gibi Maarif Vekâletinin bizatihi 
bir tasarrufa girmesi, keyfiyeti okulun kuruluş 
gayesinden uzaklaşması mânasına geleceği için bu 
hususta madde metninde yer alan «en az iki yıl» 
kelimesine ait (en az) kelimelerinin çıkarılması
na ait bir önerge takdim edeceğim. Esasen Mil
let Meclisi, metni tamamen değiştirilmiş olacağı 
için, buradaki yapılacak değişiklik Millet Mecli
sine gitmeyi icabettirecek mahiyette değildir. He
yeti umumiyesi itibariyle gidecektir. Bu vaziyeti 
arz etmek ihtiyacındayım. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüşe
cek sayın üye? Yok. Bir önerge var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde metninde yer alan (en az) ke

limelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Rasim Giray 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Tu

zun buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler. Buradaki, «En az 
iki yıl» tabiriyle neyi kasdetmek istediğimizi, Ko
misyon olarak neyi getirmek istediğimizi açıkla
makta fayda gördüm. Hepimizin malûmudur ki, 
eğitim daimî olarak gelişmekte olan bir husus
tur ve eğitimin belirli bir yerde kalacağı, ilerli-
yemiyeceği gibi düşünülmesi hakikaten mümkün 
değildir. Hayatın gelişmesiyle paralel olarak eği
timde de bir gelişme beklemek gayet tabiîdir. Bu
nun bir misalini şöylece vermek mümkündür. Evr 
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velce üç sene olan bâzı yüksek okullar, icabetmiş 
4 seneye hattâ beş seneye çıkarılmıştır. Bu her 
hangi bir şekilde bir görüşün ifadesi değil, mev-
cudolan gelişmenin tabiî neticesidir. Şimdi bura
da yeni bir okul tipinden bahsedilmektedir. Bu 
okul tipi gerçi yedi senelik öğretmenleri almakta
dır ama, bir eğitim yapmaktadır, bir öğretmen
lik formasyonu vermektedir. Ve bugün için iki 
sene kâfi görülmektedir. Ama gelişen eğitim şart
ları karşısında bu iki senenin kifayet etmemesi 
pekâlâ mümkün olabilir. Bu muhakak surette en 
az iki sene denilmesiyle, ilerde üç sene olacak ve
ya Millî Eğitim Bakanlığı bunu bir kapris şek
linde ele alıp üç seneye, dört seneye çıkaracağı 
gibi bir hükümden ziyade gelişecek olan eğitim 
ihtiyaçları karşısında Millî Eğitim Bakanlığını 
bağlı bırakmamak, icabederse daha fazla sene ted
risat yapmak üzere bâzı imkânlar verebilmek, 
böyle bir karar alabilmek imkânını Millî Eğitim 
Bakanlığından esirgememektir. Komisyon bu ba
kımdan, «en az» kelimesini koymakta fayda gör
müştür. Gayet tabiî karar Yüce Heyetinizindir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın 'Giray buyurun. 
BASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem ar

kadaşlar, Maarif Vekâletine böyle bir salâhi
yet tanımanın geçmişte nasıl suiistimal edilmiş 
olduğunu, hâtıralarınızı ihya için bir misal arz 
etmek isterim. Maarif Vekâleti liseleri onıbirin-
ci sınıftan onikinci sınıfa çıkarır. Talim Terbi
ye Dairesi bir 'karar alır, 'oniki sınıftan onbire 
indirir. Maarif Vekâleti Gazi Terbiye Enstitü
sünün iki senelik tahsilini üç seneye çıkarır. 
Ondan sonra canı sıkıhr, üç seneden iki seneye 
indirir. Böyle şey olmaz. Gelişen eğitim şartla
rı bir okulun tahsil devresini artırma ihtiyacını 
hissettiriyorsa o Maarif Vekâleti tekrar hir ka
nunla gelir ve bunun ıbir üst sene ilâvesine lü-
Kum gösterir, Meclislerden kanunu geçirir. Ak
si halde arz ettiğim ımisallerde olduğu gibi key
fî bir şekilde okulların ısürelerini artırma key
fiyeti lüzumsuz olmaktadır. Kaldı ki, biraz son
ra manzurunuz olacak olan maddede bu kursa 
alınacak öğretmenlere maaş da verilecektir. 
Maarif Vekâleti iki senelik tahsili üç seneye 
çıkanmak suretiyle eğitim şartları bakımından 
bir ısene öğretmene biraz daha bilgi aşılamak 

. imkânını düşünürken, bir isenelik daha tahsil 
müddetiyie (birlikte hem öğretmenin zamanını 

ve hem de Hazinenin imkânlarını zorlamış ola
caktır. Bu bakımdan bugün için iki senelik 
tahsil ne için verilmektedir? Köy kursu öğret
meni yedi senelik (meslek bilgisini aldıktan 
sonra erkek sanat veya kız sanat okullarının 
akşam kısımlarında öğretmenlik yapacaktır. İki 
senelik tahsil kanaatimce hattâ fazladır bile. 
Binaenaleyh bunun üç veya dört seneye çıka
rılması suretiyle keyfî tasarruflara yer veril
memesi lüzumunu tekraren arz etmek için hu
zurunuzu işgal ettim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririnin mahi
yetini izah etti. Komisyon adına sayın sözcü 
fikirlerini beyan etti. Maddenin dördüncü satı
rında ımevcut «en az» tâbirinin çıkarılmasına 
mütedair olan takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli yönetmelikler, Köy İşleri Bakanlığının 
da fikri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen 
okullara alınan 'kurs öğretmenlerine öğretim 
süresince maaşları verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Okulu bitirenler öğrenim sü
resinin birbuçuk katı müddetle mecburi hizmet 
yüklenir. 

Okulu terk edenlerin, başarısız duruma dü
şenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü 
oldukları hizmet süresini tamamlamadan gö
revden ayrılanların okulda geçen müddetleri 
kıdemlerinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yak. Maddeyi oylarınıza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yer 
alan yaş kaydı kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yn müddetle aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye1?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Birinci, ikinci madde Meclis
ten tadil edilmek suretiyle, üç, dört ve ek mad
de ilâve edilmiş olması sebebiyle bu maddeler 
ayrı ayrı açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen üye 9.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye t . Yok. Tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
(bul edilmiştir. Tümü açık oylarınıza arz edile
cektir. 

Gündemin dördüncü maddesine geçiyoruz. 

4. — 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç-
hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fık
rasına ek konun teklifinin Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/816; Cumhuriyet Senatosu 2/189) (S. Sayı
sı : 757) (J) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Burada. 
Hükümet T.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
ihususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
arzu edenler... Etmiyenler... Okunmaması ka-
rargir olmuştur. 

(1) 757 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. \ 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı?.. Sayın Tunçkanat, buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Saym senatörler, bu kanunun tümü üzerinde 
kısaca mâruzâtta bulunmak üzere huzurunuza 
gelmiş bunmuyorum. Mesele şudur: Her Türk 
vatandaşı erkek olanlar muayyen bir yaşa gel
dikten sonra askerlik vazifesini yapmak üzere 
askere alınırlar. Fakat sporcular, profesyonel 
sporcular bilhassa askere alındıkları zaman 
kıtasına gelemezler. Neden? Çünkü zaten pro
fesyonel bir sporcunun meslek gibi bütün gün
leri zaten futbol sahasında antrenmanda ge
çer veyahut da seyahatlerde geçer. İki senelik 
müddetini doldurup da askerliği hitama erdi
ği halde dahi kıtasına iltihak edemiyen ve ku-
mandanlariyle tanışamıyan sporcularımız tah
minlerinizin üstündedir muhterem arkadaşla
rım. Onun için komisyon burada Millet Mecli
sinden gelen şeklinde bir tadilât getirmiştir. 
Bu tadilât şunu âmir: «Profesyonel sporcular 
izinli bulundukları sürece bağlı bulundukları 
sivil spor (kulüplerinde spor yaparlar ve mü
sabakalara katılabilirler.» Halbuki Millet Mec
lisinden gelen teklif, «Her zaman oynıyabilsin-
ler» tezini savunmaktadır. Sonra muhterem ar
kadaşlarısın, profesyonel olanlar bir meslek 
olarak, bunu bir geçim vasıtası olarak almış
lardır. Ama buna mukabil amatörler vardır. 
Amatörler asker olunca onlar bundan istifade 
etmiyorlar, bunu geçim vasıtası yapmış olan
lar istifade edeceklerdir. Bu bakımdan burada 
da bir adaletsizlik var. Binaenaleyh ben şu kı
sa konuşmamda herhalde tahmin ediyorum ki, 
mâruzâtımla işin içyüzünü aydınlatmış bulunu
yorum. Arkadaşlarımdan hiç olmazsa komis
yon tasarısına iltifat etmelerini istirham ede
rim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka konuş
mak istiyen saym üye var mı?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet 
Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına 

ek Kanun 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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«Profesyonel sporcular, izinli bulundukları 
sürece bağlı bulundukları sivil spor kulüplerin
de spor yaparlar ve müsabakalara katılabilir
ler.» 

BAŞKAN — Birinci madde ile ilgili bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin birinci 

maddesinin Millet Meclisi metninde olduğu gibi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirümesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri tçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Profesyonel sporcular hafta ve resmî tatil 
günleri ile izinli bulundukları zaman sivil kulüp
lerde her çeşit müsabaka ve antremanlara katı
lırlar.» 

Hatay Kars 
Mustafa Deliveli Ziya Ayrım 

Samsun Giresun 
Fethi Tevetoğlu Sabahattin Orhon 

Elâzığ Bolu 
Rasim Giray Rahmi Arıkan 

Manisa Bursa 
Orhan Süersan Şeref Kayalar 

Afyon Karahisar 
C. Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasına ek kanun teklifi müzakere edil
mektedir. 1 nci madde okunmuştur. 1 nci mad
denin tadiline mütedair takrir de okunmuştur. 
Bu takriri komisyonumuzun değiştirmesi hase
biyle Millet Meclisince kabul edilen metnin ay
nen kabul edilmesi istenmektedir. 

Takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın üye. 
Komisyon adına buyurunuz, Sayın Fahri 

Özdilek. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, Millet Meclisinden ge
len tarza uyacak bir şekilde maddeyi kabul bu
yurduğunuz takdirde bâzı mahzurlar mevzuu-
bahistir, bunu arz etmek istiyorum. 

Evvelâ hafta tatillerinden bahsedilir. Hafta 
tatilleri bir sene içinde 104 gündür. Resmî tatil
lerden bahsedilir, bir sene içinde 16 gündür. Ay- | 

rica izinli bulunduğu kelimesi ile iki senelik hiz
metini ifa eden erin, 45 gün izni de buna ilâve 
edilirse, bir sene içinde toplam izinli günler 165 i 
doldurur. Sporcu erin profesyonel olarak çalışan 
futbolcunun 165 gün içerisinde bir senede kıta
sından dışarda kalması takdir buyurursunuz ki, 
diğer erlere kötü bir örnek olabilir. Kaldı ki, 
Millî Savunmaya ait bâzı hizmetleri tanzim eden 
tertipler, nizamnameler ve bâzı kanunlar 45 gün 
izinin dışındaki izinleri askerlik hizmetinden say
mamaktadır. Binaenaleyh Anayasamızın 62 nci 
maddesine de aykırılığı bakımından bu üzerinde 
durulacak bir mevzudur da. 

Diğer bir hususa temas etmek lâzımgelirse, 
bâzı arkadaşlarımız miktarı mahdudolan profes
yonel sporculardan bahsettiler. Kulüplerimiz 
miktar itibariyle fazladır. Askerlik çağma gel
miş olan çocuklarımızın spora inhimakini hep 
görmekteyiz ve hepimiz birer aile reisi olarak.bu-
nu bilmekteyiz. Ancak senenin 165 günü içinde 
kıta hizmetinden uzak kalabilmek için bâzı dü
şünceler, bâzı arzular ve bâzı sempatik mülâha
zalar bu çocukların kulüplere intisabı halinde 
sporla ilgisi vardır, şeklinde izin isteği karşısın
da bugün 15 - 16 diye ifade edilen miktarın ya
rın 100, öbür gün 300 kişi olmıyacağım kim te
min edebilir? Bu sebepledir ki, tçhizmet Kanu
nundaki bir maddede yasaklanmış bulunmasına 
rağmen sporcuların sporla ilgilerini mümkün kı
labilmek sadedinde biz yalnız izinli bulundukları 
süre, yani 45 günlük müddet içerisinde bu im
kânlardan istifade etmelerine yol açtık. 

Yine bâzı arkadaşlarımız bu 45 günlük müd
detin spor temasları ile münasebeti olmıyacak 
bir zamana gelebilmesi haleti sporcunun bu hiz
meti ifa edememesi gibi bir maniayı vücuda ge
tirdiğinden bahsederler. Bu şekilde mütalâa edil
memek gerekir. Senelik izinlerini istimal edecek 
olan erler her kıtada kuraya tabidir. Evvelemir
de talep mevzuubahsolursa bu talepler aynı ana 
rasîarsa kura meselesi üzerinde durulur. Sporcu 
kendi kulübünün hangi mevsimde ve ne zaman 
spor temaslarında bulunacağını esasen bilmekte 
«e bu işle alâkadar olduğu için bunu da takibet-
mektedir. Kendisi izinli bulunduğu zamanı bu 
ana raslatmak suretiyle spor temasında hiçbir 
mahzur bulunmaz. 

Bundan gayri bir diğer mevzua da temas et
mek icabederse, bu arkadaşlarımızın antrenman 
yapmadan Cumartesi ve Pazar günleri spor te-
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maşlarına gitmesinden her halde matlup netice 
alınamaz. Kondüsyonu yerinde olmıyan bir spor
cunun faaliyetinden her halde ümit beklememek 
gerektir. Bu yüzdendir ki, 45 günlük izin müd
deti içerisinde antrenmana devam etmesi ve spor 
faaliyeti yapması faydalı olur. Bunun dışın
daki temaslar kulüplerinin aleyhinde bir netice 
verebilir. Kötü bir emsal olmamak, izin müd
detini geçirmeden mütehassıl fazla askerliğe de 
muhatabolmamak suretiyle biz kanunun Mec
listen geldiği tarzda değil, profesyonel sporcu
lar izinli bulundukları sürece bağlı bulunduk
ları sivil spor kulüplerinde spor yaparlar ve mü
sabakalara katılırlar tarzında değiştirmek lü
zumunu hem mâkul, hem ordu disiplinini boz
mamak, hem de bir sporcuyu idmansız bir halde 
spor temasına muhatap kılmamak bakımından 
faydalı mülâhaza ederek kanun maddesini bu 
şekle soktuk, bu sebeple arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurunuz efen
dim. Takrir aleyhinde. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Orgene
ral Fahri özdilek meseleye esasından dokundu. 
Yalnız, ben bir iki noktayı belirtmek için huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Herkes bilir ki, Cumhuriyetten evvel Türki
ye'de askerlik hizmeti âdeta bütünlüğünü kay
betmişti. İstanbul'da oturanlar asker olmaz, mu
insiz denir asker olmaz ve bilhassa medreseye 
intisabedenler askerliğe gitmezlerdi. İstiklâl 
Harbi kazanıldıktan sonra Atatürk, yalnız kı
lıcıyla yurdun bütünlüğünü değil, aynı zamanda 
yurt savunmasının da bütünlüğünü temin etti. 
Bütün imtiyazları ortadan kaldırdı. Herkes 
yurt savunmasına aynı şekilde iştirak etmeye 
başladılar. Uzun bir devreden beri görüyoruz 
ki, sık sık şu veya bu vesilelerle askerlik hizme
tinden kısmen veya tamamen uzak kalmanın 
çareleri aranılmaktadır. Sayın Fahri özdilek'in 
belirttiği gibi bugün eğer her hafta tatilinde, 
her bayram tatilinde gitsin, çalışsın, kulübüyle 
alâkası kesilmesin meselesi kabul edilecek olur
sa ben şuna kaaniim ki, bugünkü spora kulüp
leri bir medrese haline gelecekir. Dün medrese 
mensuplarından askerlik hizmetinin esirgenmemiş 
oluşu sadece askerliğe zararlı olmamış medrese
lere de birtakım insanların sırf askerlik hizme
tinden şu veya bu şekilde kaçmak için dolmala
rını temin etmiştir. Bugün de birçok spor kulüp

lerinin sırf senede 165 gün askerlik hizmetin
den uzak kalması, kendi memleketinin, bölgesin
de askerlik yapması... Bu yalnız resmî izinler. 
Bunun dışında şu tesirler, bu tesirler, efendim, 
çok önemli bir maç var, lütfen üç gün izin, di
yerek kumandan üzerine mütemadi tazyik yap
maya kalkışılacak ve ben şuna kaaniim ki, pro
fesyonel spor kulüpleri bir medrese haline ge
lecektir. Biz bu kulüpleri medrese haline gel
mekten korumalıyız. Binaenaleyh komisyonun 
raporu; ben ona da razı değilim ama aslında, 
ehveni serdir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ulay, takririn lehinde, 
buyurun. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım bu takririn aleyhinde konuşan sayın-
arkadaş]arımızın hassasiyetlerine şüphesiz ki, hür
met ederiz. Ama bu sporcular profesyonel spor
culardır. Ve sporda şöhret yapmış insanlardır. 
Geçen sene de bu mevzu geldiği zaman bâzı arka
daşlar bunun aleyhinde konuşmuşlardı. Fakat 
neticede dışarda bizimle ittifak halinde bulunduk
larını bildirmişlerdi. Şimdi tasavvur buyurun, 
askere bir berber gidiyor. Berber biraz eğitim 
gördükten sonra ihtiycolursa askerliğini bırakıp 
şunu, bunu, arkadaşlarını traş ediyor berberlik 
yapıyor. Bunların sanatı da profesyonel sporcu
dur. Bunun ordunun disiplini ile benim kanaa
time göre disiplinini ihlâl eder bir durum olmaz. 
Sonra kaldı ki, eğer bâzı yabancı memleketleri 
tetkik ederseniz, böyle milletimizin şan. ve şöhre
tini şeref direklerine bayrak olarak çektiren in
sanlara onları kısa bir süre askerlik yaptırıp as
kerlikten dahi muaf tutabiliyorlar. Biz gönül is
tiyor ki, futbolculara değil, memleketimizin şere
fini temsil eden, biraz sonra güreşçilere de teşmil 
edelim. Ve bunları da kendi sanatlarında, kendi 
mesleklerinde çalıştırmak suretiyle memleketimi
zin dışarıdaki itibarını yükseltmiş^ ve tanıtmış 
olalım. Bu bakımdan arkadaşlarımızın disiplin 
bakımından hassasiyetlerine iştirak etmekle bera
ber bu mesele Millet Meclisinde enine, boyuna 
görüşüldü, tartışıldı, anlaşıldı ve bir karara va
rıldı. Bu karar zannediyorum ki, gerek sporu
muz için, gerek gençliğimizin spora teşviki ve he
vesleri için bir büyük fayda teşkil edecek ve or
du disiplinini de benim naçiz kanaatime göre as
la haleldar eylemiyecektir. Bu bakımdan takrire 
itibar göstermenizi. rica eder, hürmetlerimi tak
dim ederim. (Alkışlar) _ ..- . . ... ..;• 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı görüştü, leh 
ve aleyhinde görüşme oldu. (Madde üzerinde 
söz istemiştik, sesleri.) Madde üzerinde görüş
mek istiyen yok, zaten takrir üzerinde görüşme 
oluyor. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Hükümet takririn aleyhinde mi, lehinde mi? 

BAŞKAN — Soracağız efendim, Hükümete 
de. 

Hükümet görüşme istiyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Efendim, biz takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Takririn ma
hiyeti Millet Meclisinden gelen metnin aynen ka
bulü şeklindedir. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Takrir veçhile maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Millet Meclisinden gelen metin de
ğişmediği cihetle acık oya lüzum yoktur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen "sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde' görüşmek isti
yen sayın üye?. Yok.. Maddeyi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?. Yok... Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müzakere edilen kanunlar dolayısiyle açık 
oylarını kullanmıyan sayın üye? Yok. Açık oy 
muamelesi bitmiştir. 

Kabul olunan takrir, münhasıran kanunlar 
hakkında idi. 3 tane de İçtüzük meselesi var
dır. İçtüzük de kanunlar mesabesindedir. O ba
kımdan Başkanlık Divanı kabul edilmiş bulunan 
tarkirlerin İçtüzüklere de aidolduğu kanaatin
dedir. İşi oylarınızla halletmek mecburiyetin
deyim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ka-
. rar aleyhinde. 

BAŞKAN — Benim kararım yok. Heyeti 
Umumiyenin takdirine arz ediyorum, oylataca

ğım efendim. İçtüzüklerin de bir kanun mesabe
sinde olması hasebiyle İçtüzüklerin müzakeresi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İçtüzüğün 4 ncü mad
desinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/134) (S. Sayısı: 752) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın. Sözcü 
Sayın Kayalar? Yok. 

Diğer komisyon sözcüsü Sayın Betil? Bura
dalar efendim. Bu meselede sözcüdürler. Komis
yon raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 4 ncü 

maddesinin 'değiştirilmesi için Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna 
tarafından yapılan teklif ve bu konuda komis
yonumuzca tanzim edilmiş bulunan rapor, 
16 . 7 . 1965 tarihinden önce Cumhuriyet 'Se
natosu Oenel Kurulunda görüşülememiş oldu
ğundan, 1 . 11 . 1965 tarihinden sonra yeni
den teşekkül eden komisyonumuzun 23 .12 .1965 
ve 12 . 1 . 1968 tarihli toplantılarında, bu ko
nu için sözcülüğe komisyon üyelerinden Zihni 
BctiFi seçtikten sonra, usulüne uygun olarak 
tekrar incelenmiştir. 

Bu teklif, Cumhuriyet Senatosu Başkanve-
kili, İdare Âmiri ve Divan Kâtipleri seçiminin 
Anayasamızın 86 ncı maddesine göre yapılması
nı ve İçtüzüğün 8 nei maddesi gereğince tasvi-
bedilen dağıtım cetveline göre siyasi parti grup
larına düşen Başkan vekili iği, İdare Amirliği 
ve Divan Kâtipliği için gösterilecek adayların 
(3) kat olarak gösterilmesini istemektedir. 

Komisyonumuzca tanzim edilen ve 16.7.1965 
tarihinden önce Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu tarafından görüşülememiş bulunan ra
porla, sözü edilen teklif reddedilmiştir. 

1. İçtüzüğün 4 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sında yer alan : 

(1) 752 S. Sayılı basmayazı tutanağın somun
dadır. 

—. 25 



O, Senatosu B : 47 15 . 2 . 1966 0 : 1 
(Ük iki oylamada salt çoğunluk elde edile

mezse 3 ncü oylamada en fazla oy alanlar sıra 
ile seçilmiş sayılır). 

Şeklindeki hüküm, Anayasaya aykırı olması 
sebebiyle, Anayasa Mahkemesinin 2 . 3 . 1965 
tarih ve 1964/19 esas ve 1965/11 karar sayılı 
kararı ile iptal edilmiş bulunduğundan, Cum
huriyet Senatosu Başkanvekili, İdare Âmiri ve 
Divan Kâtipleri seçiminin Anayasanın 86 ncı 
maddesine göre, üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile toplanan Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulundan, toplantıya katılanların, salt ço
ğunluğunun oyunu alan Başkanvekili, İdare Âmi
ri ve Divan Kâtibi adaylarının seçilmiş sayılma
larına hiçbir engel kalmamış-tır. Nitekim, 
1 . 11 . 1965 tarihinden sonra seçilen Başkan-
vekilleri, İdare Âmirleri ve Divan Kâtipleri bu 
suretle seçilmişlerdir. Binaenaleyh, söz konusu 
seçimin Anayasanın 86 ncı maddesine göre ya
pılacağı hususunun ayrıca İçtüzüğün 4 ncü mad
desinde tasrih edilmesine lüzum ve ihtiyaç kal
mamıştır. 

2. Anayasamızın 84 ncü maddesi, Meclis 
Başkanlıkları için Meclisteki siyasi parti grup
larının aday gösteremiyecekleri kaidesini koy
muştur. Bunun muhalif mefhumundan, Başkan-
vekillikleri ile İdareci ve Kâtiplikler için Mec
listeki siyasi parti gruplarının aday gösterebile
cekleri anlaşılır. Anayasamızda, siyasi parti 
gruplarının Başkanlık Divanına kuvvetleri 
oranında gösterecekleri adayları iki veya daha 
ziyade kat olarak göstermeleri emir veya ihsas 
eden bir hükmün de bulunmadığı şeklinde bir 
mülâhaza gelobilirse de bu mülâhaza, kabule şa
yan olamaz. Zira, Anayasamız, adayın birden 
ziyade gösterilmesinin lüzumlu ve faydalı gör
düğü halleri tasrih etmiştir. Buna, Anayasa 
Mahkemesine Yasama Meclislerince seçilecek 
üyelerden birer kişinin, üniversitelerin Hukuk, 
İktisat ve Siyasal Birgiler öğretim üyelerinin 
birlikte toplanarak, açık üyeliklerin üç katı tu
tarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylardan 
olması gerektiği hakkındaki Anayasa hükmü 
(Madde 145) ile Askerî Yargıtay üyeleriyle 
Başsavcının, hâkimlik niteliğine sahip, 40 yaşını 
bitirmiş ve en az 10 yıl askerî hâkimlik veya 
askerî savcılık yapmış kimseler arasından As
kerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile boş yerin üç misli göster

diği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçi
leceği hakkındaki Anayasa hükmü (Madde 141) 
misâl olarak gösterilebilir. O halde, (Anayasa 
vâzıı, siyasi parti gruplarının Başkanlık Diva
nına küvetleri oranında gösterecekleri adayla
rı iki veya daha ziyade kat olarak göstermele
rini lüzumlu ve faydalı görse idi, bunu 141 ve 
145 nci maddelerde olduğu gibi, tasrih ederdi.) 
denilebilir. Ve bu izahın mâkul sayılmaması 
için hiçbir sebep ileri sürülemez. 

Bundan başka, siyasi parti gruplarının Baş
kanlık Divanına kuvvetleri oranında gösterecek
leri adayları iki veya daha ziyade kat olarak 
göstermeleri halinde, aynı siyasi parti grupu 
üyesi olan adaylardan herbiri, diğerlerinin se-
çilmeyip kendisinin seçilmesi için seçim müca
delesine girişecektir ki, bu aynı siyasi parti 
grupu üyeleri arasında teessüs ve devam etmesi 
arzuya şayan olan ahenk ve anlayışı ve Baş
kanlık Divanının tarafsız çalışması prensibini 
zedeliyebilir. 

Bu, üzerinde önemle durulacak bir konudur. 
Ayrıca bir siyasi parti grupunun bir baş

kanvekili için bir yerine üç aday göstermesi
nin, daha ehil ve daha lâyık başkanvekili seçil
mesini sağlıyaeağı mülâhazası ileri sürüldüğü 
takdirde de bu mülâhazanın aynı mantık silsile
si içinde değerlendirilmesi ve sonuç olarak, bir 
başkanvekili için 1 yerine 10 aday, 20 aday gös
termenin, hattâ hiç aday göstermeyip kendisine 
1 başkanvekilliği düşen siyasi parti grupu
nun bütün üyelerinin aday sayılmalarının daha 
uygun olacağının kabul edilmesi gerekir ki, böy
le bir sonucu, Anayasamızın 84 ncü maddesin
de yer alan ve siyasi parti gruplarının, sadece 
başkanlık için aday göstermelerini meneden 
hükümle bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 
siyasi parti grupları tarafından gösterilen 
adayları mutlaka seçme zorunluğunda kalaca
ğı da ileri sürülemez. Zira, grupların oylama 
sonuçlarını nazara alarak aday değiştirdikleri 
tatbikatta daima görülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı se
çimleri, İçtüzüğün 8 nci maddesi gereğince Da
nışma Kurulu tarafından tanzim ve Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu tarafından tasvibolunan 
dağıtım cetveline göre yapıldığı ve mevzuat 
hükümlerinin bir bütün olarak incelenmesi ve 
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uygulanması kaide olduğu için, dağıtım cetve
linden ayrıca içtüzüğün 4 ncü maddesinde de 
bahse dilmesine de lüzum ve ihtiyaç görülmemiş
tir. 

Bu sebeplerle, vâki değişiklik isteği, Komis
yonumuzca kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Bu raporda Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 
Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Afyon Karahisar 
M. Y. înceoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 
Muhalifim. 

A. N. Tuna 
Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

İstanbul 
E. Özden 

Samsun 
R. Rendeci 

.BAŞKAN — Komisyonun mütalâası üzerinde 
görüşmek istiyen?.. Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu tüzük tadili yani. İç
tüzüğümüzün 4 neü maddesinin tadili, bundan 
iki sene evvel tarafımdan talebedilmiş idi. Ben 
iki esasa dayanıyorum, bunlardan bir tanesi 4ncü 
maddemiz Anayasaya muhaliftir ki, o zaman ilk 
iki oylamada üçte iki çoğunluk istiyordu, bilâhara 
salt çoğunlukta ısrar ediliyordu ve en fazla oy 
alanların seçilmesini öngörüyordu. 1965 yılında 
bu maddenin, bu fıkranın Anayasaya muhalif 
olduğu, Anayasa Mahkemesince kabul edildi. O 
kısım bu tadil (teklifinden evvel halledilmişti. Bi
risi Ibu idi. 4 ncü maddenin Anayasaya mugayye-
riyeti. Hakikaten Anayasaya muhalif olduğu da 
Anayasa Mahkemesince bilâhara 1965 yılında tes-
Tbit edilmiştir. İkinci talebimizin mesnedi şu idi. 
Arkadaşlar, tatbikatta görüyoruz, bir dağıtma 
cetveli yapılıyor. Bu dağı'tma cetvelinde hangi 
partiye ne miktarda şahıs düşerse o parti o mik
tarda aday gösteriyor. Yani Adalet Partisine bir 
Başkanvekili düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisine 
bir Başkanvekili düşüyor. Yahut filân partiye 
bir Başkanvekilliği düşüyor. O partiler tek şahıs 
göstermektedirler. Bu tatbikatta ne olur? Seçer
sek o şahsı seçiyoruz. Seçmez, başka bir şahıs se
çersek o siyasi parti o seçilen şahsı istifa ettiri

yor. Netice itibariyle Yüksek Senatoya bir parti 
kendi iradesi ile hâkim oluyor. Mutlaka onun de
diğini seçme zarureti doğuyor. Halbuki, Anaya
samız neyi istiyor? Başkanlık Divanı tarafsız ol
sun. Bunu kuvvetleri oranında iştirak eder de
mek suretiyle kısmen yerine getirmiş olmakla be
raber, bizim teklifimizin de Başkanlık Divanında 
vazife alan arkadaşları, daha tarafsız harekete 
sevk edeceği kanısındayım. Partilerin iradesi kıs
men yine kendisini gösteriyor. Fakat Senato 
Umumi Heyeitinin iradesi buna iltihak ediyor. Se
çilen şahıs ya partinin adamıdır, ya Senatonun 
adamıdır. 

Senatonun adamı ise, Senato Umumi Heyeti
nin reyi inzimam etmelidir. Bugüne kadarki tat
bikatta bu olmuyor. Filân aday gösteriliyor, o 
şahsı seçersek seçiyoruz, seçmezsek başkasını se
çiyoruz. Grup toplanıyor diyor ki, biz filân şahsı 
teabit ettik, sen bunu kabul edemezsin. Grup ka
rarma muhalif hareket ediyorsun. İstifaya mec
bursun diyor, istifa ediyor. Netice itibariyle bir 
siyasi parti kendi noktai nazarlarını Senato Umu
mi Heyetine empoze edebiliyor. Bunun için de
dik ki, her hangi bir siyasi teşekküle ne miktar 
kontenjan düşüyorsa, bunun üç katı aday göster
sin. Üç katı aday seçmek suretiyle siyasi parti
nin iradesi inzimam etsin. Çünkü 'hakikaten Baş
kanlık Divamndaki yerini siyasi parti namına da 
•temsil etsin. Orayı en iyi temsil edecek şahsı 
seçmede siyasi partilerin kısmen hakkı vardır. Üç 
aday göstermek suretiyle biz siyasi partinin gö
rüşünün Anayasanın 84 ncü maddesine daha uy
gun şekilde tecelli ettiğine kaaniiz. Bilâhara Se
nato Umumi Heyetinin iradesi lâhik oluyor. Fi
lân bir şahsı seçmeye mecbur değildir, bu göste
rilen üç adaydan birini seçme hakkını istimal 
edecektir, deniyor. Bu üç adaydan birini seçe
cektir. Bu suretle Umumi Heyetin kanaatinin 
de inzimam etmesi şu teklifle mümkün oluyor. 

Sonra arkadaşlar, bunun ben şahsan tarafsız
lığı temin edeceğine kaaniim. İnşallah Senato
muzda bunun aksine bir istikamette büyük örnek
ler gösterilmemiştir, ama, ufak tefek örnekler de 
görülmüştür. Buradaki bu vazifeli eğer üç aday 
içinden seçilme haliyle gelecek yıl karşılaşacağını 
bilirsç, Umumi Heyetin görüşlerine daha uy
gun hareke't ötmek lüzumunu duyar, öyle de
ğilse tek aday olacaktır, kendi partisini memnun 
ederse aday olması mümkündür şeklinde bir mü
lahazaya kapılırsa kendi partisinin görüşüne uy-
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ması 'ihtimali daha kuvvetlidir. Binaenaleyh üç 
aday göstermekte Anayasanın 84 ncü maddesinin 
aradığı şartların tam tahakkuk edeceğine Sena
tonun seçmesi dolayusiyle Senatonun iradesinin 
hu ^seçime inzimam, edeceğine kaaniim, bir. 

İkincisi, üç kişinin arasından Senato seçeceği
ne göre, daima tarafsız hareket etmeye mecbur 
kalacaktır. Bu 'balkımdan da kendi icraatında, 
'tutumunda vazifeyi gördüğü zaman Heyeti 
Umumiyeye karşı bir sorumluluk duyacaktır, tek
rar seçilebilmek için daha fazla bitaraf hareket 
etmek mecburiyetinde kalacaktır. Şimdi arka
daşlar derler ki, neye on katı değil de üç katı tek
lif ediliyor? Buna da dediğimiz şu : Anayasa
mızda buna benzer örnekler vardır. Anayasa 
Mahkemesine üniversiteden bir üyenin seçilebi
leceğine dair bir madde vardır. Üniversite aday 
gösteriyor, Senato veya Millet Meclisi bunu se
çiyor. Buraya gösterdiği aday, üç misli 
adaydır, üç misli aday gösteriyor. O üç misli aday 
içerisinden bir tanesini seçiyor. Diğer Danıştay 
âzalarının teslbitinde buna muvazi hükümler var. 
Askerî Yargıtay kendi içinden üç aday (gösteri
yor, Cumlhıırbaşkanı bunlardan birini seçiyor. 
Yani Anayasamıza geçmiş örnekleri bulunan bir 
müessesedir. Binaenaleyh, Başkanlık Divanı se
çiminde bunları İçtüzüğümüze alalım. Siyasi 
partiler kendisine düşen kontenjanın üç katı 
aday ıgöstersin ve iSenato bunların içerisinden 
seçsin. Bu suretle bunların tarafsız hareket et
mesi temin edilir. Senatonun iradesi de inzimam 
etmiş olur. Yoksa bir siyasi parti kendi adayını 
zoraki bir şekilde âdeta Senatoya kabul ettirmek 
olur. Aksi oldu 'mu istifa da ettiriyor, aksi oldu 
mu istifa etmiyor, Ibunun örneğini gördük. Bu 
Ibakımdan ben iki yıl evvel yapmış olduğum şu 
teklifin ihalen canlılığını muhafaza ettiğine bâzı 
ihtiyaçlarımızı karşılıyacağma kaani bulunuyo
rum. Komisyon raporunun reddini ve teklifimin 
kaîbulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
Betil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın ar
kadaşlar, Sayın arkadaşım Nusret Tuna'mn tek
lifi iki husus ihtiva etmektedir. Biri, Cumhuri
yet Senatosu Başkanvekili, İdare Âmiri ve Kâ
tip üyelerinin Anayasamızın 86 ncı maddesine 
göre seçilmeleri gerektiği hususunun İçtüzüğü

müzün bu konudaki seçimden bahseden dördün
cü maddesinde tasrih edilmesi hususu. Sayın 
Nusret Tuna arkadaşımın bu teklifi Anayasanın 
86 ncı maddesine uygundur. Ve İçtüzüğe bu 
uygun teklife münakis olarak konulmuş bulu
nan son fıkra Anayasa Mahkemesine açılmış 
bulunan bir dâva sonunda Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiştir. İçtüzüğün dördüncü mad
desinde mevcut Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen bu fıkra ilk iki oylamada salt çoğunluk 
elde edilemezse üçüncü oylamada en fazla oy 
alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar, şeklinde idi. 
Anayasa Mahkemesi 2 Mart 1965 tarih ve 1964 e 
19 esas, 1965 e 11 karar sayılı karariyle İçtüzü
ğün dördüncü maddesinin son fıkrasında mev
cut ve Anayasanın 86 ncı maddesine aykırı bulu
nan bu hükmü iptal etmiştir ve bu dönemde 
yapılan Başkanvekili, İdare Âmiri ve Kâtip 
üyelerin seçimi İçtüzüğün iptal edilen dördüncü 
maddesinin bu son fıkrasına göre değil, 86 ncı 
maddeye göre yapılmıştır. Yani Cumhuriyet 
Senatosunun 93 kişi ile toplanıp toplanmadığı 
noktası üzerinde durulmuş, 93 kişi ile toplan
mış ise, yarısından fazla oy alan seçilmiş sayılır. 
Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin bu kararı 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından 
bu yıl yapılan Başkanvekili, İdare Âmiri ve 
Kâtip üye seçiminde teyidedilmiştir. O halde 
değerli arkadaşım Tuna'mn Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal kararı ittihaz edilmezden önce 
yapılmış bulunan ve yerinde olan bu teklife gö
re dördüncü maddede bir değişiklik yapmaya 
lüzum kalmamıştır. Çünkü o değişikliğin hedefi 
son fıkranın kaldırılması merkezinde idi. Son 
fıkra iptal edilmiştir. 

Değerli arkadaşım Nusret Tuna'mn ikinci 
teklifine gelince : Değerli arkadaşım diyor ki; 
Anayasamızın 84 ncü maddesine göre Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı için siyasi partile
rin grupları aday gösteremezler. Anayasa bunu 
yasaklamıştır. Ama başkanvekilleri için, İdare 
Âmirleri için ve Kâtip üyeler için siyasi parti 
gruplarının aday göstermesine hiçbir engel yok
tur. Nitekim şimdiye kadar tatbikat bu mahi
yette olmuştur. Bu şekilde olmuştur. Bu aday
lar birer kişiden ibaret olarak gösterilmesin. 
Üçer kişi olarak gösterilsin. Meselâ Cumhuriyet 
Halk Partisine, grupunun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kuruluna oranı nazara alınmak suretiyle 
Danışma Kurulu tarafından tanzim ve Cumhu-
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riyet Senatosu tarafından tasvibedilen dağıtım 
cetveline göre bir başkanvekilliği, bir idare 
amirliği, bir kâtip üyelik. Başkanvekilliği için 
C. H. P. si üç aday göstersin, idare amirliği 
için üç aday göstersin, iki kâtiplik düştüğüne 
göre payına. Altı aday göstersin. 

Muhterem arkadaşlar, görünürde bu teklif 
caziptir. Keza görünürde bu teklif demokratik 
esaslara daha uygundur. Ancak, Anayasamızın 
ruhu ile ne dereceye kadar bağdaşır ve görünür
de cazip, görünürde demokratik olan bu teklif 
esasta cazip midir, demokratik midir? Anaya
samızın ruhu ile bağdaşma bakımından ifade 
ettiği mâna nedir? Uygun mudur, değil mi
dir? Bu hususu incelediğimiz zaman şu netice
lerle karşılaşıyoruz : Bir defa, Anayasamız Cum
huriyet Senatosu Başkanının Başkanlığı için 
aday gösterilemiyeceğini âmirdir. O halde bu
nun muhtelif mefhumundan siyasi parti grup
larınca Başkanvekili, İdare Âmiri ve Kâtip 
üyeler için aday gösterilebileceği mânası çıkar. 
Anayasamız da bu adayların üç kat olmasını 
meneden bir hüküm yoktur. Ama Anayasamızın 
141 nci maddesi var. Askerî Yargıtaya üye seçi
minde boş yerin üç katı aday seçer, Askerî 
Yargıtay Genel Kurulu diyor. Anayasamızın 
141 nci maddesi Cumhurbaşkanı bu üç kat aday
dan birini seçer, diyor. Anayasamızın 145 nci 
maddesi, Yasama Meclislerince seçilecek üye
lerden birer kişinin üniversitelerin hukuk, iktisat 
ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin birlikte 
toplanarak açık üyeliklerin üç katı tutarında ve 
gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından ol
ması gerekir. O halde Anayasamız bâzı ahvalde 
adayların üç kat olmasını lüzumlu ve faydalı 
görmüş, lüzumlu ve faydalı gördüğü ahvali de 
tasrih etmiştir. Eğer Başkanvekilliği. idare amir
liği ve kâtip üyelik içinde üç kat, beş kat 
aday gösterilmesini lüzumlu ve faydalı görmüş 
olsaydı fazla katta aday gösterme usulünü bilen 
Anayasa yapıcısının bu konuda da fazla kat 
aday gösterilmesi hususunu tasrih etmesine hiç
bir engel ve mâni yoktu. Binaenaleyh, Anaya
sanın adayların üç kat gösterileceğini meneden 
bir hüküm ihtiva etmesi değerli arkadaşım Nus-
ret Tuna'nm teklifinin kabulü lehinde bir ge
rekçe olamaz. Üç kat gösterilemiyeceğini menet-
memiş, ama üç kat gösterileceğini de emretme-
miş. O Anayasa ki, Askerî Yargıtayda ve Ana

yasa Mahkemesinde üç kat aday gösterilmesi 
hususunu lüzumlu ve faydalı görmüş ve tasrih 
etmiştir. Muhterem arkadaşlar, kanun yapıcı
larına ihmal kolay kolay izafe edilemez. Ve hu
kukta kaidedir, hükmün ihmalindense ihlâli ev
lâdır. Binaenaleyh, biz şu esası göz önünde bu
lundurmak suretiyle hâdiseyi mütalâa ettiğimiz 
zaman Sayın Nusret Tuna'nm teklifini kabule 
hem Anayasanın ruhu bakımından, hem de uy
gunluk bakımından imkân görmüyrum. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci nokta, ne diyor 
Sayın Tuna? Üç kat aday gösterirseniz Başkan
lık Divanının tarafsız olarak çalışmasını sağla
mak bakımından ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerine seçme bakımından daha tarafsız, daha 
ehil, daha vasıflı kimseyi seçme imkânını verir
siniz. 

Eğer Sayın Tuna'mn bu teklifinin istinadet-
tiği gerekçeyi makbul saymak suretiyle değer
lendirmek istersek, mademki üç katını aday 
gösterdiğimiz zaman daha tarafsız, daha vasıflı 
daha ehlini seçebiliyoruz. O halde dokuz kat 
gösterelim. Dokuz kat gösterdiğimiz zaman da
ha ehlini, daha vasıflısını daha tarafsızını se
çelim. Ondokuz kat gösterdiğimiz zaman bu 
imkân daha bollaşır. O halde C. H. P. sinin 
Cumhuriyet Senatosundaki üyesinin adedi 47 ol
duğuna göre 47 si de aday olur. 47 içinden seç
me daha uygun olur. 47 si aday olduğu zaman
da Anayasanın 84 ncü maddesiyle çelişme hali
ne düşülür. Çünkü, bu takdirde aday gösterme
miş oluruz. Başkanvekilliği için, idare amirli
ği i'çin ve kâtip üyelik için. Halbuki Anayasa
mız sadece başkanlık için aday göstermeyi em
retmektedir. Sadece başkanlık için aday göster
meyi emretmektedir. Bunun dışında sayın arka
daşlar, bir grup kontenjanına düşen başkanve
killiği için üç aday gösterdiği takdirde aday
dırlar, seçim çalışması tabiî ve meşru bir çalış
madır. Ve aynı gruptan üç aday Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunda kendilerinin seçimi 
için diğe'r iki arkadaşlarının seçilmemesi için 
bir çalışma yapmak mecburiyetinde kalacaklar
dır. Sayın arkadaşlar bu da bir siyasi parti 
grupuna mensup üyelerin muhafaza etmeye 
idame etmeye mecbur oldukları ahenk, tesanüt 
ve karşılıklı anlayışın aleyhine işliyen bir me
kanizma olacaktır. Grup üyeleri arasında bu 
secimden dolayı ahenksizlik girebilecektir, te-
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«anütsüzlük doğabilecektir, çalışmalar olacak
tır. O grupun kontenjanına dâhil olmuş o grup 
adayını tesbit etsin. Burada bir nokta hatıra 
gelebilir. Ve Sayın Tuna bu nokta üzerinde de 
durdular. Efendim, gruplar aday gösterirken 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri mutlaka o adaya 
oy vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Seçim 
mekanizması bizatihi özlenilen hüviyetiyle işli-
yemiyor. Hayır arkadaşlar, dört yılı aşan bir 
zamandan beri bu çatı altmdajız. Bu konu üze
rinde birçok seçimler yaptık. Grupların göster
dikleri adayları üç, beş, onbeş günden sonra ge
riye aldıklarını gördük. Grupların- seçilemiyen 
adayları üzerinde ısrar etmediklerini gördük. 
Aday değiştirdiklerini gördük. Binaenaleyh, biz 
Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak oylarımızı 
bir yerine üç kişi arasında tercih ölçülerimizi 
nazara almak suretiyle kullanalım, diye grupla
rın iç bünyelerini rahatsız eden bir faaliyet ve 
hareket istikametine geçmedik. Gruplarımızı 
kendi bünyeleri içinde kendi ahcnkleriyle kendi 
disiplinleriyle başbaşa ve rahat bıraktık. Sayın 
arkadaşlar işte bu konuları göz önünde bulun
duran Komisyonumuz bu konuyu konuştuğu 
toplantıda dokuz üye olarak hazır bulunuyor
du. İçlerinde sadece teklif sahibi sayın ve de
ğerli arkadaşım Tuna, komisyonun bu görüşü
ne muhalif kaldı. Teklif sahibi olmak itibariyle 
bittabi mazur görülmek gerekir. Ama Başkan 
dâhil, dokuz kişinin sekizi söz birliği ile bu 
inanca vardık. Komisyonun görüşünü sizlere 
özetlemeye çalıştım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir buyurun. Sayın 
özden siz de istediniz ama, komisyon üyesi ol
duğunuz için.. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; şahsına ve fi
kirlerine son derece hürmet beslediğim Nusret 
Tuna arkadaşımızın getirmiş olduğu hususa as
la iştirak edemiyorum. Zira birinciden bahset
miyorum, Sayın Betil gayet güzel izah etti. Yal
nız bir şey getirilirken tatbikattaki neticesini 
de düşünmek lâzım. Tatbikatta biz burada Se
nato Başkanlığı seçimi için altmışdört tur yap
tık. O zaman ne olacak muhterem arkadaşla
rım? Her parti üç aday gösterecek ve bu üç 
arkadaşla kendi mensuplariyle kulis yapacaktı 
emin olun ki, altmışdört tur değil, 164 tur 
yapsanız yine seçemiyeceksiniz. Tatbikatını dü
şünmek lâzım. Çünkü seçilen her arkadaş ya 

başkan adayı olacak, ya kâtip olacak, ya da 
idare âmiri olacak. Kendi mahiyeti, kendi dost
ları, kendi arkadaşlariyle kulis yapacak, ve doğ
ru bir şey olmıyacaktı. Böylelikle Senatoyu boş 
yere işgal edeceğiz. Şahsi kanaatim odur ki, 
Halihazırda getirilmiş ve mevcut tatbikat en 
iyisi ve en yerinde olanıdır. Bilmem sayın ar
kadaşlarım, bunu hangi esasa istinadettirerek 
getirmiştir, bu hatalı bir iştir. Kanaatimce ko
misyon raporu yerindedir. Sayın kardeşimiz, 
Sayın Tuna'nın yaptığı teklife iltifat edilme
mesi ve komisyonun teklifinin aynen uygulan
ması yerinde ve isabetli olur. Zira Senatoyu 
günlerce bu mesele işgal eder arkadaşlarım. 
Tatbikatı düşünmek lâzımdır. Bir kere getirin 
gözünüzün önüne. Üç arkadaş orada, üç arka
daş orada, üç te orada, dokuz kişi eder. Herkes 
kulis yapacak 35 - 40, 35 - 40 tan fazla oy ala
caklar. Biz buna devam edeceğiz. O zaman kal
kıp diyeceğiz ki burada memleketin halledil
mesi gereken meseleleri vardır. Bizi bekliyor. 
Biz de henüz seçim yapamadık, diyeceğiz. Bu
nunla mı uğraşacağız 1 Onun için bu yerinde de
ğildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın özden, komisyon raporu 
lehinde buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, ben meselenin üze
rinde uzun boylu duracak değilim. Kanuni ta
rafını Komisyon Sözcüsü arkadaşım gayet et
raflı bir şekilde anlattı. Anayasamızın 84 ncü 
maddesinin lâfzı ve ruhu komisyonun vermiş 
olduğu rapora tamamen uygundur. Ben kısaca 
gruplarımızın vaziyetlerinden bahsetmek isti
yorum. Şimdi tasavvur buyurunuz Adalet Par
tisi Senato Grupu toplanacak Başkanlık Diva
nına seçecekleri, orana göre seçecekleri üye ar
kadaşlarımızı tesbit edecekler. Halk Partisi de 
böyle yapacak, diğer gruplar da böyle yapacak. 
Ne olacak? İki arkadaş meselâ başkanvekili se
çilecek. Adalet Partisi 6 tane başkanvekili nam
zedi gösterecek, Sayın Nusret Tuna'nın teklifi 
kabul edilirse, biz bir tane göstereceğiz, üç ta
ne göstermek mecburiyetinde kalacağız, diğer 
üyeler hakkında da yine böyle olacaktır. Ta
savvur buyurunuz bir Senatoda filân grupu 
toplanıp aralarından bir kişiyi seçmek mi daha 
kolaydır, en iyisini, en lâyıkını, en kıymetlisini, 
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yoksa o gruplar aralarından üç tane yine 
kıymetli arkadaş seçecekler, bunlar hodri mey
dan, artık Senatoda istediğiniz gibi kulis ya
pın, faaliyet gösterin birbirinizi yiyin mi diye
cekler? Bu arkadaşlar, grupların bünyesini ke
mirir bir durum ihdas eder, kemirir. Bu sefer 
ben kazandım, gelecek sefer ben sana gösteri
rim, diye hem Senato gruplarında birbirine kar
şı üyelerin fena hareketleri tevali edecek, hem 
de Genel Kurulda kulis faaliyeti büsbütün ar
tacak, Anayasamızın ve içtüzüğümüzün tesbit 
ettiği ruh ve mâna ortadan kalkacaktır. 

Bu itibarla üç kişi göstermenin faydası as
la yoktur. Grupları zedeler, grupları perişan 
eder. Üyeleri birbirine katar. Binaenaleyh, 
Anayasa ve Adalet Komisyonunuz gayet dik
katle birkaç defa, birkaç gün bunun üzerinde 
durarak çok esaslı tetkikler yapmak suretiyle 
neticeye hemen hemen ittifakla varmış bulun
maktadırlar. Binaenaleyh, komisyonumuzun ka
rarının tasdik buyurulmasmı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde 

başka görüşmek istiyen sayın üye?... Yok. Ko
misyon raporunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına 99 
sayın üye katılmıştır. 98 kabul, 1 ret. Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin birinci maddesinin açık 
oylanmasına 108 sayın üye katılmıştır. 107 ka
bul, 1 ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 2 nci maddesinin açık oyla
masına 108 sayın üye katılmıştır. 107 kabul, 
1 ret, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 3 ncü maddesinin açık oyla
masına 109 sayın üye katılmıştır. 108 kabul, 1 
ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun 4 ncü maddesinin açık oyla
masına 113 sayın üye katılmıştır. 112 kabul, 1 
ret. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun geçici maddesinin açık oyla
masına 98 sayın üye katılmış, 97 kabul, 1 ret, 
•alt çoğunluk sağlanmıştır. 
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Aynı kanunun 6 ncı maddesinin açık oyla
masına 115 sayın üye katılmış, 114 kabul, 1 ret, 
salt çoğunluk sağlanmıştır. 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifinin tümünün açık oylama
sına 113 sayın üye katılmış, 112 kabul, 1 ret, 
salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının 1 nci maddesinin açık oylama
sına 109 sayın üye katılmış, 109 kabul oyu ile 
salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Adlî Tıp Müesseessi Kanununun bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nunun tümünün açık oylamasına 112 sayın üye 
katılmış, 112 kabul, salt çoğunluk sağlanmıştır. 
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işlerin 
ikinci maddesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» ben
dinin III ncü fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/190) 
(S. Sayısı: 753) (1) 

BAŞKAN — Komisyonun Sayın Sözcüsü Tu
na?.. Buradalar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
madan evvel bu teklifle ilgili, yazmamakla bera
ber Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'nm bir takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 4 ncü bölümünde 2 nci sırasında 

yer alan 753 numaralı raporun ilgisi münasebe
tiyle bir defada Komisyonumuzda görüşülerek 
komisyon raporunun eklenmesine ve böylece 
daha salim karara varılmasına imkân sağlan
mak üzere Dışişleri ve Turizm Komisyonuna ha
valesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 
BAŞKAN — Sayın Bekata'nm teklifi, biza

tihi kendisini ilgilendiren bir komisyonla ilgili
dir. Mesele burada takibedilen yoldur. îçtüzü-

(1) 753 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

31 — 
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ğünıüzün 180 nci maddesi, İçtüzük tadillerinde 
ihtisas komisyonu olarak Anayasa ve Adalet 
Komisyonu görülmüştür. Bu İçtüzüğümüzün 
180 nci maddesinin sarih hükmüdür. Bu sebep
le Başkanlık bu teklifin Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna, vazifeli olan komisyona gönderil
miştir. Sayın Bekata'nm talebi kendi isteğine 
göre değil eğer komisyon yine İçtüzüğün 
ol nci maddesi gereğince kendisini yetkili gör
mezse ki, bizatihi yetkilidir, diğer bir komisyo
na havalesini temin edebilir. O bakımdan usul 
yönünden yapılmış en ufak bir hatanın olduğu... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Hata
dan bahseden yoktur 

BAŞKAN — Bir kerede bizden sorulsun, di
yorsunuz. Nedir? Buyurunuz takririnizi izah 
ediniz. İçtüzüğün hangi maddesinin hangi hük
müne müstenittir? Bunu öğrenilim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım. Verdi
ğim önergenin mahiyeti şudur : Bir komisyonun-
ikiye bölünmesiyle ilgili olarak iki arkadaşımı
zın verdikleri teklif, Tüzüğe uygun olarak Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna verilmiştir. Bu 
kısımda bir usulsüzlük iddia eden yoktur. Bi
zim şu andaki önergemizin mahiyeti şundan iba
rettir: Bölünmesi bahis konusu olan komisyon, 
Dışişleri ve Turizm Komisyonudur. Her hangi 
bir komisyona havale edilen mevzu, o komisyon 
tarafından lüzum görülürse ilgili komisyonlar
dan da mütalâa alınır. Anayasa ve Adalet Ko
misyonu lüzum görememiş ve mütalâa almamış. 
Ona da bir dediğimiz yok. Burada verilen öner
irin mahiyeti, bu konu Dışişleri ve Turizm Ko
misyonunun ikiye bölünmesiyle ilgili olduğuna 
göre, bu komisyonun da bir raporunun daha sa
lim bir Genel Kurul kararma bağlanabilmesi için 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporuna eklen
iri esinden ibarettir. Çünkü Anayasa ve Adalet 
Komisyonu, Dışişleri ve Turizm Komisyonundan 
hiçbir mütalâa sormadığına göre, kendi takdiri
ni kullanırken elinde, gerekli argümanlara sahip 
değil demektir. Binaenaleyh, bu rapor Yüksek 
Heyetinizce esasına şu anda geçilmeden Dışişleri 
ve Turizm Komisyonuna havale edilirse süratle 
İm komisyondan noktai nazarını bir raporla, 
bugüne kadarki tatbikattan da faydalanarak 
arz eder ve Genel Kurul daha rahat bir karara 
varır. Binaenaleyh, bizim teklifimiz şu anda, 
Dışişleri ve Turizm Komisyonunu ilgilendiren 

bu konunun bir defa da orada müzakere edilerek 
bir raporla Yüksek Heyetinize gelinmesinden 
ibarettir. Bunun Tüzükle ilgisi olmak üzere olan 
safhasına gelince : Her hangi bir komisyon bir 
kanun teklif veya raporunu kendisinin de mü
zakere etmesini arzu ederse, Genel Kuruldan bu 
talepte bulunabilir. Takdir Genel Kurula aittir. 
Başkana bu bakımdan usulsüzlük iddiası diye 
bir iddianın bahis konusu olmadığını sanırım ki 
benim konuşmama ilâveten söyliyeceklerdir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 31 nci maddesinin 
son fıkrası, «Bir komisyon belli bir konu hak
kında önce diğer bir komisyonun mütalâasını al
maya lüzum görürse..» Görmemiş. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Öner
geyi oya arz edeceksiniz. 

BAŞKAN — O zaman komisyonun, Heyeti 
Umumiye vazifeli komisyona, böyle bir karara 
gidildiğinde siz görevinizi ifa ederken bu lüzu
mu mütalâa etmemişsiniz demiş olmıyacak mı
dır? Başkanlık Divanı olarak bu kanıda deği
liz. 

Komisyon Sözcüsü Sayın Tuna, buyurun. 
Tabiî bunlar ilk çıkan hâdiseler, nevi şahsı

na münhasır hâdiseler. Tatbikatı yok, bir te
amül kuruyoruz. Dikkatli olmanız lâzımgeldiği 
içindir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Tabiî Üye arkadaşımız Se
zai O'Kan İçtüzüğün 17 nci maddesinin değişti
rilmesi için bir tüzük tadili teklifinde bulundu. 
Bunun mevzuu Dışişleri Komisyonu ile Turizm 
Komisyonu biribiriııden ayrılsın. Teklifin ma
hiyeti budur. Şimdi İçtüzüğümüzün 180 nci 
maddesi şöyle der; «Bu tüzükte değişiklik yapıl
masına dair teklifler, ve bu tüzüğün uygulan
masından doğacak anlaşmazlıklar, gerekli raporu 
hazırlayıp Cumhuriyet Senatosuna sunmak üzere 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edilir.» 

Demek oluyor ki, burada bir ihtilâf yok. Bir 
İçtüzük tadili olmuştu şu İçtüzük tadili varit 
midir, değil midir, rapora hazırlansın diye Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmiştir. 

Şimdi 31 nci maddenin tatbikinden bahsede
lim. 31 nci maddenin mahiyeti «Hizmet gören 
bir komisyon diğer bir komisyonun ihtisasından 
istifade etmek isterse bir mevzuda kendisini yet
kili görmezse o komisyondan mütalâa sorabilir.» 
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Burada bizim tadil mevzuu olan Dışişleri Komis- I 
yonu.ayrı bir komisyon,. Turizm ve Tamıma Ko
misyonu ayrı bir komisyon olsun mu olmasın mı? 
İş durumları daha evvel tetkik edilmiştir. Arka
daşlarımız bunun üzerinde gündem dışı.konuşma
lar yaptılar. Komisyonların mesailerini artık, bu
günkü klâsik sistemden kurtarıp, I 

HIFZI OĞUZ BBKATA (Ankara) —Sayın 
Başkan esasa geçmektedirler. I 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı aydınlanmak 
istiyor. Usule dair söz almadılar ki. Komisyon adı- I 
na söz aldılar, zaten. ! 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU ; 

SÖZCÜSÜ A. NUSRET TUNA..(Devamla) —i; 
Etütlerini yapabilecek bir ihtisas komisyonu ha-; 
ünde çalışmanın lüzumundan bahsettiler ve bu- • I 
mı komisyonumuz tetkik etti. Ayrıca Dışişleri • I 
Komisyonunun bu sahada bir tüzük tadilinde I 
ihtisası olan bir mevzu değildir ki, kendilerinden I 
ayrıca bir mütalâa sordum. Açık olan bir key- I 
fiyettir. Üyelerin, ııulıtelif defalar ortaya attık- I 
lan bir mevzudur Tüzük tadilidir. Salahiyetli I 
Merci Anayasa ve Adalet Komisyonudur. Tü
zük sarih olarak tashih etmiştir. Diğer bir ko- I 
misyondan mütalâa sorulmasına da lüzum görül- I 
m emiştir. Tüzüğün açık hükmüne uyularak ra- I 
porumuzun tetkikini ve karara bağlanmasını is-. I 
tirham etmekteyiz. I 

BAŞKAN — Usul bakımından Sayın Yetkin, 
buyurun. I 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, tüzük tadili, umumiyetle tüzüğümü- I 
zün tadillere mütallik olan son hükümlerinde I 
Anayasa ve Adalet Komisyonunca. gözden geçi- I 
rilmesini âmir olduğu için bir sefer Adalet ve I 
Anayasa komisyonlarına havale edilmiş, bulunu
yor, Fakat tüzükte tadili istenilen konu, bir ko- I 
misyonun, bir komisyon olarak kalması veya.iki I 
komisyon haline getirilmesi konusu ve hedef ola- I 
rak aldığı tadilin hedefi plânda Dışişleri ve Tu- I 
rizm Komisyonunun bir komisyon halinde kal- I 
ması veya Turizm Komisyonu ayrı, Dışişleri Ko- I 
misyonu ayrı gibi ayrı iki komisyona ayrılması I 
konusu. Kendi mesaisini hedef tutan bir tadilde I 
bu komisyonun mütalâasını almaya ihtiyaç yok- I 
tur, diyoruz. Bu onun görevi dâhilinde değildir, I 
diyoruz. Ve bendeniz bu yönde muhterem Ko- I 
misyon Sözcüsünün görüşüne katılamıyorum. I 
Çünkü nihayet Anayasa ve. Adalet Komisyonu 1' 
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bir içtüzük tadilinde her hangi bir Meclisin işle
yişi ile ilgili olan bir konu değil, bir komisyonun 
mesaisini tek başına bir komisyon halinde iken 
yapabilir, veya hayır bu komisyon tek başına bu 
vazifeyi göremez, bu ancak iki komisyon halinde 
olduğu zaman yürüyebilir gibi bir mütalâa serd 
ediyor. Ve bu komisyonun mütalâasına almıyor. 

Bendeniz bunu aslında usule, teamüle ve işin 
gerçek durumuna aykırı telâkki ediyorum. 
Umardım ki, Adalet ve Anayasa Komisyonu böy
le bir karara varmadan kendisi tüzüğümüzün 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak, evvelâ Dı
şişleri ve Turizm Komisyonu sen ne diyorsun, 
kaç tane işin var, bir yıl içinde kaç tane mevzu 
incelediniz, üye sayınız kâfi geliyor mu, veya bu 
iki işi birden memzucen yapabilmekte misiniz, 
yoksa bir, iki komisyon halinde çalışmaya sen de 
lüzum görüyor musun diye bir mütalâa sormuş 
olsun. Şimdi Tcvetoğlu arkadaşım artık ortada 
bir Dışişleri Turizm Komisyonu kalmadı diyor.; 

Hayır efendim, kalmadı değil, bilâkis halen mer'i 
olan Tüzüğümüzün sarih hükmüne göre bizim 
17 nci maddemizde bir Dışişleri ve Turizm Ko
misyonumuz vardır, ,15 kişilik. Bu tüzük mer'i-
dir halen. Bu madde mer'idir halen. Ve üstelik 
yine tüzüğümüzün bu maddesinin komisyonları 
tadadeden kısmından sonra gene (B) fıkrasında 
«Genel Kurulca başka komisyonlar kurulabile
ceği gibi mevcut komisyonların bâzıları kaldırı
labilir.» Şimdi dikkat buyurunuz tüzüğümüzün 
hükmü başka komisyonlar kurulabilir derken, 
şurada tadadedilen Dışişleri, İçişleri, Maliye ko
misyonlarından başka komisyonlar da kurulabi
l ir , diyor. Ve bir- de komisyonlardan bir tanesi 
kaldırılabilir diyor. Binaenaleyh şimdi bir yeni 
komisyon kurmak demek Turizm ve Dışişleri 
Komisyonunu ilga etmek demek değildir. Yeni 
bil- komisyon kurulsa dahi Tüzüğe göre Dışişleri 
ve Turizm Komisyonu mevcuttur. Böyle olunca 
Komisyonun kendisinin de bir defa bu konuyu 
incelemesi hususunda işin bir defa da o komisyo
na tevdii yolundaki teklifini Tüzüğe aykırı telâk
ki etmeye imkân yoktur. Teamül icabıdır, ben
deniz hatırlarım burada bir komisyon başka bir 
komisyona tevdi edilmiş bulunan bir işin bir kar
ma komisyonda görüşülmesini istemiştir. Bir ko
misyon kendisine tevdiini istemiştir ve buna dair 
Senatomuzda geçmiş, teamül vardır. Böyle bir 
teamül, olmadığı halde dahi Riyaset Divanının. 



C. Senatosu B : 47 15 . 2 . İ966 O : 1 

ro'ren bu takrir üzerinde bir mütalâa serdine, 
bir tasarruf yapmasına imkân yoktur. Bir ko
ni i-svcn bana bu işi tevdi edin diyor. O hangi ko
misyon? Bizzat kendisinin üzerinde bir operas
yon yapılması mevzuubahsolan komisyon. Bir de 
ben teemmül edeyim, ben de mütalâamı bildire
yim diyor. Bu mütalâa Cumhuriyet Senatosu
nun kararma ışık tutmaktan ve daha salim bir 
neticeye varmasına yardımcı olmaktan başka ne 
netice doğurabilir arkadaşlar? Neden böyle bir 
tahriri Riyaset Divanı reye koymakta tereddüd-
tdiyor. Ve üstelik de mütalâa serd ediyor. Yüce 
Heyet elbetteki kanaatini reyleriyle izhar ede
cekti T*. Bu komisyona gitmesine lüzum vardır ve
ya yoktur. Bunu halledecektir. Ama bu takririn 
oya konulması kanaatimizce zaruridir. Bunun 
aksine Tüzüğümüzde bir hüküm yoktur. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN —• Efendim Başkanlık Divanım 
Sayın Yetkin o derece kısıtlıyor ki, kendilerinin 
•le beyan ettikleri gibi 180 nci madde ile görevli 
olan Anayasa ve Adalet komisyonlarını kabul 
buyurdular. Ve gayet güzel ifade ettiler. Dedi
ler ki, 31 nci maddenin son fıkrası gereğince, 
bu komisyon niçin ikiye ayrılması gereken komis
yondan mütalâa sormamıştır. Komisyon geri is-
tiyebilir her zaman. Fakat Başkanlığın bu tak
riri oya koymasına İçtüzüğün 180 ve 31 nci mad
desi muvacehesinde imkân olmadığını da beyan 
ederim. Komisyon alsın, gerekirse geriye alsın, 
mütalâasını sorsun. Başkanlık Divanı olarak... 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da.... 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim, usul hak
kında. 

Bu hususta şunu da arz edeyim. Bu mesele 
münhasıran bugünkü Başkanlığa Riyaset eden 
arkadaşınız tarafından değil, Sayın Dışişleri ve 
Turizm Komisyonu Başkanı tarafından Başkan
lık Divanına arz edilmiş ve 13 kişiden müteşekkil 
Başkanlık Divanı meseleyi tezekkür etmiş ve 
Komisyon Başkanına yazılı cevapta dahi bu
lunmuştur. 

FERİD MELEN (Van) — Mesele takririn 
oya -konulup konulmaması meselesidir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, kısaca konuşacağım. Bir takririn oya 
konması veya komisyona iadesi iki yoldan müm
kündür. Birisi takrir olduğu gibi Riyaset Divanı 
tarafından hiçbir takdir ve hiçbir mütalâa beyan 

edilmeden oya vaz'edilir, fikri alınır. Bir diğeri 
de komisyonun talebi olmadığı için iade etmiyo
rum diye şimdi yapıldığı gibi mütalâa derme-
yanı ile muamele durdurulmak istenir. Arkadaş
lar, Komisyon kanaatimizce tetkikatı eksik yap
mıştır. Aidolduğu ilgili komisyondan mütalâa 
istememiştir. Şimdi ya komisyona iade edeceğiz, 
bu mütalâayı iste diye, veya talep üzerine ilgili 
komisyona vereceğiz. Bu iade edeceğimiz komis
yon Dışişleri Komisyonu da tıpkı Anayasa ve 
Adalet Komisyonu gibi Yüksek Heyetinizin oy
ları ile seçilmiş muhtelif partilerden mürekkep 
bir komisyondur. Binaenaleyh ilgili komisyonun 
mütalâası alınmamış ve o zaman yanlışlık yapıl
mış, şimdi tamamlamak lâzım. Tamamlamak 
için de iki yol var. Bu ya ilgili komisyona doğ
rudan doğruya verilir. Veya Anayasa ve Ada
let Komisyonuna bu ciheti de tetkik et diye ve
rilir. Bu da komisyon tarafından talebedilir ve
ya azadan biri bir takrir vererek istiyebilir. Te
amülümüz böyle, tatbikatımız böyle. Belki şim
diye kadar bunun yüzlerce de misali vardır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, komisyona iadesi 
hakkında bir takrir yoktur. Dışişleri Komisyo
nuna tevzii hakkında var. 

MEHMET HAZER (Kars) — Vardır efen
dim, ben şimdi bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu
na havalesi hakkındaki takrir oylanır. Başkanlık 
Divanının tutumunu tavzih ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Ne farkı 
var efendim. Bir dakika müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Çok büyük farkı vardır. Efen
dim. Görevli bir komisyon vardır. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim, 
görevli komisyona, yani ilgili komisyona yani, 
bir heyet seçmişsiniz tetkikat yap demişsiniz, ba
na bir rapor getir demişsiniz, ilgili daireden mü
talâa sorulmamış. İlgili dairede tetkikat yapıl
mamış. Getirilen rapor tam olur mu? Tıpkı bu
nun gibidir. İlgili komisyondan mütalâa alması 
komisyonun tetkikatını hem aydınlığa kavuştu
rur, hem kemale erdirir. Ya komisyon lütfetsin 
bunu talebetsin, veya bir takrir vererek Komis
yona havale edelim, tetkik etsin, ne var bunda 
yani!.. Binaenaleyh komisyon her hal ve kârda 
bunu yeniden, tamamlamak için, tavzih için, 
Umumi Heyeti tenvir için bunu yapması lâzım
dır. Ne Anayasa mânidir, ne İçtüzük mânidir 
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ne de teamül mânidir. Bilâkis talep de vardır, 
bunu derhal komisyonun talebetmesi lâzımgelir. 
Komisyon talebetmiyorsa takrir vereceğiz, lüt
fen bunu oya koyun. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, teşekkür ederim. 
Komisyona iadesi hakkında bir takrir yok

tur. Böyle bir takrir olduğu takdirde oylarım. 
Bir takrir gelmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Komisyonunun mütalâası alınmak 

üzere raporun Anayasa Komisyonuna iadesini 
arz ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Efendim, yine Dışişleri Komis
yonunun raporunu alma kısıtlayıcı tedbirini va
zifeli bir komisyona... 

(Sebep nedir? Sebep, sebep sesleri) 
Sebep içtüzüğümüzün 180 nci maddesi. Ana

yasa ve Adalet Komisyonuna havalesine denir. 
Gerekçesi meydandadır. Konuşulan hususlar da 
meydandadır. 31 nci maddeyi göz önüne alır. 
Aynı komisyonumuz, içimizden çıkmış olan ko
misyonumuz gereğini yerine getirir. 

Heyeti Umumiye böyle bir karar verdiği tak
dirde vazifeli bir komisyona kararla bir hususu 
yaptırmayı empoze etmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, biz kanunlarda 
dahi kabul edilmiş bir teklifi komisyona havale 
ediyoruz. Komisyon gereğini Heyeti Umumiye-
nin oyu ile tahassul etmiş bir tadil teklifini ka
bul etmeksizin huzurumuza geliyor. Şimdi biz 
diyoruz ki, mutlaka ve mutlaka bir komisyonun 
mütalâasını almak suretiyle hareket edeceksin. 
Bu kararı İçtüzüğümüzün 31 nci maddesinin sa
rahati ve yine 180 nci maddesinin sarahati kar
şısında kabul edemiyorum. Mücerret havaleye 
hazırım. (Gürültüler) Çok rica ederim, Başkan
lık Divanına müzahir olunuz. (Reye konsun ses
leri) Reye kovmak gayet kolay efendim. 

Buyurun, Sayın Betil. Hata etmemek asıl
dır. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, hukukta bazan şekil esas kadar, esastan da 
daha mühim olur. Ama bugünkü kadar, bugün 
Birleşimi idare eden Sayın Başkanvekilinin tutu
mu kadar maksattan uzaklaşan şekilci bir tatbi
kata ben rastlamadım. İzah, eleceğim. Sabır ile 
dinlemenizi istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzük ne diyor? İç
tüzük, bizim müzakerelerimizi selâmet içinde isa
betle yapmaklığımızı sağlıyan bir komisyonun 
sahip bulunduğu yetkiye ki komisyonlar Genel 
Kurulun çalışmalarını kolaylaştırıcı teşekküller
dir. Komisyon çalışacak Genel Kurulun çalışma
larını kolaylaştıracak. Şimdi, İçtüğümüzün 31 nci 
maddesi bir konuyu görüşen komisyonun başka 
komisyonlardan da mütalâa istemesine imkân 
vermektedir. Anayasa ve Adalet Komisyonun

da, ben de üyeyim. Bu kanun konuşulurken aramız
da Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 
mütalâa istiyenin teklifinde bulunan olmadı. Böy
le bir görüş izhar eden olmadı. Ben de çalışma
larda hazır bulundum. Ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu teklifin leh ve aleyhinde gerekçeyi 
gözden geçirdik. Netice itibariyle çoğunlukla bir 
karara vardık. Ve rapor halinde Yüksek Heyeti
nize bunu sunduk. Şimdi Anayasa ve Adalet Ko
misyonu, Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma Komis
yonunda bu konu üzerinde mütalâa istemeye lü
zum görmemiştir. Lüzum görse idi isterdi, bu 
mütalâa isteme yetkisi münhasıran Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna aittir. Yüksek Heyetinizin 
yani Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun böy
le bir yetkisi yoktur. Eğer böyle bir oylama ya
parsanız, bu teklif veçhile oy çıkarsa Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun vazifesine müdahale etmiş 
olursunuz. 31 nci maddeye aykırı düşer, gibi bir 
mülâhazayı kabule imkân yoktur. Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun ihtisasına taallûk eden konularda ça
lışmalarını kolaylaştırıcı bir teşekküldür. Anaya
sa ve Adalet Komisyonunun haiz olduğu salâhi
yeti Yüksek Heyetiniz Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu evleviyetle haizdir, ona sahiptir, Bi
naenaleyh, Genel Kurul bunu kabul eder veya 
etmez bilmiyoruz. Oylar nasıl tecelli eder bilmiyo
ruz. Ama Sayın Başkanvekili diyor ki, madem ki 
Anayasa ve Adalet Komisyonu lüzum görmedi 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Noktai nazarını öğrenmek istiyoruz. I 

MEHMET HAZER (Kars) — Bizim haiz 
olmadığımız yetkiyi komisyon haiz olamaz. I 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Komisyona 
iadesini tazammun eden bir takrir aynı zaman
da komisyona, Heyeti Umumiye kabul ettiği tak- J 
dirde bir gprevi yerine getirmek vazifesini vere- I 
mez mi? 
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Dışişleri .- Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 
mütalâa istemedi. Ben eğer önergeyi oylarsam 
ve- önerge çoğunlukla Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun tasvibine mazhar olursa, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna emir vermiş olur ki, böyle bir emir 
vermeye yetkisi yoktur. Hayır arkadaşlar böyle 
şey olamaz. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
Cumhuriyet Senatosunun komisyonlarına çalış
maları bakımından veçhe, direktif ve talimat ve
rir. Ama komisyon onu kabul etmez, raporunda 
ısrar ile huzurunuza gelebilir. Sonra muhterem 
arkadaşlarım, ben de üye idim. Orada aklıma gel
medi. Arkadaşlardan hiçbirisinin aklına gelmedi. 
Ve bu konu hiç bahis mevzuu olmadı. Dışişleri 
Komisyonundan bir mütalâa istemek Dışişleri 
Komisyonundan bir mütalâa istense ve bu suret
le mesele daha ışıklanmış olarak Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna gelse bir mahzur mu do-
ğer bundan? Dört yılı aşan bir zamandan beri 
bu tüzüğü uyguluyoruz. Kabul edildiği tarihten 
bu yana bu tüzüğü uyguluyoruz. Bu tüzük şu 
•mütalâaların gelmesi için daha bir hafta'uygula
nırsa bundan zarar mı doğar, bundan mahzur mu 
doğar? Başkanvekilinin görüşüne katiyen iştirak 
etmiyorum. Senato Genel Kurulu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun yetkisine beleğanınabelâğ 
sahiptir. Dışişleri Komisyonundan mütalâa ala
rak noktai nazarını bildirir ve bildirme imkânı
na sahiptir. Başkanvekili önergeyi oylamamazlık 
edemez. Oylamazsa vazifesini yapmamış olur. 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Heyetinizin 
tenevvürü bakımından bir hususu arz etmeme mü
saadenizi rica edeceğim. Sayın Dışişleri Komis
yonu Başkanı imzasiylc 3 . 1 . 1966 tarihinde 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına yazı
lan bir yazı. İlişiği ise sayısı 753 raporda Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun iki ko
misyona ayrılması tezi ileri sürülmekte ve İçtüzü
ğün ilgili maddesi bunu sağlıyacak şekilde değiş
tirilmesi öngörülmektedir. Mesele doğrudan doğ
ruya komisyonumuzu ilgilendirdiği halde Anaya
sa ve Adalet Komisyonu, Komisyonumuzun müta
lâasını dahi almadan raporunu vermiştir. Bu hu
susta Senatoda salim bir karara varabilmesi için 
konu ile asıl ilgili olan Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu görüşünün de bir raporla tes-
biti.no her bakımdan lüzum ve zaruret olduğu 
aşikârdır. Bu itibarla talebimizin Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanında görüşülerek mütalâ

amızın da eklenmesine imkân vermek üzere ilişik 
raporun Komisyonumuza havale edilmesini say
gıyla arz ederim. Divan kararı. (Soldan, bu bizi 
bağlamaz, sesleri) Birşey söylemiyoruz efendim. 
Beni bağlar. 

«Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Başkanlığına Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Sezai 
O'Kan ve Ccvat Açıkalın'm Dışişleri ve Turizm 
ve Tanıtma Komisyonunun iki ayrı komisyona 
ayrılması hakkındaki teklifleri İçtüzüğün 17 nci 
maddesinin (A) bendinin üçüncü fıkrasının de
ğiştirilmesine taallûk etmektedir. Başkanlık Di
valımın 7 . 2 . 1966 tarihli toplantısında İçtü
züğün 180 nci maddesi gereğince tüzük değişik
liklerine dair teklifin gerekli raporun hazırlan
ması için Anayasa ve Adalet Komisyonuna ha
vale edildiğine 31 nci maddesinde ise bir teklifin 
ancak havale edildiği komisyonun kararı üzerine 
diğer bir komisyondan mütalâa istenebileceği tes-
bit edildiğinden yapılan işlemde bir hata olmadı
ğına karar verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.» 

Şimdi üç tane takrir gelmiştir. Üçü de aynı 
mealdedir. 

Bir tekini okutmak suretiyle oylarınızı istih
sal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle raporun Ana

yasa ve Adalet Komisyonuna iadesini teklif ede
rim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Sayın Başkanlığa 
Bir defa daha tetkik edilmek üzere müzakere

si yapılan İçtüzük tadiline dair teklifin Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna iadesinin oya konulması
nı arz ve teklif ederim. 

• "' . Konya 
Mustafa • Din ekli -7 

Yüksek Başkanlığa ' 
Şifahen arz ettiğim sebeple raporun Anayasa 

ve Adalet Komisyonuna iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'Kan'm İçtüzüğün 17 nci maddesinde değişik
lik teklifi hakkındaki Anayasa ve Adalet Komis-
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. yonu raporunun tekrar Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Malatya 
Niivit Yetkin ' 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde konuşmak 
- istiyenl. Buyurun Sayın Ertuğ, aleyhte. 

'" CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
' değerli senatörler; mevzu münakaşa safhasını 
"değiştirdiği için deminki müzakerelerin usulsüz 
"olduğuna ait maruzatım olacaktı, ondan vazge

çiyorum. Bu teklif, yani Turizm Komisyonu ile 
' yahut Turizmle Dışişlerinin ayrı olarak çalış

ması teklifi geçen sene aynı komisyon üyelerinin 
~ müteaddidi tarafından teklif edilmişti. Bu sene 
" yine aynı teklif aynı komisyon üyelerinden, ge-
• rck turizm sektöründe meraklı ve ihtısaslı olan 
arkadaşlarımız ve gerekse dışişleri bölümü ile 
ilgili, istekli olan ve üye olan arkadaşlarımızın 

"müteaddidi tarafından teklif edilmiştir. Biraz 
"önce Sayın Bekata, sevgili arkadaşım Bekata 
• bir başka imzasiyle bir teklif yaptılar. Onun 
" .usulsüz olduğunu arz edecektim. Çünkü yüksek 
"-hat-ırlarınızdadır. Burada Başkanlık seçimine iti-
' raz vâki olmuştu. Bu itirazda aynı konu ile 

beraber Anayasa Komisyonuna intikal ettiği gi
bi bir zan içerisinde idim. Çünkü iki gün ara 

•ile usulüne göre ilân yapılmaksızın seçime gi-
: dikliği için böyle bir itiraz vâki olmuştu. Bina

enaleyh, komisyon toplanarak bir karar almış 
•yani turizm 

BAŞKAN •— Sayın Ertuğ bu son okunan 
takrirlerin oya arz edilmesi mümkün değil mi-

• dir demek istiyorsunuz 1 Yani takrir üzerinde 
• konuşuyorsunuz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Evet bu son 
takrirlerin oya arz edilmesi mümkün değildir, 
hem, hem de esası bakımından gayenin... (Esasa 

*; geçine sesleri) Esas takrir aleyhinde konuşuyo
rum efendim. Yani tekrar Turizm ve Tanıtma 

-Komisyonuna havale edilmekten ne fiilî fayda 
temin edilecektir.? 

BAŞKAN—• Sayın Ertuğ, biz Dışişleri ve 
""Turizm Komisyonuna iade etmiyoruz efendim. 

Heyeti Umumiyenin hakkıdır, vazifeli komisyo-
' na iade ediyoruz, yine - İçtüzüğümüzün vazifeli 

kıldığı komisyona havale ediyoruz. 

V CELÂL ERTUĞ Devamla) — Anlıyorum Sa-
:'.ym .'Başkanım, ama vazife]i komisyondan bir 
.'talep vâki.olmadığına göre;ve gerekçe olarak da 

bir sebep gösterilmediğine göre bunun tekrar 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edil
mesini," Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım 
beni mazur görsünler, ben bir taktik telâkki edi
yorum. Değmez bu arkadaşlar, değmez bu. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Esas sizinki tak
tik. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın Beka-
_ ta'um hassasiyetini biliyorum, fakat değmez, bu. 

Saygılarla. ; 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde bir kişiye 

. söz verdik. 
Komisyona iadesi hususunda verilmiş 4 tak-

. rir var; görüşler, beyanlar, izahlar seklinde. 
Komisyona iadesi hususunu oylarınıza sunu

yorum... (Sağdan ekseriyet yok sesleri) (Sol
dan, oylama olmaz sesleri) Lütfen işaretlerinizi 
sarih yapınız. Saymakta tereddüt olmasın. Ka-
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

Komisyon raporunu okutacağım. Efendim, 
komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen sayın 
üye? Buyurun Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh-
' terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, aslında 

son derecede basit ve fakat derinliğine girilin
ce, Senatoda üzerinde durulması icabeden değer
de bir konu ile karşı karşıyayız. Basittir, şu 

' sebeple: İki arkadaşımız, iki değerli arkadaşı
mızdan birisi Turizm Komisyonu gibi/ bir ko
misyonun kurulmasını arzu edip orada çalışmak 
ister. Bu son derece masumane ve haklı bir ta
leptir. İkinci arkadaşımız da ihtisası dolayısiyle 
Dışişleri Komisyonunda çalışmak ister. Bu da 
son derecede masumane ve haklı bir taleptir. 
Bu iki arkadaşımızın Senatodaki oran vaziyeti
ne göre kendilerine iki hisse düşmüyor. Bir his
se düşüyor. Sizi içten itibaren aydınlatırsam 
bu konuda bir karara varılırken son derece de 
üzerinde durulacak noktaların neler olduğu 
meydana çıkmış olacak. Halbuki iki arkadaş da 
biribirinden değerli olarak bu komisyonda hiz
met görsün isterler. Bir hisse, iki hisse kelime de 
olamayınca muvakkaten bu komisyonun dışın
da kalıp bu konunun hallini isterler. Bu asil 
masum bir taleptir. . ... . , . _ . . . . . . . _ ...':.' 
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Bunu bir yana 'bırakıyorum. Burada benim 
anenfi bir tutumum veya menfi bir görüşüm de 
yoktur. Bu konuyu halletmek üzere "Danışma 
Kurulunda vâki toplantıda her iki arkadaşımı
zın da bu komisyona girmelerini sağlıyacak bir 
formül bulunması halinde meselenin halledi
leceği noktai nazarını tuttum ve Cumhurbaş
kanlığı Kontenjanının temsilcisi arkadaşlardan 
daha ileride müdafaasını yaptım. Fakat oran
lar dolayj siyle bir orana iki arkadaş sığamadı-
ğı için mümkün olmadı. Bilâhara bu komisyon 
teşekkül etti. Arkadaşlarımızın verdikleri öner
gede, Meclisten usule tevfikan şimdi Muhte
rem Başkanın da mevzuu dolayısiyle bilme
sinde isabet görüyorum, usulüne tevfikan Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanının talebi 
üzerine Anayasa ve Adalet Komisyonuna gitti. 
Orada münakaşa ve müzakere edilerek huzuru
nuza gelen raporda komisyonun ittifaka dayan-
mıyan, ekseriyetle olan mütalâası buraya gel
di. Şimdi bunu görüşüyoruz. 

Şimdi evvelâ Muhterem Başkanın hakika
ten tescilde isabet olan tutumu ile ilgili bir - iki 
cümle söylemeye Senatonun bundan sonraki 
hayatı bakımından lüzum ve zaruret görüyo
rum. Muhterem Başkan, Senato Başkanı arka
daşımız bu konuda daha önce mütalâalarını 
ifade ederlerken iki yanlışa saplandılar. Bun
dan sonraki Senato müzakereleri ve Parlâmen
to hayatı için faydalı olacağı ve düz bir nokta
ya çıkacağımız için ifade ediyorum. Bunun bir 
tanesi şudur: Benim daha önce verdiğim, Se
nato Başkanlığına verdiğim bir önergeyi yan
lış tefsir ettiler. Oradaki kısım, doğrudan 
doğruya Başkanlık Divanının bu raporu Dışiş
leri Komisyonuna havalesi ricasından ibaretti. 
Usulde bir yanlışlık olması ve saire gibi bir ke
lime yoktur, nitekim okudular. Senato Başkan
lık Divanı mevzuu tezekkür ettikten sonra usu
le aykırı bir durum yoktur demiş zaten, usul
süzlük iddiası yoktu. O halde buraya bizim ko
misyon da bu konuyu tetkik etsin tarzında ve
rilen önerge doğrudur. Kırk küsur senelik Par
lâmento hayatında her hangi bir encümen, her 
hangi bir kanun teklifini veya raporu bir de, 
biz bu işi tetkik edelim diye talepte bulunabi
lirler. 40 küsur senelik teamülde yüzlerce cil
din içinde binlerce misali vardır. Fakat bunu o 
encümene verip vermemek Genel Kurulun yet
kisi içindedir. O halde Muhterem Başkana bu 

noktayı tashih ettikten sonra ikinci noktayı 
arz edeceğim. 

Bir rapor veya kanun teklifi Genel Kurula 
geldiği zaman, Genel Kurul şu üç şeyden biri
ni yapar; reddeder, kabul eder, tadil eder. 
Reddetmesi demek, o teklifi, müzakere ve ka
bul ederek getiren komisyonun yetkisine te
cavüz etmek demek olmadığı gibi, tadil et
mek de onun yetkisini tashih etmek demek de
ğildir. O halde Genel Kurul kendisinin bir or
ganı ve ona hazırlık yapmak üzere kurulmuş 
bulunan bütün komisyonların yetkilerini tama
men haiz olarak gelmiş bulunan bu hazırlık 
raporlarına vazıyed eden heyettir. O halde böy
le bir heyetin tasarrufu bir komisyonun tasar
rufunun üstündedir. Misal; bir komisyonun 
getirdiği raporu Genel Kurul reddedebiliyor, 
kabul edebiliyor, tadil edebiliyor. O halde bu 
da münakaşa konusu değildir. Muhterem Baş
kana ıbu iki noktayı belirttikten sonra zatî me
seleye geliyorum: Tüzük tadilâtı Adalet ve 
Anayasa Komisyonuna vazife olarak verilmiş
tir. Doğru. Fakat tüzüğün iki anaesası var, bi
risi Senatonun nasıl çalışacağı ve çalışma dü
zeniyle ilgili hükümlerdir, bir diğeri de ihtisas 
komisyonu diye kurulmuş bulunan komisyon
lar üzerindeki tasarrufudur. Anayasa ve Ada
let Komisyonunun su götürmez ve münakaşa 
edilmez tüzük yetkisi, Senatonun umumi ça-
lışmalariyle ilgili konulardadır. Ama bir ihti
sas komisyonuna daha üç kişinin eklenmesi, da
ha iki kişiyi noksan yapmak, bölmek veya ona 
her hangi ıbir yenisini ilâve etmek gibi bir ko
nu Anayasa ve Adalet Komisyonunun tasarru
funun üstüne çıkan ve bir hususi mütalâanın 
eklenmesini zaruri kılan bir konudur. Şimdi 
bunu höylece belirttikten sonra komisyonları
mızın yaptıkları işlerin salim, itimat verici ve 
üzerinde tereddüde mahal vermiyecek bir isti
kamette belirtilebilmeleri için komisyon rapor
larının bir şeye dayanması lâzımdır. İşte şimdi 
Adalet ve Anayasa Komisyonunun raporunda 
böyle bir mesnede dayanmadan, bir hüküm ge
tirdiğini görüyoruz. Şimdi onu açayım. Aslın
da aynı Anayasa ve Adalet Komisyonu bu ko
nuyu daha önce tetkik etmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu gibi iki 
çok mühim sıfatı taşıyan bir komisyonun üç 
gün evvel hayır dediğine, üç gün sonra evet 
derse; bu komisyon kendi kendisine (karşı, 
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«on derecede ağır bir sorumluluğun dışına çık
mış olur. îşte şimdi bahis konusu dosyada aynı 
Adalet ve Anayasa Komisyonunun Adalet Par
tili bir arkadaşın bu komisyonun ikiye ayrılma
sı ile ilgili talebine verdiği rapor var. Aynı arka
daşların imzalariyle. Bu raporun birçok mesnet
lerinden bir tanesi şudur; bu komisyonun işleri 
arasında turizm ve tanıtma ile ilgili olarak üç se
ne zarfında hiç iş gelmemiş olması itibariyle tu
rizm ve tanıtma ile ilgili bir komisyon kurulursa 
sadece işi olmıyan bir komisyon kurulmuş ola
caktır. Abesle uğraştıracak bir komisyon kurma
ya ihtiyacolmıyacağmdan bu talebi reddediyo
ruz diye Adalet ve Anayasa Komisyonu reddet
miş bunu bir rapora bağlamıştır. Bundan birkaç 
ay veya bir sene sonra aynı komisyonun daha 
evvel verdiği raporun ve Heyeti Umumiyeye 
mal olarak, Heyeti Umumiyenin kararma bağ
landığı cihetle artık bir nevi kanun hükmünü ta
şıyan bu kararını değiştirecek yeni bir hâdise ol
muş mudur? Yani bu raporun verilmesinden son
ra öylesine işler gelmeye başlamıştır ki, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu ile ilgili Dışişleri Komis
yonu bu işleri yapmaz hale gelmiştir, yeni bir 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu ihtiyacın karşısında 
da bu komisyon bu konulara el koymuş genel 
sekreterlikten rapor almış, bizlerden şikâyet vâ
ki olmuş^ bunun üzerine bu karar verilmiştir. Ha
yır arkadaşlar. Bu kararı veren komisyonun ka
rar verdiği tarihten bugüne kadar tekzibine im
kân olmıyan sözü söylüyorum. Dışişleri ve Tu
rizm Komisyonuna turizmle ilgili bir tek teklif, 
rapor gelmemiştir. 

O halde Anayasa ve Adalet Komisyonu bir
çok argümanlarla beraber reddetmesinin mesne
di olan bu konuda şimdi hangi argümana daya
narak bu komisyonu ikiye ayırmaya lüzum görü
yorum diyor. Raporlarını okudum, bunun da 
bir cevabı yoktur, öyle ise bu ayınsın başka se
bebi olmalıdır, işte şimdi muhterem Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna, Cumhuriyet Senatosu
nun Yüksek Huzurunda bir ricada bulunacağım. 
îdam kararları geliyor. Son derecede ağır birçok 
meseleler geliyor. Hüküm veriyor, bu komisyon. 
Bize onun hükmünü Anayasa ve Adalet Komis
yonudur diye tetkik etmiştir diye burada çoğun
lukla kabule temayül ediyoruz. O halde böyle bir 
komisyonun bir gün evvel verdiği bir kararın ta
mamen zıddı bir tasarrufta bulunurken Yüksek 
Senatoyu tatmin etme mecburiyetinde olduğunu 

hatırlatıyorum. Yani diyecek ki, şimdi, ben eski
den turizm tanıtma ve dışişleri komisyonunu 
ikiye ayırmak lâzımdır tarzında gelen teklifi es
babı mucibeli bir raporla reddettim. Fakat o ta
rihten, bu tarihe kadar şu, şu, şu ciddî hâdiseler 
beni bu sefer verdiğim raporu değiştirmeye mec
bur etti. îşte bunu derse ben müteşekkir kalırım. 
Senatonun tarihinde Anayasa ve Adalet Komis
yonu gibi ağırlık taşıyan bir komisyon evet de
diğine, hayır; kara dediğine beyaz derken şu 
ciddî sebeplere dayanarak demiş olmanın zanne
derim ki, ciddiyetine kavuşmuş olur. Ve mesele 
hallolur. îşte bu düşünce iledir ki, arkadaşlar 
geçm'ş meclislerin tarihinde şu hâdise vardır. 
Her hangi bir komisyon veya meclis bir kanunu 
reddetmiş ise üzerinden bir sene geçmeden onu 
tekrar müzakere ederek kabul etmez. îşte bu dü
şüncelerle yapılmıştır. Bugün bu arkadaşlarımız 
ayrılsın derken bilmiyorum önünüzde var mı 
niye ayrınsm diye tbir sual soracak her hangi 
•bir arkadaşa şunun için ayrılsın diyecek bir tek 
muciıb selbep ortaya (konmamış bulunmaktadır. 
Böyle olunca bunun tamamen başka sebeplere 
dayanan bir esbabı mucibesi olması gerekir. 
Böyle bir vaziyeti de düşünmek istemediğim 
için bu komisyon raporunun her hangi bir mes
nedi hukukisi daha evvel verdiği kararla zi't bir 
durumu dolayısiyle kabule lâyık evsafı hukuki-
yeyi Anayasa ve Adalet Komisyonunun ağırlığı 
ile mütenasip bir değeri şu anda ihtiva etme
diğini söylemeye mecburum. 

Şimdi bugün bir zaruret varandır? Şimdi 
salâhiyetle ifade edeyim bugün de bir zaruret 
yoktur. Burada muhterem heyetinize bir nok
tayı açıklamaya mecburum. Başka vesileler do
layısiyle bu kürsüden şu konuşmalar yapıldı. 
Encümenler seminer toplantıları yapmalıdır, 
encümenler Hükümete direktif verecek mahi
yette faraza dış politikayı tâyin etmelidir, en
cümenler hususi toplantılar yaparak Hükümete 
şu istikâmeti vermelidir. Arkadaşlar bunları 
söylerlerken Hükümet de yanımda oturuyordu. 
Ne dersiniz dedim1? Öyle şey olur mu dedi Hükü
met. Hükümetle beraberim. Böyle bir şey olmaz. 
Neden? Bir Hükümet kendi içindeki Bakan
larından dahi faraza dış politikanın tâyini ile il
gili birçok meseleleri ancak ilgili Bakanlarla 
konuşurda her partiden birkaç arkadaşın bu
lunduğu bir encümene bir Dışişleri Bakanlığının 
bütün envanterini getirip döker mi, olmaz, 
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2. Hiçbir yerde Dışişleri komisyonları Hü
kümetlere, Hükümet politikasını takibodeeok 
direktifleri vermezler. Sadece istişareler ieabe-

" derse onu yaparlar. Onun içindir ki, tüzükleri
mizde «komisyonlar kendilerine tevdi edilen iş
leri görür» der. Hu işlerin dışında vazife görmez
ler. Bunu da ifade ettikten sonra arz ediyorum 
ki, Dışişleri Komisyonu ve Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu birbiriyle münasebeti de olan bir 
müşterek komisyon olduğu içindir ki, böyle ku
rulmuştur. Eğer komisyonları ayırmak diye bir 
umumi prensip kabul edeceksek Meclise •müte
nazır yeni komisyonlar kurulacaksa Adalet ve 
Anayasa Komisyonu ayrı Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu ayrı, Dışişleri Komisyonu ayrı, İs
kân Komisyonu ayrı, falan komisyon ayrı ve 
her Vekâlete mütenazır yeni komisyonların ku
rulması bir hususi ihtiyaç, halinde ise bu ya
pılabilir. Ama hiçbir ciddî sebep yokken aynı 
komisyon daha evvel böyle bir teklifi reddet
mişken ortada yeni hiçbir ciddî sebep yok
ken bunu değiştirmek istikâmeti hem (komisyon 
bakımından hem Senato bakımından hem bu ko
misyonun daha önce verdiği bir rapora daha 
sonra bu kara bu beyaz diye zıt istikâmette mü
talâa vermesi bakımından yanlış olur. Hu ko
nuyu hallin şu anda da bir yolu vardır. Bahis 
konusu iki bir'birinden değerli muhterem arka
daş için bizim komisyonda halen iki münhal var
dır. Hu iki arkadaşı oraya seçersek Senatoya 
işgal edecek böyle bir -mevzu ortadan kendiliğin
den kalkmış olur. 

Netice arkadaşlarım, muhterem Senatoyu 
hususi kaprislerin istikametinde ve hususi mak
satların istikametinde meşgul etmeye hakkı
mız yoktur. Kurulmuş bulunan komisyonlar, 
ikiye değil beşe de bölünebilir. Şu şartla ki, ih
tiyaç bunun bölünmesini icabettirsin. Ortada ih
tiyaç yokken, ortada 'bir sebep yokken, ortada 
hata olmaması lâzımgelir, aynı komisyonun ra
poruna 'bağlamışken meseleyi değiştirmek isti
kâmetine gitmek, komisyon bağlarını Cumhuri
yet •İSenatosunun itibarım ve 'birbirimize asgari 
'manada birbirimizin raporlarına ve sözlerine 
asgari'mânada mükellef olduğumuz [hürmet duy
gularını zedeler. Arkadaşlarımın, bu duyguları 
zedelemiyecek ve ağırlıkları ile mütenasip rapor 
ve sözlerini tekzibetmiyecek 'bir durumun, insan
ları olduğunu yeniden ispat etmek için güzel bir 
•vesile çıkmıştır. Ve arkadaşımın (bu ağırlık öl
çüsünde münakaşada yarışa gireceklerini birbiri
mize Ihürmeti zedelemiyecek istikamette de ağır 
olacaklarını umarak, Heyeti Umumiyenize teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün tadiline mütedair olan 
husus üzerinde Sayın Ekrem Özden, Sayın Acık
ıl ın, Sayın Fethi Tevetoğlu, Sayın 'Sakıp Önal 
ve Sayın Ahmet Yıldız söz almışlardır. Vakit 
19,00 a gelmiştir. 17.2.1966 Perşembe günü sa
at 16,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1: — Cumhuriyet Senatosu Üyesi 31 ehmet Öz-
güneş'in Almanya'ya işçi olarak gitmek istiyen 
Mustafa Ata'mn. müracaatı hakkında yazılı soru 
önergesine Çalışma Bakanı Ali Naili Er dem'in 
yazılı cevabı (7/221) 

23 . 6 .1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına . 
Aşağıdaki soruların Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak 'cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Mehmet özgün eş 
'Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mustafa Ata isimli bir vatandaş işçi olarak 
Almanya'ya gitmek üzere 22 7.1963 günü Ankara 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğünün ilgili 
bürosuna .müracaat etmiş ve .bat müracaatı 772 sı-
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. ra numarası ve 802 meslek kotu ile kaydedil
miştir. 

Soru 1. (Tebligat yapıldığı halde gelmedin) 
iddiası ile bu işçinin yukarda belirtilen müracaa
tının iptal edilmiş olduğu doğru mudur? 

Soru 2. Sırasının geldiği işçiye duyurulmuş-
mudur? Duyurulmuşla ne zaman ve (hangi, vasıta 
ile duyurulmuştur? 

Soru 3. işçi kendisine hiçbir tebligat" yapıl
madığını, iki yıldır sırasını beklemekte olduğu
nu, bu iptalin kendisini çok mağdur bir duruma 
soktuğunu iddia etmektedir. 

'Sırasının gelmiş olduğunun işçiye duyurul
muş olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere bir 
tahkikat yaptırmayı faydalı bulur "musunuz? 

T.C. 
Çalışma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Ankara 

îlgi : 5.10.1965 tarih ve 5540-7639 sayılı ya
zınız. 

Talbiî Senatör Sayın Mehmet özgüneş'in. işçi 
olarak yurt dışına gitmek üzere 22.7.1963 günün
de îş ve tşei Bulma Kurumu Ankara Şubesine 
müracaatla 802 meslek kotunda 772 sıra numarası 
ile kaydını yaptırmış olan Mustafa Ata. hakkın
daki yazılı sorusu incelenmiş ve bu konuda ya
pılan muamele aşağıda açıklanmıştır. 

15 . 2 . 1966 0 :"1 

1. Mustafa Ata, sırası gelmiş olduğu için, 
Alman Heitkamp İnşaat Firması tarafından is-
tendlen. 50 kişilik grupa dâhil edilmek üzere 
17.10.1963 tarihli bir mektupla davet olunmuş
tur. 

•AB'tt mektupla, 26.10.1963 gününde şubede bu-
lunmaısı lüzumu adı geçene bildirilmiştir. 
... '2, Ilajvet ımektubu,' posta ile âdiyen gönderil

miştir. '__"" 
Mektubun gönderildiği kayıtlarla sabittir. 

'••• 3; .- Tesbit edilen günde şubeye gelmediği gö
rülen Mustafa Ata'nın dosyası işlemden kaldırıl
mıştır. 

4. Adı geçen bir yıl sonra, 13.11.1964 günü, 
İş ve işçi Bulma Kurumu Şubesine gelmiş ve du
rumunu sormuştur. 

Kendisine, tâyin edilen günde gelmediği için 
kaydının kapandığı, yeniden kaydını yaptırdığı 
takdirde tekrar sıraya konacağı cevabı veril
miştir. 

5. Bunun üzerine Mustafa Ata 13 11.1964 
tarihi itibariyle 22927 sıra numarası ile 799 mes
lek kotunda sıraya alınmıştı]1. 

6. 20.11.1963 tarihine kadar yürürlükte olan 
usule" göre, ilgililer yalnız (bir kere davet edil
mekte idi. Bu tarihten sonra, gelmlyen işçiler ta
ahhütlü bir mektupla ikinci defa davet edilmeye 
başlanmıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 
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Ankara üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioglu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhatt n özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIM 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖÜ 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ar-ıkan 

Üye sayısı : 184 
Oy veren1 er : 99 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 80 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'ar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDlRNIÎ 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil, 
Hüseyin Kalpak^oğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Mustafa Dinek'i 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumru1 u 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Işıtrn 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetog u 

SİÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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URFA 
E. Mahmut Karaknrt 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Enver Kök 
Adil Ünlü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

[Oya kaülmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rlfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIM 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Gü'er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

EOLU 
Sırrı Uzunhcsanoğu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Em'n Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa G^cügU 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ u 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerlm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntag 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuf 
Âmil Artue 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati, özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

\>-&<i 
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Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa.-
rısma verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgiineş 
Selâhatsfh Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet' Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Ce]âl Tevfik Karasapan 

" AMASYA 
Mâcilt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pıril(tı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 0 

Çekinserler -•: 0 
. Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Sırrı Uzunhasanoğu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENtZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit TigreJ 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZtANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca -
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil, 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhân 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrülu 

RİZE" 
O. Mecıdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN " 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğ'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
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Hulusi Söylemezog'u 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Tusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELt 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tcvf k inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Muzaffer Alankuç 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

[Oya katilmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanuHah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı U!ay 
Ahmet Yi1 diz 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Gü'er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLlf) 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

EUR3A 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Em'n Durul 

ERZURU3Î 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKÎŞEHÎE 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

[Açık üy 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

Cumhurbaşkanınca S 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü ) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazcr 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abiü*kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

felikler] 

: 1 
1 

: 1 
: 1 

. Ü. 1 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıldar 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati ı özdeni* 

Toplam 

46 — 



O. Senatosu B : 47 15 . 2 . 1966 O : 1 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının 1 nci maddessine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABÎI ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Seîâhatt'n özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı U'ay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevf ik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIfî 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcaîı 
Hasan Âli Türker 

BÎNGÖfl 
Sabri Topçuoğ'u 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
k i m Uzunhasanoğu 

Üyo sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıj-anlar : 71 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya'a^ 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUH 
Safa Yal.çuk 

DENlZLj 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNU 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 
Rasdm Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
0.«manl Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
naldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret BayhaU 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betü 
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TRABZON 
Şevket Bu^doğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankus 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Âdil Ünlü 

[Oya kaülımyanlarj 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri-Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rajsim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifaıt Etker -
Sabit Kocabeyoğli] 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN. 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangii 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğl.u 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN. 
Mehmet Izonen 
Sabahattin, Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I." Ü.) 

HATAY 
Mustafa: Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V ) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Toko^u 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA . 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TEKİRDAĞ 
np.ma.1 Tarlan 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurut!uoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ ; 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 
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5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin İ 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Y. Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRC 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl. Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki ts'âm 
Nizametti'n özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deiveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak1 ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meodi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylcmezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHUR B A ŞK ANT N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kalın 
Muzaffer Alankuş 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

[Reddedenler [ 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. Y.) 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı U'ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDI^ 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şcrefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Mehmat Emin Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatuınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKAKİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğ'u 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bgk. V.) 
Mehmet Haz er 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza, Ulusman 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğ1 u 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Fer^ t Alpiskender 

MARDİN 
Abdüi kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
AH AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger (İ.) 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Kocaeli 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 
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5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair 
maddesine verilen oyların sonucu 

kanun teklifinin 2 nci 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Fahri özdilek 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Piritti 
M. Akif Tekin 

AYDIM 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet GÜ'er 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türkeı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 73 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somıınoğiıı 

ESKİŞEHİR 

Gavsı Uçagok 
GAZİANTEP 

Zeki İs'âm 
Nizamettfcı özgül. 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

edenler] 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Del ive! i 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbunıoı 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Meodi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Teveloğu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyl omezoğ' u 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet AksoyoğİTi 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğl.u 
(İ. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

[Oya katıl 

İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDI^ 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİSİ 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Bnrn Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdfr kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğuıı (Başkan) 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

mıyarilar] 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

• • «•I» *-» 

— 54 — 



C. Senatosu B : 47 15 . 2 . 1966 O : 1 

geçici madde eklenmesine dair 59G5 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 
maddesine verilen oyların sonucu 

kanun teklifinin 3 neü 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz İııeooğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıl/tı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangn 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Nejat Sarkealı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Ar ikan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 69 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa YaJ.çuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
A^mi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Brtuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Is'âm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli. 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumru'u 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylr,mezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankıış 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

[Oya kahlmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Raisini Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt E-tker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlıı 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENlZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal, Yıldıran 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Ohat (I. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanb 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aîtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul : 1 
Kocaeli : 1 
Maraş : 1 
Tekirdağ : 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 
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5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair 
maddesine verilen oyların sonucu 

kanun teklifinin 4 ncü 

(Salt çogmıluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAIIİSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

184 
111 
110 

1 
o 

08 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE . 
Nahit Al tam 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDÎRNB 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman AHhocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa De'iveli 

İÇEL 
C. TevTik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebnıre Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak!loğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğ'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylcmezoğlu 
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TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

C. Senatosu B : 47 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya kal 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Enim Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğl.u 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğ1!! 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldıran 

15 . 2 . 1966 O : 1 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

M4RDİN 
Abdü'kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

Hasan Atakan 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntpş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurut uoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

mıyanlar] 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye 1 

Toplam i 

»&<i 
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5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin geçici 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır} 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pııüıtı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil. 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 81 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE! 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman' Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburum 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğ^u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Muzaffer Alankıış 
Âmi1 Art us 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

[Oya kahhnıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mamur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI! 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatumoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza] 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal, Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (t. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak! loğTu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etcm Erdinç (B,) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdü'kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işık] ar 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 1 

Toplam : 5 
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5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 6 ncı 
maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğl.u 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 

"Öeîâİ Tevfik Karasapan 
AMASYA 

Macit Zeren 

ANKARA1 

Niyazi Ağırnaslı 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil, 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 68 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal/çuk 

DENİZ Ll 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

EILÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bf\ysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERI 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RlZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevf.k İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
]\Inzaffcr Alankuş 
Âmil Arfos 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzûn 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı U'ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADİYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Radm Hancıoğlu 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman AHş'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
R fat Etker 
Saıbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şcrefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan gi" 
(B.) 

DENİZLt 
Mehmet Em'n Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Oîrny 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz?! 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Soyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gü'disil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğ'u 

Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (t. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğ'u 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 

__ MARDİN 
Abdü ker"m Sıraçoğlu 

MUĞLA 
Muafla Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Köksflî 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çokemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
A ı Altuntas. 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melon 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati .özdeniz 
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[Açık üyelik] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 
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5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin tümüne 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğîu 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Nejat Sarhcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuof \u 

BÎTLİ3 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUH 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRN1Î 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Ossman A ihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İs'fim 
Nizamettin özgül, 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa DeliveÜ 

İÇEL 
C. Tevfik ^Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abiurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Zeki Kumru'u 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
Rıza Işıtsn 
Refet Rendeeî 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batw 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buîadoğlü 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Dem'r 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfİk İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

Âmi1 Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

İSTANBUL. 
Ekrem özden 

[Oya katılmty anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Muc'p Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİH 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
S i m Uzunhasanoğu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B) 

ÇANKIRî 
nazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğ'u 
Fikret Cündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özcrdcmli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak'ıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulaşman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
M. Zeki Tu'unay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener, 

ORDU 
Şevket Koksal 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver İşık'ar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntrş 

TRABZON 
Yusuf Dcmirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

15... 2 . 1966 Salı 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —- Devlet Demiryolları Genel Müdürlü

ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

2. — Üniversitelerimizin verimini artırmak, 
sıkıntılara çare bulmak için neler yapılabilece
ğinin tâyin ve tesbiti hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/4) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile panear müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarea'nm, palamut mahsulünün de-
ğerlendirilmea'ne dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mes-
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/30^) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük, gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

15,00 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

12. — Cumhuriyet Senatosu, Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'mn, zeytin müstahsilinin, duru
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Salâhat-
ti'n Özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

16. •— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in,. Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'n, M. T. A. Enstitüsü tarafından 

(Devamı arkada) 
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yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da-
dr Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

21. '— Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç'ın, köylerin elektrik etüt ve projeleri
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/350) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nm, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırh'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/361) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, İçtüzüğün 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/134) (S. Sayısı: 752) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 

maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/577, 
Cumhuriyet Senatosu 1/572) (S. Sayısı :. 750) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 2• . 1966] (Bitiş tarihi : 
27 . 2 . 1966) 

2. — 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/525, Cumhuriyet Senatosu 2/181) (S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1966] (Bitiş ta
rihi : 4 .3 . 1966) 

3. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Iç-
hizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fık
rasına ek kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/816, Cumhuriyet Senatosu 2/189) (S. Sayısı: 
757) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1966] (Bitiş ta-
rihi : 10 . 3 . 1966) 



Dönem : 1 •* g» ğ% 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : f OİJ 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Anayasa ve Adalet ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/577; 
Cumhuriyet Senatosu 1/572) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 738) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 2 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7412-11860 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . G . 1965 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik, ve ivedilikle görüşülerek iga-
ri oy ile kabul edilen, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanım tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başknni 
Fuacl Sirmen 

Not : Bu tasan 27 . 11 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 21.5 ve 30 . 6 . 1965 tarihli 111 ve 137 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 738) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 9 . 7 . 1965 

Esas No. : 1/572 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurudan «Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Adlî Tıbbın adalet cihazına olan büyük yardımını ve günden güne artan iş hacmim karşılamak 
amaeiyle hazırlanan bu kanun tasarısının lüzum ve zaruretine inanan Komisyonumuz, Maliye, 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin müspet mütalâalarının ışığı altın
da tasarıyı Millet Meçlisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul etmiştir. 



— 2 — 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi edilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda Sözcü ve 

Bu raporda Başkan Kâtip 
Zonguldak Gaziantep istanbul Tabiî Üye 

T. E. Baltan N. Özgül M. Aksoley E. Çelebi 
imzada bulunamadı 

Bolu Burdur Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Arthan Ö. F. Kınayiürk Ö. Ergim 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 5 . 1 . 1966 
Esas No. : 1/572 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 Haziran 1965 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 2 Temmuz 1965 tarihli ve 7412 - 41860 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Başkan Osman. Saim Sarıgöllü, 
Sözcü Ahmet Nusret Tuna, Kâtip Sadık Arlukmaç, Üyelerden Mucip Ataklı, Mustafa Deliveli, 
Ekrem Özden, Refet Rendeci, Bifat Öçten, Zihni Betil ve Kâmil Coşkun oğluîıım katıldıkları 
Komisyonumuzun 5 Ocak 1966 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı, Özlük İşleri Genel Müdür Baş muavini, Adlî Tıp Müessesesi ve Meclisi Başkanı 
Prof. Cahit Özen ve Devlet Personel Dairesi Başkanı Hasan Şükrü Ada!'m da hazır bulunmasiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Tasarı, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle 
mütehassıs asıl üyenin hazır bulunamadığı hallerde yedek üyelerin iltihakı ile çalışmaların aksa-
mamasını, Adlî Tıp Meclisinin adlî bütünlüğünün korunmasını ve nihayet bu müessesenin cazip 
bir hale getirilmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde Adlî Tıp Müessesesinin bilûmum tıbbi ve adlî ekspertizin ifasiyle kurul
muş olduğu; zamanla sosyal bünyede, tıp ilminde ve ilgili alanlarda meydana gelen gelişmeler 
neticesinde yetersizliği görülerek 6119 sayılı Kanımla Adlî Tıp Müessesesinin yeniden tcşkilât-
landırıldığı ve fakat sonraki 10 yıllık tatbikatta da 6119 sayılı Kanunun da ihtiyaca cevap ver
mediği belirtilmektedir. 

Gerek tasarının gerekçesinden ve gerekse Adlî Tıp Müessesesi ve Meclisi Başkanının izahatın
dan anlaşıldığı üzere müessesenin iş hacmi her gecen gün biraz daha artmış ve 1947 yılında 
5 bin iken bu devrede 18 bine yükselmiştir. Bunun aksine olarak da yeni teşkilâtlandığında 
müessesede 15 adlî tabip var iken halen adlî tabip sayısı 8 e düşmüştür. Bugünkü şartlar altın
da mevcutların da elden kaçırılması galip bir ihtimaldir. 

Bunların yanı sıra asıl mütehassıs üyenin katılmadığı hallerde çalışmalar aksamaktadır. 
Bu gerekçelerle getirilen tasarı Komisyonumuzca, müessesenin kuruluşunda değişiklik meydana 

getirerek muntazam işleyişi temin edici, Meclisin adlî bütünlüğünün korunmasını sağlayıcı ve 
üyeleriyle mensuplarına ilişkin hükümleriyle de müesseseyi cazip hale getiren bir kanun olarak 
kabul edilmekle benimsenmiş ve maddelerde bu anlayış esas olmak üzere değişiklikler j^apılınış-
tır, 

O. Senatosu (S. Sayısı : 750) 



II - Değiştirilen maddelerin gerekçeleri : 
a) Tasarının 1 nei maddesiyle değiştirilen 8 nci maddede yapılan değişiklik : 
Komisyonumuz 8 nei madde üzerinde hem esas bakımından ve hem de redaksiyon bakımından 

değişiklik yapmıştır. 

Maddede esas bakımından yapılan değişiklik Meclisin aksaksız işleyişini temin edici olup ta
sarı metniyle istenen iki yedek üyenin aynı gerekçe ile ve Meclisi teşkil eden her mütehassis üye 
için birer yedek üye verilmesidir. Yani Mecliste her ihtisas kolu için bir asil ve bir de yedek üye 
bulunacak ve asil üyenin hazır bulunmadığı hallerde yedek üyesi ile meclisin tıbbi bütünlüğü ve 
işler durumu muhafaza edilecektir. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi bu esasa ilişkin değişikliği mütaakıp madde dili yönünden de 
redaksiyona tabi tutulmuştur. 

b) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 10 ncu maddede yapılan değişiklik : 
Komisyonumuz 8 nci maddede esas bakımından yapmış olduğu değişikliğe muvazi olarak 

10 ncu maddede de hem esas bakımından ve hem de redaksiyon bakımından değişiklik yapmıştır. 
Maddede esas bakımından yapılan değişiklik 3 neü fıkraya 8 nci maddede yapılan değişiklik-

liğe uygun olarak bir yeni cümle ilâve edilmesidir. Bu değişiklik ile Meclisin asil veya yedek 
üyelerinin hazır bulunmadığı hakle müzakere yapılamıyaeağı ifade edilmektedir. 

Yine bu .maddenin 5 nei fıkrasının ikinci cümlesindeki '«tahkikatı» ibaresinin anakanuna uygun 
olarak «tetkikatı» olmak gerekirken hata en böyle yazıldığı- anlaşılmış ve ibare doğrulanmıştır 

Bunlardan ayrı olarak maddenin tümünde dili bakımından ifade ve redaksiyon değişikliği yapıl
mıştır. 

#«) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 11 nci maddede yapılan değişiklik : 
11 nci madde esas ve redaksiyon bakımından değişikliğe tafbi tutulmuştur. 
Maddede esas bakımından' yapılan değişiklik 5979 sayılı Kamuna atıf yapan son cümlesinin me

tinden çiikaıtiknasıdır. Zira sözünü ettiğimiz 5979 sayılı Kanun, 6309 sayılı Kanun ile 1954 yılında 
ilga olunmuştur. 

Yine bu 'maddenin sondan bir evvelki cümlesinde yer alan «kur''a ile tâyin olunur» keyfiyeti 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun prensiplerine uygun olmadığı mülâhazası ile metinden çıkartıl
mıştır. 

Maddenin 'birinci ve ikinci cümleleri de redaksiyona talbi tutulmuştur. 

d) Tasarının 1 nei (maddesiyle değiştirilen 17 nci maddesinde yapılan değişiklik : 
Madde dili bakımından redaksiyona tabi tutulmuşitur. 
(Bu maddede esasa ilişkin değişiklik ise madde metninde atıf yapılan (3) sayılı cetvelde Komis

yonumuzca yapılan yeni düzenlemedir. 
Sözünü ettiğimiz (3) sayılı cetvel 17 nci maddede tadadolunamlaaıa ne miktarda tazminat verile

ceğini göstermektedir. Tasarının (3) sayılı cetveli, değiştirilmesi öngörülene nazaran sadece burada 
görev almış asistanlara «200» lira verilmesini sağlayıcıdır. 

Komisyonumuz, iadlî müessesesinin' mahiyetinin, kazai kararlardaki rolünün ve nihayet mensupla
rının özel muayenehane açamama gibi mükellefiyetlerinin naaara aimmasiyle verilmesi öngörülen 
tazminat miktarlarının daha yüksek tutulmasını zaruri telâkki etmiştir. 

Devlet Personel Dairesi Başkanı Hasan Şükrü Adal, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
getirmiş olduğu prensipleri ileri sürerek tazminat keyfiyetinin sözü edilen kanun ile bağdaşamıya-
cağmı ifade etmiş ve zaten, 657 sayılı Kanun gereğince 'hazırlanan sınıf tüzüklerinde özellikle he
kimlere verilen ehemmiyetten bahsetmiş ve bahsedilen kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girme
siyle bu konuların gereğince düzenleneceğini söylemiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 750) 



— 4 — 
Komisyonumuz, (3) sayılı cetvelde yapılan bu değişikliğin, bir tazminat ihdası mahiyetinde ol

madığı ve maksadın sadece fou müesseseyi cazip hale getirmek ve dolayısiyle önemli bir hizmetin ak
samadan yürütülmesini temin edici olduğu kanaatini izhar etmiştir. 

(3) sayılı cetvelin Komisyonmmuzca yeniden düzenlenmesinde kıstas olarak hizmetin mahiyeti 
icabı 1965 yılında çıkan Hâkini ödenekleri Kanunu esas alınmıştır. 

e) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 19 ncu maddede yapılan değişiklik : 
Madde, metnindeki «yerine bağlı» ifadesi yanlış .'bir anlayışa ikonu olabilir mülâhazası ile ve 

doğru olarak «ilişik» şeklinde değiştirilmekle Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Taşanının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Bütçe ve Plân Komisyonuna, havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Hatay 
M. Deliveli 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tunu 

istanbul 
E. özden 

Tokdt 
Z. Betil 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

SıamısuiT 
R. Rendeci 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

Tabiî Üye 
M. At aldı 

Sivas 
R. öçten 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/572 
Karar No. 10 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

13 .1 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 Haziran 1965 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 2 Temmuz 1965 tarihli ve 7412 - 41860 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 13 Ocak 1966 
tarihli Birleşiminde, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzake
re olundu. 

I - Tasarı, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; 
Adlî Tıp Meclisinin, asıl üyenin bulunamadığı hallerde yedek üyenin iştiraki ile toplanarak ça
lışmaların aksamadan aynı tıbbi bütünlük içerisinde devamlılığını, adlî tıp ihtisası için müra
caat edenlerin uymak mecburiyetinde kaldıkları bâzı ağır şartları ihtiva eden hükümlerin değiş
tirilmesini ve bu suretle müessesenin cazip bir hale getirilmesini öngörmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, Adlî Tıp Müsssesesi bilûmum tıbbi ve adlî ekspertizin ifasiy-
le mükellef olmak üzere 19 Nisan 1926 tarihli ve 813 sayılı Kanunla kurulmuş; zamanla sos
yal bünyede meydana gelen değişiklikler, adlî tababetin inkişafı, tıp ilmindeki terakkilerin bu 
ilim dallarına tesiriyle bu şubelerin sahasının hukuk ve ceza alanında son derece genişlemiş ol
ması gibi sebeplerle, eski kanunun adlî, tıbbi, hukukî ve sosyal problemlere cevap veremediği 
görülerek, 6119 sayılı Kanunla Adlî Tıp Müessesesi yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Oıı yıllık tatbikat, bu kanunun da ihtiyaca cevap veremediğini, iş hacminin günden güne art
ması sebebiyle, mahdut kadro ile mahkemeleri hatadan kurtarmak, mahkemelere ilmin icapları-
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na göre gerçek bir fen ve tıp ışığı tutmak vazifelerinin gereği gibi yapılamadığı görülmüştür. 
6119 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana hiçbir tabip, adlî tıp ihtisası yapmak 
için müracaat etmemiş ve aksine bu sahada ihtisas yapmış olanlar da buldukları imkânlardan 
istifade ederek ayrılmışlar, bu sebeple mahkemelerimiz için son derece lüzumlu olan bu ihtisas 
şubesi mensuplarının sayısı 8 e düşmüştür. 

Tasarı, verimli çalışmayı temin edici, çalışmaların tıbbi bütünlük içinde devamlılığını sağlayı
cı ve bu müesseseyi cazip hale getirici vasıflariyle, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Değiştirilen maddelerin gerekçeleri : 
a) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 8 nci maddede, Anayasa ve Adalet Komisyonu

nun kabul ettiği metin esas alınmış; ancak ikinci fıkrada, her ihtisas kolu için bir yedek üye
den başka, iki yedek adlî tıp mütehassısının bulunması kabul edildiğinden, fıkra yeniden düzen
lenmiştir. 

b) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 10 ncu maddede, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kabul ettiği metin esas alınmış, ancak, üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halin
de, eksikliğin yedek üye ile tamamlanması esnasında, kadronun münhal bulunabileceği nazara 
alınarak ikinci fıkranın ikinci cümlesinin icabeden kısmına «varsa onunla» ibaresi eklenmiştir. 

Ayrıca, maddede, redaksiyon bakımından de ğişiklik yapılmıştır. 
c) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 11 nci maddede, Anayasa ve Adalet Komisyonun

ca yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş, ayrıca redaksiyon bakımın
dan değişiklik yapılmıştır. 

d) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 17 nci maddeye ilişik 3 sayılı cetveldeki 2 ilâ 
7 nci dereceler ödeneklerinde Anayasa ve Adalet Komisyonunca yapılan değişiklikler, Komisyo
numuzca da uygun görülmüştür. 

3 sayılı cetvelde asistanlara verilen ödenek miktarının, Adlî Tıp Müessesesinin mahiyeti ica
bı, mahkeme kararlarındaki büyük rolü, mensuplarının muayenehane açamaması keyfiyeti ve ni
hayet müessesenin cazip bir hale getirilmesi gayesinin bir neticesi olarak, 600 liraya çıkarılması 
kararlaştırılmıştır. Bundan başka, asistan ödeneğinin bu şekilde artırılmasiyle 8, 9, 10 ncu de« 
reeelerin ödenek miktarlarının da 1 000 liraya çıkarılması ve böylece farkın küçük olmasının ön
lenmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Ayrıca, asistanlara verilen ödeneğin, özel durumları dolayısiyle sadece bu müessese asistan
larına verildiği hususunu vazıh olarak belirtmek maksadiyle, 3 sayılı cetveldeki «asistanlar» ke
limesi, «Adlî Tıp asistanları» şeklînde değiştirilmiştir. Yine aynı cetvelde, «tazminat» kelimesi, 
«ödenek» olarak düzeltilmiştir. 

e) Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 19 ncu maddede, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun yaptığı değişiklik uygun görülmüş, ancak, ilişik 2 sayılı cetvelde, Meclis yedek âzası adedi
nin 8 olması gerekirken, hataen 7 olarak yazıldığı anlaşılmış ve buna göre düzeltme yapılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
İstanbul Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 

M. E. Adalı 8. Küçük R. Üner 1. C. Ege 

İçel Kayseri Kocaeli Ordu 
C. T. Okyayuz H. Dikeçligil L. Tokoğlu 8. Koksal 

F. Melen 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE İ. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununun 8, 10, 11, 17 ve 19 ncu madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp 
Müessesei Eei sinin Başkanlığı altında olmak 
üzere iki adlî tıp mütehassısı ile birer (iç), 
(Kadın - Doğum), (Akıl - Sinir) hastalıkları ve 
(Cerrahi), (Patolojik Anatomi), (Tıbbi Kimya 
veya Kimya) mütehassıslarından terekküb-
eder. İki adlî tıp mütehassısı ve birer (iç), 
(Akıl - Sinir), (Cerhahi) ve (Patolojik Anato
mi) mütehassısı yedek âzası bulunur. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun 
şümulüne giren işlerde mazmunları itibariyle 
Cumhuriyet Savcılıkları ve kaza mercilerince 
kanaat verici mahiyette görülmiyen veya biri-
birine mübayin bulunan raporlarda ilmî ve 
fennî mütalâasını bildirir. 

Meclis mürettep âzanm tamamiyle toplanır 
ve ekseriyetle karar verir. Azadan birinin ma
zeret veya gaybubeti halinde eksiklik aynı ih
tisas kolundan yedek âza var ise onunla tamam
lanır. Ancak, tetkik edilecek mevzuun ilgili bu
lunduğu mütehassıs âza hazır bulunmadıkça o 
husus hakkında müzakere icra edilemez. 

Meclis Keisine mazereti veya gaybubeti ha
linde en kıdemli âza vekâlet eder. 

Meclis lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce tetkik eylediği mevzu ile ilgili bulu
nan evrakın tasdikli suretlerini mahallinden is-
tiyebileceği gibi mutlaka aslı üzerinde tetkikat 
icrasına zaruret bulunduğu takdirde bunları da 
istiyebilir. 

Alâkalı şahısları lüzumunda muayene ve usu
lüne tevfikan isticvabedebilir. Her türlü tahki
katı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis acele olan işleri diğerlerinden önce 
karara bağlar, müstaceliyetin takdiri Eeisih 
teklifi ve Meclis ekseriyetinin karariyle olur. 

Meclisin kararları nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir husu
sundaki salâhiyetlerini takyidetmez. 

Sosyal işler Komisyonunun kabul ettiği metin 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

Adlî Tıp Müessesesi Kayıununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değişirilmiştir. 

Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp 
Müessesesi Başkanının Başkanlığında; iki Adlî 
Tıp mütehassısı ile birer (iç), (Kadın - doğum), 
(akıl - sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Pato
lojik - Anatomi), (tıbbi Kimya veya Kimya) 
mütehassıslarından kurulur. 

Her ihtisas kolu için, birer yedek üye de bu
lunur. 

Madde 10. — Adlî Tıp Meclisi bu kanunun 
kapsamına giren islerde, Cumhuriyet savcılıkla
rınca ve kaza mercilerince 'kanaat verici nite
likte görülmiyen veya biribiri ile çelişme halin
de bulunan raporlar hakkında ilmî ve fennî dü
şüncesini bildirir. 

Meclis, üyelerinin tamamı ile toplanır ve 
çoğunluğu ile karar verir. Üyelerden birinin 
özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik 
aynı ihtisas kolundan yedek üye ile tamamla
nır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu, ilgili 
asıl veya yedek mütehassıs üye hazır bulunma
dıkça müzakere edilemez. 

Meclis Başkanına, özürlü veya yokluğu ha
linde en kıdemli üye vekâlet eder. 

Meclis, lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce incelediği konu ile ilgili bulunan 
evrakın onanmış örneklerini mahallinden isti-
yehileceği gibi, aslı üzerinde inceleme yapılması 
zorunlu olduğunda bunları da istiyebilir. 

Meclis ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve 
usulüne göre isticvabedebilir; her türlü tetki-
katı yapar ve yaptırabilir. 

Meclis, ivedi olan işleri öteki işlerden önce 
karara bağlar. İvediliğin takdiri Başkanın tek
lifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur. 

Meclisin kararları nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir husu
sundaki yetkilerini kayıtlamaz. 

C. Senatosu 
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I Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi 
Kanununun 8, 10, 11, 17, 19 ncu maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8. — Adlî Tıp Meclisi, Adlî Tıp 
Müessesesi Başkanının Başkanlığında; iki Adlî 
Tıp mütehassısı ile birer (iç), (Kadın - doğum), 
(akıl - sinir) hastalıkları ve (Cerrahi), (Pato
lojik - Anatomi), (tıbbi Kimya veya Kimya) 
mütehasıslarmdan kurulur. 

iki yedek Adlî Tıp mütehassısı ile diğer ih-
I tısas kolları için birer mütehassıs yedek üye 

bulunur. 

Madde 10. —• Adlî Tıp Meclisi bu kanunun 
I kapsamına giren işlerde, Cumhuriyet savcı

lıklarınca ve kaza mercilerince kanaat verici ni-
I telikte görülmiyen veya biribiri ile çelişme ha

linde bulunan raporlar hakkında ilmî ve fennî 
düşüncesini bildirir. 

Meclis, üyelirinin tamamı ile toplanır ve 
çoğunluğu ile karar verir. Üyelerden birinin 
özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik 

I aynı ihtisas kolunda yedek üye varsa onunla 
tamamlanır. Şu kadar ki, tetkik edilecek konu; 
ilgili asıl veya yedek mütehassıs üye hazır bu-

I lunmadıkça müzakere edilemez. 

Meclis Başkanına, özür veya yokluğu halinde 
en kıdemli üye vekâlet eder. 

I Meclis, lüzum gördüğü hallerde kararını ver
meden önce incelediği konu ile ilgili bulunan 
evrakın onanmış öfneklerini mahallinden isti-
yebileceği gibi, asıl üzerinde inceleme yapılması 
zorunlu olduğunda bunları da istiyebilir. 

Meclis ilgili kişileri gerektiğinde muayene 
I ve usulüne göre isticvabedebilir; her türlü tet-

kikatı yapar ve yaptırabilir. 
Meclis, ivedi olan işleri öteki işlerden önce 

karara bağlar, ivediliğin takdiri Başkanın tek
lifi ve Meclis çoğunluğunun kararı ile olur. 

Meclisin kararları nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir husu-

j sundaki yetkilerini kayıtlamaz. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

Madde 11. — Vazife hudutları Adalet Ba
kanlığınca tâyin ve tesbit edilen mahallerde 
lüzumu kadar adlî tabip bulundurulur. Adlî ta
bipler. Adlî tababet ihtisaslarını yapmış okul
lardan kur'a ile tâyin olunur. Adlî Tıp ihtisası 
için müracaat edenler 5979 sayılı Kanun hü
kümlerine tabi değildirler. 

Madde 17. — Adlî tıp müessesesi ve Mec
lis Reisi ile Meclis asıl ve yedek azalarına, Şu
be mütehassıs Müdürle i'i ve Mütehassıslar iyle 
Adlî Tıp Müessesesi Reis Muavini, Adlî Tıp Mec
lisi raportörlerine adlî tabiplere ve asistanlara, 
ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro derecelerine gö
re) gösterilen miktarlarda tazminat verilir. 

Madde 19. — • Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümün
den ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmış ve yerine bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, sayı ve unvanları yaralı kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — 21 Temmuz 1959 tarihli ve 
7375 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet Bakanı yürütür. 

(Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. —- Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya ilişik Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1, 2, 3, sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Anayasa ve Adalet Ko. kabul ettiği metin) 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 nen mad
desinin hükümleri mahfuzdur. 

Madde 11. — Görev sınırları Adalet Bakan
lığınca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adlî 
tabip bulundurulur. Adlî tabipler, adlî tabip
lik ihtisaslarını yapmış olanlar atanır. 

Madde 17. — Adlî tıp müessesesi ve Meclis 
Başkanı ile Meclis asıl ve yedek üyelerine, 
Şube mütehassıs Müdürlerine ve Mütehassısla-
riyle Adlî Tıp Müessesesi Başkan Yardımcısı, 
Adlî Tıp Meclisi raportörlerine adlî tabiblere 
ve asistanlara, ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro 
derecelerine göre) gösterilen miktarda tazminat 
verilir. 

Madde 19. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bö
lümünden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırlımış ve ilişik (2) sayılı cetvelde 
derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metnimi 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 neu mad
desinin hükümleri saklıdır. 

Madde 11. — Görev sınırları Adalet Bakan-
, lığmca belirtilecek yerlerde lüzumu kadar adlî 
tabip bulundurulur. Adlî tabiplikler, adlî ta
biplik ihtisaslarını yapmış olanlar. 

Madde 17. — Adlî tıp müessesesi ve Mec
lis Başkanı ile Meclis asıl ve yedek üyelerine, şu
be mütehassıs Müdürlerine ve Mütehassıslariyle 
adlî Tıp Müessesesi Başkan Yardımcısı, Adlî Tıp 
Meclisi raportörlerine adlî tabiplere ve asistan
lara, ilişik (3) sayılı cetvelde (kadro dereceleri
ne göre) gösterilen miktarlarda ödenek verilir. 

Madde 19. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı bölümün
den ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kal
dırılmış ve ilişik (2) sayılı cetvelde derece, 
sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Milet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 750) 
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D. 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aderî Maaş 1). Memuriyetin rıev'İ 

2 

* * 
4 
4 

4 
5 

fi 

5 
6 
7 

10 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 
Adlî Tıp Müessesesi, Meclis 
Reisi 1 
Meclis Âzası 8 
Meclis Yedek Âzası 2 
Adlî Tıp Müessesesi Reis Mu

avini 1 
Şube Mütehassıs Müdür ler i 4 
AdK Tıp Meclisi Rapor törü 
(Doktor) 1 
Adlî Tıp Meclisi Rapor tö rü 
(Doktor) 1 
Mütehassıs (İhtisas Mevkii) 1. 

» » » 4 
» » '» 4 

Asistan 15 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

I 

750 
500 
250 

250 
250 

100 

950 
100 
950 
800 
500 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

4 

5 

6 

7 
8 

y a p a r ) 
İda re Müdürü 
Başka t ip 
Hesap Memuru 
Emane t Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kati]) 
Mubassır 
Müstahsır 

Adlî Tabip 

» » 

» » 
» » 
» » 

5 Eczacı (Ayniyat Memurluğu 

Aded Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
fiOO • 

[2] SAYILI CETVEL 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 

2 Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Reisi 

3 Meclis Âzası 
4 Meclis Yedek Âzası 
4 Adlî Tıp Müessesesi Reis Mu

avini 
4 Şube Mütehassıs Müdürleri 
5 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Dr.) 
(Dr.) 

fi Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Dr.) 

5 Mütehassıs (İhtisas Mevkii) 
» i» 
» » 

6 
7 
8 
9 
0 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

1 
8 
6 

1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 
9 
«> 

'5 

1 750 
1 500 
1 250 

1 250 
1 250 

1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

5 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

Eczacı (Ay 
da y a p a r ) 
İdare Mudi' 
Başkâ t ip 

niyat Memurluğu 

rii. 

Iles^p Memuru 
Emanet Me mıırıı 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâ t ip 
Mubassır 
Müstahsil-
Adlî Tabip 

» :» 
» » 

» » 

» X-

j 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
fi 

8 

8 
10 

1 .100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

t 250 
1 100 

950 
800 

700 
fiOü 

C. Sena.tosı (S. Sav 750) 
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|3İ SAYILI CETVEL 

Derec 

n 
n 
n 
9 

10 
Asistanlar 

Tazminat miktarları 
Lira 

800 

650 

550 

400 
250 
200 

Anayasa ve Adalet Komisyon unun kabul ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağh (1.) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(2| SAYILI CETVEL 

i). 

2 

3 
4 
4 

4 
r> 

6 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Adlî Tıp Müessesesi Bask 
Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Başkanı 
Meclis Üyesi 
Meclis Yedek Üyesi 
Adlî Tıp Müessesesi Başkan 
Yardımcısı 
Şube Mütehassıs Müdürleri 
Adlî Tıp Meclisi Raportörü 
(Dr.) 

» » » 
Mütehassis (Thtısas mevkii) 

» » » 
» » » 

Asistan 
» 
» 

Aded 

anlığı 

i 
8 
7 

I 
4 

1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 

M 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

t 

aaş 

750 
500 
250 

250 
250 

100 
950 
100 
950 
800 
700 
600 
500 

D. 

5 

8 
8 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
da yapar) 
İdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassı r 
Müstahaır 
Adlî Tabip 

» •» 
» » 
» » 
» » 
» . » . 

Aded 

1 
1 
1 
1 
J. 
1 
2 
5 
2 

4 
4 
6 
8 
8 

10 

Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

L 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

C. Senatosu (S. Sayısı : 750) 
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13] SAYILI CETVEL 

Derece 

*l 
•'•i 
*l 
15 $ 61 
81 

10J 
Asistanlar 

Tazminat miktarları 
Lira 

Birinci derece memur ay-
hğı tutarının % 60 ı 

1 400 

1 200 

900 

250 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller 

[11 SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

12] SAYJLİ CETVEL 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 

D. Memuriyetin nev'i 

2 Adlî Tıp Müessesesi ve Mec
lis Reisi 

3 Meclis Âzası 
4 Meclis Yedek Âzası 
4 Adlî Tıp Müessesesi Reis Muavini 
4 Şube Mütehassıs Müdürleri 
5 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Dr.) 
6 Adlî Tıp Meclisi Raportörü 

(Dr.) 
Mütehassıs (İhtisas Mevkii) t) 

6 » 

7 » 
8 Asistan 
9 » 

10 » 

Aded 

1 
8 
8 

ini 1 
4 

1 

1 
1 
4 
4 
2 
2 
o o 

Maaş 

1 750 
1 500 
1 250 
.1 250 
1 250 

! 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

D. 

5 

8 
8 

11 
11 
ıı 
11 
12 
12 
12 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Eczacı (Ayniyat Memurluğu 
da yapar) 
İdare Müdürü 
Başkâtip 
Hesap Memuru 
Emanet Memuru 
Dosya Memuru 
Hemşire 
Kâtip 
Mubassır 
Müstahsır 
Adlî Tabip 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
8 

10 

Maaş 

1 100 
700 
700 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

C. Senatosu (S. Sayısı : 750) 
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(3) SAYILI CETVEL 

Derece 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Adlî tıp asistanları 

Ödenek miktarı 
Lira 

Birinci derece memur 
aylığı tutarının % 60 ı 
1 400 

1 200. 

1 000 

600 

^»»» 

C. Senatosu (S. Sayısı : 750) 





Dönem : 1 *f 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
İçtüzüğün 4 ncü maddesinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2 /134) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ' 

içtüzüğün 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki teklifim ve gerekçesi ekli olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu 
Üyesi 

Ahmet Nusret Tuna 

GEREKÇE 

Anayasamızın 84 ncü maddesine hâkim olan ruh, Başkanlık Divanının tarafsız hareket 
-etmesini sağlamaktır. Siyasi parti gruplarının kuvvetleri oranında Divana iştiraki bulunan 
tedbirlerden biri olmakla beraber, seçilecek şahsi bir grupun inhisarına bırakmak tarafsız
lığı zedeliyecek sonuçlar doğurabilir. Seçim, bir grupun iradesinin tescili değildir. Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde üç kat aday gösterme esasını kabul eden Anayasa
mız bu mevzuda bize ışık tutmaktadır. İçtüzüğümüzün 4 ncü maddesi bu esasları ihtiva 
etmediği gibi kabul ettiği seçim yeter sayısı bakımından da Anayasaya muhalif bulunmakta
dır. Ayrıca, vukubulacak boşalmalar için de hüküm ihtiva etmemektedir. Bu sebeplerden dolayı 
içtüzüğün 4 ncü maddesinin değiştirilmesi için müracaat zarureti hâsıl olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 4 ncü maddesi aşağıda gösterildiği şekilde 
»^değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 84 ncü maddesi hükümlerine göre kurulur. Bu madde hükümlerine göre Başkan se
çimi yapıldıktan sonraki oturumda, içtüzüğün 8 nci maddesi gereğince tasvibedilen dağı
tım cetveline göre, gruplar kendine düşen Başkanvekili, idareci Üye ve Kâtiplerin üç katını 
aday olarak gösterir. Seçimler ayrı ayrı bu adaylar arasından gizli oyla bir yıllık süre için 
Anayasanın 86 ncı maddesine göre yapılır. Dağıtım cetvelindeki orana uymıyan oy pusla-
ları muteber değildir. 

Başkanlık Divanında boşalma olduğu takdirde geriye kalan müddeti ikmal etmek üzere yu
karıdaki esaslara göre seçim yapılır. 

MADDE 2. — Bu içtüzük kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu içtüzük hükümlerini Cumhuriyet Senatosu yürütür. 

52 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet . 21 . 1 . 1966 

Komisyonu 
Esas No. : 2/134 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 4 ncü maddesinin değiştirilmesi için Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna tarafından yapılan teklif ve bu konuda komisyonumuz
ca tanzim edilmiş bulunan rapor, 16 . 7 . 1965 tarihinden önce Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda görüşülememiş olduğundan, 1 . 11 . 1965 tarihinden sonra yeniden teşekkül eden ko
misyonumuzun 23 . 12 , 1965 ve 12 . 1 . 1966 tarihli toplantılarında, bu konu için sözcülüğe 
komisyon üyelerinden Zihni BetiPi seçtikten sonra, usulüne uygun olarak tekrar incelenmiştir. 

Bu teklif, Cumhuriyet -Senatosu Başkanvekili, İdare Âmiri ve Divan Kâtipleri seçiminin Ana
yasamızın 86 ncı maddesine göre yapılmasını ve İçtüzüğün 8 nci maddesi gereğince tasvi-
bedilen dağıtım, cetveline göre siyasi parti gruplarına düşen Başkanvekili iği, İdare Amirliği 
ve Divan Kâtipliği için gösterilecek adayların (3) kat olarak gösterilmesini istemektedir. 

Komisyonumuzca tanzim edilen ve 16 . 7 . 1965 tarihinden önce Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu tarafından görüşülememiş bulunan raporla, sözü edilen teklif reddedilmiştir. 

1. İçtüzüğün 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan : 
(tik iki oylamada salt çoğunluk elde edilemezse 3 ncü oylamada en fazla oy alanlar sıra ile seçil

miş sayılırlar.) 
Şeklindeki hüküm, Anayasaya aykırı olması sebebiyle, Anayasa Mahkemesinin 2 . 3 . 1965 tarih 

ve 1964/19 esas ve 1965/11 karar sayılı kararı ile. iptal edilmiş bulunduğundan, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanvekili, İdare Âmiri ve Divan Kâtipleri seçiminin Anayasanın 86 ncı maddesi
ne göre, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundan, 
toplantıya katılanların, salt çoğunluğunun oyunu alan Başkanvekili, İdare Âmiri ve Divan 
Kâtibi adaylarının seçilmiş sayılmalarına hiçbir engel kalmamıştır. Nitekim, 1 . 11 . 1965 tarihin
den sonra seçilen Başkanvekilleri, İdare Âmirleri ve Divan Kâtipleri bu suretle seçilmişlerdir. 
Binaenaleyh, söz konusu seçimin Anayasanın 86 ncı maddesine göre yapılacağı hususunun 
ayrıca İçtüzüğün 4 ncü maddesinde tasrih edilmesine lüzum ve ihtiyaç kalmamıştır. 

2. Anayasamızın 84 ncü maddesi, Meclis Başkanlıkları için Meclisteki siyasi parti grupla
rının aday gösteremiyecekleri kaidesini koymuştur. Bunun muhalif mefhumundan, Başkan-
vekillikleri ile İdareci ve Kâtip üyelikler için Meclisteki siyasi parti gruplarının aday göste
rebilecekleri anlaşılır. Anayasamızda, siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına kuvvetleri 
oranında gösterecekleri adayları iki veya daha ziyade kat olarak göstermelerini emir veya ihsas 
eden bir hükmün de bulunmadığı şeklinde bir mülâhaza gelebilirse de bu mülâhaza, kabule şayan olamaz. 
Zira, Anayasamız, adayın birden ziyade gösterilmesinin lüzumlu ve faydalı gördüğü halleri tasrih et
miştir. Buna, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden birer kişinin, 
üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler öğretim, üyelerinin birlikte toplanarak, açık 
üyeliklerin üç katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylardan olması gerektiği hak
kındaki Anayasa hükmü (Madde 145) ile Askerî Yargıtay üyeleriyle Başsavcının, hâkimlik ni
teliğine sahip, 40 yaşını bitirmiş ve en az 10 yıl askerî hâkimlik veya askerî savcılık yapmış 
kimseler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile boş * 
yerin üç misli gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçileceği hakkındaki Anayasa 
hükmü (Madde 141) misâl olarak gösterilebilir. O halde, (Anayasa vâzıı, siyasi parti grup
larının Başkanlık Divanına kuvvetleri oranında gösterecekleri adayları iki veya daha ziya
de kat olarak göstermelerini lüzumlu ve faydalı görse idi. bunu 141 ve 145 nci maddelerde oî 

C. Senatosu (S. Sayısı : 752) 
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duğu gibi, tasrih ederdi.) denilebilir. Ve bıı izahın mâkul sayılmaması için hiçbir sebep ileri 
sürülemez. 

Bundan başka, siyasi parti gruplarının Başkanlık Divanına kuvvetleri oranında gösterecek
leri adayları iki veya daha ziyade kat olarak göstermeleri halinde, aynı siyasi parti grupu 
üyesi olan adaylardan herbiri, diğerlerinin sc:;.i!meyip kendisinin seçilmesi için seçim müca
delesine girişecektir ki, bu aynı siyasi parti grupu üyeleri arasında teessüs ve devam etmesi 
arzuya şayan olan ahenk ve anlayışı ve Başkanlık Divanının tarafsız çalışması prensibini 
zedeliyebilir. 

Bu, üzerinde önemle durulacak bir konudur. 
Ayrıca bir siyasi parti gnıpunun bir başkanvekili için bir yerine üç aday göstermesinin, daha 

ehil ve daha lâyık başkanvekili seçilmesini sağliyacağı mülâhazası ileri sürüldüğü takdirde de bu 
mülâhazanın aynı mantık silsilesi içinde değerlendirilmesi ve sonuç olarak, bir başkanvekili için 
1 yerine 10 aday, 20 aday göstermenin, hattâ hiç aday göstermeyip kendisine 1 başkanvekilliği 
düşen siyasi parti gnıpunun bütün üyelerinin aday sayılın alarmın daha uygun olacağının kabul 
edilmesi gerekir ki, böyle bir sonucu, Anayasamızın 84 neti maddesinde yer alan ve siyasi parti 
gruplarının, sadece başkanlık için aday göstermelerini m en e el en hükümle bağdaştırmaya imkân 
yoktur. 

• Cimi huriye t: Senatosu Genel Kumlunun, siyasi parti guıpları tarafından gösterilen adayları. 
mutlaka seçme zorun kığımda kalacağı da ileri sürülemez. Zira, grupların oylama sonuçlarını na
zara alarsk aday değiştirdikleri tatbikatta daima görülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı seçvmleri, İçtüzüğün 8 nci maddesi gereğince Danışma 
Kurulu tarafından tanzim ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından tasvibolunan dağıtım 
cetveline göre yapıldığı ve mevzuat hükümlerinin bir bütün olarak incelenmesi ve uygulanması ka
ide okluğu için, dağıtım cetvelinden ayrıca İçtüzüğün 4 ncü maddesinde ele bahsedilmesine de 
lüzum ve ihtiyaç görülmemiştir. 

Bu sebeplerle, vâki değişiklik isteği, Komisyonumuzca kabul edilmemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan Sözcü Bu raporda Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
Aydın Kastamonu Tokat Yozgat S. O'Kan 

O. S. Sarıgöllü Muhalifim. Z. Beti! tf. Artukmac 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye Afyon Karahisar İstanbul 
M. Ataklı M. Y. tnceoğlu E. Özden 

C. Senatosu (S. Sayısı : 752) 

Samsun 
R. Rendeci 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci 
maddesinin «A» bendinin «11 î» ııcü fıkrasında değişiklik yapılmasına 
dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (2 /190) 

4 . 1 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci maddesinin «A» bendinin «III» ncü fıkrasında deği
şiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifimiz ilişikte arz olunur. 

Saygılarımızla. 
Sezai O'Kan Cevat Aç-ıkahn 

0EREKÇE 

İçtüzüğün 17 nci maddesinde belirtilen Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, hizmet fonksi
yonları bakımından birbirinden tamamen farklı iki Bakanlığın konuları ile meşgul olmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığını ilgilendiren kanun tekliflerinin aded ola
rak dikkate alınması böyle bir müşterek Komisyonun teşkilini düşündürmüş olabilir. 

Ancak, bu tek faktörün tesiri altında kurulan ve 4 senedir tecrübe geçiren bu Komisyonun sa
yın üyeleri de bakanlıkların isimleri ile ayrı ayrı iki komisyona tefrik edilmeleri görüşünün isabe
tini paylaşmaktadırlar. Çünkü her iki bakanlığın ayrı ihtisas kollarında ve önemli konuların hiz
metinde bulunduklaı-ı münakaşa kabul etmez bir gerçektir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(Jumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 21 . 1 . 1966 

Esas No. 2/190 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci madleşinin (A) bendinin1 (III) ncü fıkrasında deği
şiklik yapılmasına dair Cumhuriyet Senatosu Ta m Üyesi Sezai O'Kan ile Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Cevat Açıkahu'm İçtüzük teklifi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca Komisyonumuza ha
vale olunmakla 19 Ocak 1966 tarihli Birleşimde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) 'bendinin (III) ncü fıkrasında değişiklik yapıl
ın asiyle Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonumu yerine 13 er üyeden kurulu iki ayrı Dışişleri 
ile Turizmi ve Tanıtana komisyonları kurulmasını öngörmektedir. 

Teklif Komisyonumuzca ekseriyetin oyu ile benimsenmiştir. 
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I I - Teklifin. 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca ela aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksclk Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başjkam Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat 

Çökinıserim A. N. Tuna S. Artukmaç 
O. S. Sarıgöllü 

öuımnurbaşkanınca S.Ü. Afyon Karahisar İstanbul 
Â. Artus M. Y. Inceoğlu 'Muhalifim, sebepleri eklidir 

E. Özden 

ıSivas Tokat 
R. Öçten Muhalifim, muhalefet şerhim 

eklidir 
Z. Betil 

Muhalefet şerhi 

1. 15 kişilik Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun iş kesreti 'sebebiyle ikiye ayrılması 
ileri sürülmemektedir. Diğer komisyonların iş durumları. (Meselâ Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve 
İskân Komisyonu gibi) fazla olduğu halde böyle bir teşebbüs yoktur. O halde teklifin mesnedi 
Olduğu iddia edilemez. 

2. Evvelice Komisyonumuz bu konuyu teitikik otımiş ve ayırma lüzumuna kaami olmadığından 
reddetmiştir. 

Yeniden işi ele almayı, kararın tebdilini icabedecek sebepler mevcut değildir. 
Bu sebeplerle teklifin filhal reddi lehindeyim. 

İstanbul 
Ekrem Özden* 

Muhalefet şerhi 

Komisyon çalışmalarının ihtisas istiyen Çalışmalardan okluğu söz götürmez. Ancak, İçtüzüğün ko
misyonları tesbit eden 17 nci maddesi, Millet Meclisinin 450 üyeden kurulu olmasına karşılık Cum
huriyet 'Senatosunun Tabiî üyelerle 150 seçilmiş ve 15 te Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyeden kurulu 
olması göz önünde bulunduruilıarak, tanzim edilmiş ve bu sebeple Millet Meclisinde (Anayasa Komis
yonu) ile (Adalet Komisyonu) na tevdi edilen işler için Cumhuriyet Senatosunda (An'ayasa ve 
Adalet Komisyonu) adı 'altında «bir Komisyon kurulmuştur. Keza, (Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ile ilgili işler), (Maliye, Ticaret, Sanayi, (xümriilk ve Tekel, ile ilgili işler) için de bi
rer Komisyon kurulmuştur. Bal höyle iken, sadece (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ile ilgili işler) 
için kurulan Komisyonun ikiye ayrılması, bütünüyile ele alınması gerclkli bîr konunun münhasıran 
•bir kısmının <eüe alınması demeik olur ki, uygun sayılmaz. Mesele ıbütühü ile ele lalmdığı zaman 
da, bütün komisyonların tam ihtisasa göre kurulması ve sonuç olarak komisyonlardaki üye sayısının 
şimdikine göre azaltılması gerekir iki, bu da bir prensip tesbitini zorunlu kılar. 

Konunun tesbit 'edilecek 'bu prensibe göre bütünü ile ele alınması inancında olduğum için, Komis
yonca alınan karara, muhalifim. 

Tokat 
Zihni Betil 
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İÇTÜZÜK TEKLİFİ 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci 
maddesinin (A) bendinin (III) ncü fıkra
sında değişiklik yapılmasına dair İçtüzük 

IMADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 17 nci maddecinin (A) bendinin (III) 
ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III - Belli kamu faaliyetleriyle ilgili komis
yonlar : 

1. Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân 
Komisyonu : (15 üye), 

2. Dışişleri Komisyonu : (13 üye), 
3. Turizm ve Tanıtma Komisyonu : (13 üye), 
4. Malî ve İktisadi İşler Komisyonu : (Ma

liye, Ticaret, Sanayi, (rüımrük ve Teikel) (19 üye), 
5. Millî Eğitim Komisyonu : (15 üye), 
6. Millî Saivunmıa Komisyonu : (13 üye), 
7. Tarım Komisyonu : (15 üye), 
8. Sosyal işleri Komisyonu : (Sağlık, Çalış

ma) (11 üye). 

MADDE 2. — Bu içtüzük kabulü tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzüğü Cumhuriyet Se
natosu yürütür. 

ANAYASA VıE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci 
maddesinin (A) bendinin (III) ncü fıkra
sında değişiklik yapılmasına dair İçtüzük 

MADDE 1. • 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kaibui edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /525; Cumhuriyet 

Senatosu 2 /181) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 567) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5785 - 34770 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8.7.1965 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 17.6.1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havele edilmiş ve Genel Kurulun 
24.6; 1, 8.7.1965 tarihli 134, 138 ve 142 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 567) 

Millî Eğitim Komisyonu tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim Komisyonu 20 . 1 . 1966 

Esas No : 2/181 
Karar No : 45 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhamnoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir tara
fından 5965 sayılı 'Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, hu teklifle ilgili olarak Millet 
Meclisi Millî Eğitim Komisyonunca hazırlanmış o1 an rapor ve Millet Meclisince kabul edilen metin 
Komisyonumuzda Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlıklarının temsilcilerinin de iştiraki ile incelen
miş ve ilişikteki rapor tanzim edilmiştir. 

Arz olunur. 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

Cahit Okur er 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 20 . 1 . 1966 

Esas No. 2/181 
Karar No. 45 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ile Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir'in 5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi. 

İlgi: 1. Yukarda adı geçen teklif. 
2. Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonunun 23 Ocak 1964 gün ve esas 2/525, karar 12 sayılı 

raporu, 
3. Millet Meclisinin 8 Temmuz 1965 tarihinden 142 nci Birleşiminde kabul edilen metin. 
Komisyonumuz Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlıklarının temsilcilerinin de iştirakiyle ve Millet 

Meclisince kabul edilen metni esas alarak kanun teklifini ve onunla ilgili raporları incelemiş aşağı
daki kararlara varmıştır. 

1. Gerekçesi incelenince bu kanun teklifinin 2 hususu hedef tuttuğu açıkça görülmektedir. 
a) Gezici köy kursları öğretmenlerinin içinde bulundukları sosyal problemlere çözüm bulmak; 
b) Kız ve erkek sanat enstitülerine yeni bir öğretmen kaynağı aramak. 
Komisyonumuz gezici köy kursları öğretmenlerinin sosyal problemlerine bir çözüm bulunması ge

rektiği kanısındadır. Ancak (b) fıkrasında belirtilen ve kız ve erkek sanat enstitülerine yeni bir öğ
retmen kaynağı teklif eden fikre aşağıdaki sebepler dolayısiyle katılmaya imkân bulamamıştır. 

1. Kız ve erkek sanat enstitülerine öğretmen, uzunca bir zamandan beri yüksek dereceli öğret
men okullarından yetiştirilmektedir. Bu husus 3007 sayılı Kanunda da belirtilmiştir. 

2. Bu öğretmen okulları ihtiyaç duyduğu takdirde daha fazla sayıda öğretmen yetiştirme im
kânlarına maliktirler. 

3. Millî Eğitim Bakanlığının kız ve erkek sanat enstitüleri için başka kaynaklardan öğretımen 
teminini icabettirecek âcil bir ihtiyacı yoktur. Halen birçok teknik öğretim görevi dışında çalışmak
tadır. 

4. Öğretmenlik birtakım bilgi ve becerilerin dışında özel bir formasyon istiyen bir meslektir. 
Sanat enstitüleri mezunlarının kısa bir kurstan sonra aynı okullara öğretmen olarak tâyin edilme

si yukarda belirtilen sebepler dolayısiyle mümkün ve faydalı değildir. 
5. Millet Meclisi menfinde ifade edilen en az altı aylık bir kursu mütaakıp Meslekî Öğretmen 

Okulu müfredatına uygun bir imtihandan geçmek, asla dört yıllık bir yüksek öğretime karşılık olamı-
yacağı gibi, ciddî bir imtihanda adayların başarı göstermeleri ihtimali de çok zayıftır. 

6. Bugün iki yıllık öğretim yapan Kadın Meslek Öğretmen Okulu mezunları dahi sanat enstitü
lerine öğretmen olarak tâyin edilemezken, sanat enstitüsü mezunlarının bu okullarda öğretmenlik 
yapabileceğini düşünmeye imkân yoktur. 

7. Çeyrek asır önce ve sanat enstitülerindeki öğretmen ihtiyacının ağır baskısı altında dahi 
başvurulmıyan bir çarenin, bugün kanunlaştırılması eğitim seviyelerini yükseltme çabasında oldu
ğumuz sanat enstitülerinde bu amaca hizmet edemez. 

8. Çeşitli kaynaklardan çeşitli formasyonlar alarak gelen öğretmenlerin okullardaki eğitim ahen-
gine faydalı bir yönde etki yapmadıkları tecrübe ile bilinmektedir. 

Bu düşüncelerin ışığı altında Komisyonumuz kanun eklifinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 
karar vermiştir. 

5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Gezici kadın ve erkek köy kursu öğretmenliklerinde en az 7 yıl başarı ile hiz

met etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitüleri mezunları arasında, ihtiyaca göre açılacak im-
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tihanları kazananlar, en az iki yıl süreli kadın veya erkek meslek öğretmen okullarını bitirdikten 
sonra, akşam sanat okulları ile bu seviyedeki örgün ve yaygın teknik eğitim kurumları atelyelerin-
de görevlendirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için gerekli yönetmelikler, Köy İşleri Bakanlığının da 
fikri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde hazırlanır. 

MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen okullara alman kurs öğretmenlerine, öğretim süresin
ce maaşları verilir. 

MADDE 4. — Okulu bitirenler öğrenim süresinin bir buçuk katı müddetle mecburi hizmet yük
lenir. 

Okulu terk edenlerin, başarısız duruma düşenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü oldukları 
hizmet süresini tamamlamadan görevden ayrılanların okulda geçen müddetleri kıdemlerinden indi
rilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yer alan yaş kaydı kanunun yürürlüğe girdiği tarihen iti
baren 5 yıl müddetle aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

1 nci maddenin gerekçesi : 
Köysel ve şehirsel bölgelerimizde toplumun sosyal ve ekonomik bünyesine çok yararlı etkiler ya

pan kız ve erkek akşam sanat okullarında uygulanan öğretim metotları, yapılan eğitimin farklılığı 
dolayısiyle, sanat enstitülerinde uygulanan metotlardan farklı olmak zorunluluğundadır. 

Yüksek teknik öğretmen okullarında örgün eğitim için yetiştirilmiş öğretmenlerin akşam sanat 
okullarında görevlendirilmesi, eğitim ve ihtisas gücünün israfına sebebolur. 

Akşam sanat okullarına devam eden öğrencilerin çok çeşitli olan yaş ve sosyal durumları dikka
te alınırsa, bu okullara en uygun öğretmenin köysel bölgelerde yıllarca yaygın eğitim yapmış ve 
halka yaklaşmada meleke kazanmış olan gezici köy öğretmenleri arasından yetiştirilebileceği kolayca 
anlaşılır. 

Ayrıca, gezici köy kursu öğretmenlerine bir üst öğrenim yapma imkânını vermek ve ailevî du
rumları dolayısiyle köysel bölgelerde daha fazla kalaımıyacak öğretmenlere nöbet değiştirme imkâ
nını sağlamak bu madde ile öngörülmüştür. 

2 nci maddenin gerekçesi : 
Bâzı kanunlara ait yönetmeliklerin yıllarca hasırlanmadığını dikkate alan Komisyonumuz bu ka

nuna ait yönetmeliklerin hazırlanması için bir zaman tahdidini faydalı bulmuştur. 
3 ncü maddenin gerekçesi : 
Meslek öğretmen okullarına bir imtihanı mütaakıp alman ve köysel bölgelerde en az yedi yıl Dev

let hizmeti yapmış olan kimselere, öğrenim süresince maaşlarının verilmesi bir zarurettir. 
Esasen diğer bakanlıklarda da bu şekilde öğrenim yapanlara maaşları ödenmektedir. 
4 ncü maddenin gerekçesi : 
Devlet tarafından bir üst öğrenim yaptırılanlar, emsallerinde olduğu gibi mecburi hizmetle yü-

kümlendirilmektedirler. 
Bu arada başarısız duruma düşenlerle okuldan çıkarılanların ve hizmet yükümlerini yerine ye

rine getirmiyenlerin, okulda geçirdikleri sürenin kıdemlerinden indirilmesi, kötü niyetlere imkân bı
rakmamak için lüzumlu bulunmuştur. 
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Geçici maddenin gerekçesi: 
Halen köysel bölgelerde çalışan ve yaşı otuzbeşin üstünde bulunan öğretmenlere de beş yıllık bir 

süre içinde fırsat tanımak hakkaniyet ve eşitlik prensipleri icabıdır. 

Başkan 
tzmir 

Tümüne muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Okurer 

Tabiî Üye 
S. özgür 

izmir 
N. özerdemli 

Bu Kanuna Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Z. Tüzün 

Edirne 
T. Banguoğlu 1 nci 

izmir 
Söz hakkım mahfuz 

ö. L. Bozcalı 

Tunceli 

Kâtip 
istanbul 

M. Aksoley 

Elâzığ 
ımaddeye muhalefet 
şerhi eklidir 

R. Giray 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Söz hakkım mahfuz 
M. A. Demir 

Muhalafet şerhi 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Çankırı 
H. Bağlı 

Trabzon 
Y. Demirdağ 

1 nci mıaddede yer alan (en az iki yıl tahsil) kaydiyle, Bakanlık istediği takdirde iki yıllık müd
deti 3 veya 4 yıla çıkarabileceği cihetle, bu takdirde hem okulun kuruluş gayesi bakımından hem de 
okula alınacak öğrencilere daha uzun zaman maaş verme zarureti hasıl olacağından maddedeki (en 
az) kaydına muhalifim. 

R. Giray 
Elâzığ 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL UTTİĞ1 I 

METİN 

5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — Gezici köy kadın ve erkek 
kursları öğretmenliklerinde 12 yıldan az olma
mak üzere, başarı ile hizmet etmiş sanat ensti
tüleri mezunları en az altı aylık bir kursu ta
mamlamak ve meslekî öğretmen okulu müfre
datına uygun bir imtihan geçirmek şartı ile, 
orkekler sanat enstitüleri veya akşam sanat i 
okulları atelye öğretmenliklerine, kızlar akşam | 
kız sanat okullarına atanırlar. j 

i 
MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için ! 

gerekli yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığınca j 
altı ay içinde hazırlanır. \ 

! 
| 
i 
s 
i 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yürütülür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Gezici kadın ve erkek kursu 
öğretmenliklerinde en az 7 yıl başarı ile hizmet 
etmiş ve 35 yaşını doldurmamış sanat enstitü
leri mezunları arasında ihtiyaca göre açılacak 
imtihanları kazananlar, en az iki yıl süreli ka
dın veya erkek meslek öğretmen okullarını bi
tirdikten sonra, akşam sanat okulları ile bu se
viyedeki örgün ve yayın teknik eğitim kurum
ları atelyelerinde görevlendirilirler. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanması için 
gerekli yönetmelikler, Köy İşleri Bakanlığının 
da fikri alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içinde hazırlanır. 

MADDE 3. — Birinci maddede sözü geçen 
okullara alman kurs öğretmenlerine öğretim 
süresince maaşları verilir. 

MADDE 4. — Okulu bitirenler öğrenim sü
resinin birbuçuk katı müddetle mecburi hizmet 
yüklenir. 

Okulu terk edenlerin, başarısız duruma dü
şenlerin ve okulu bitirdikten sonra yükümlü 
oldukları hizmet süresini tamamlamadan görev
den ayrılanların okulda geçen müddetleri kı
demlerinden indirilir. 

GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede yer 
alan yaş kaydı kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl müddetle aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 756) 





Dönem : 1 
Toplantı . 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 43 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasına ek kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2 /816; Cumhuriyet Senatosu 2/189) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 943) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 .7 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10710 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 . 7 . 1965 tarihli 146 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci .fıkrasına ek kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 6.3. 1965 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30.4; 8,14 ve 15 . 7 . 1965 tarihli 96, 142, 145 ve 146 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kaoul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 943) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 20 .1 . 1966 

Esas No: 2/189 
Karar No: 45 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet 
Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına (a) fıkrası olmak üzere yeni bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifinin 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası Millet Meclisi tarafından (Profesyonel spor
cular hafta ve resmî tatil günleri ile izinli bulundukları zaman sivil kulüplerde her çeşit müsabaka 
ve antremanlara katılırlar.) şeklinde kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakleri ile kanun teklifinin Komisyonumuzda ya
pılan görüşülmesinde: 

İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin izinleri tanzim eden bir madde olmadığı, izni İçhizmet 
Kanununun 33 ncü maddesinin tanzim ettiği ve bu maddede izinlerin özel kanunlara göre verilece
ği belirmiş bulunmaktadır. 

Er ve erbaşların izinleri Askerlik, Kanunu ile subay ve astsubayların izinleri Askerî İzin Ka
nunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Millet Meclisinde kabul edilen metin profesyonel sporcuların 
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hafta ve resmî tatil günleri devamlı olarak izinli çıkarılacakları düşüncesini verebilir. Bu maddeye 
göre yapılacak tatbikatta bütün profesyonel sporcuların her hafta tatili ve resmî tatilde izinli sayıl
dıkları iddia edilebilir. Madde, bu şekildeki anlayışa yer verebilecek şekilde kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Ulusal bayram ve resmî tatil günleri hakkındaki Kanun er ve erbaşlar hakkında tatbik edilme
mektedir. Er ve erbaşlar Içhizmet Kanun ve Yönetmeliği gereğince yıllık izinleri hariç devamlı hiz
met görmek durumundadırlar. Kendilerine İçhizmet Kanun ve Yönetmeliği hükümlerine istinaden 
çıkarılmış talimatlar ve emirler gereğince moral ve dinlenme mahiyetinde olmak üzere ve bütün er 
ve erbaşlar arasında sıra ile ve hizmet aksamamak üzere Cumartesi öğleden sonra Pazar günlerinde 
tam gün veya ayrı ayrı iki yarım gün izin verilmektedir ki, bu moral izni garnizon dâhili izin olup 
gidiş ve geliş saatleri emirlerle tesbit edilmektedir. 

Durum ve tatbikat bu merkezde iken İçhizmet Kanununun 48 ncü maddesine yapılacak ilâve ile 
hafta tatili ve resmî tatillerde profesyonel sporcuların devamlı olarak izinli sayılması Silâhlı Kuv
vetlerdeki disiplini bozacak mahiyette görülmüştür. Er ve erbaşların bir kısmı verilen emirler gere
ğince devamlı olarak hizmet görürken ve ancak hizmet durumunun müsaadesi nisbetinde ve sıra 
ile Cumartesi, Pazar izinli olarak aynı garnizona çıkarken profesyonel sporcuların sıra ve hizmet 
durumları dikkate alınmadan her hafta ve resmî tatil günlerinde izinli kabul edilmeleri disiplini 
zedeleyici olduğu gibi, bir imtiyaz mahiyetinde olduğundan Anayasanın 12 nci maddesine de aykırı 
bulunmaktadır. 

Anayasanın 60 ncı maddesi yurt savunmasına katılmanın her Türkün hakkı ve ödevi olduğunu 
bu ödev ve askerlik yükünün kanunla gösterileceğini belirtmiş bulunmaktadır. 

Millî Savunma hak ve ödevini gösteren kanunlar 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile İçhizmet Ka
nunudur. Askerlik Kanununun 5 nci maddesinde muvazzaflık hizmetinin iki yıl olduğu ve bu müd
det zarfında erlere 1,5 ay izin verilebileceği belirtilmiştir. İzini belirten madde aynı kanunun 
77 nci maddesidir. Bu madde senede bir aydan fazla ve bütün hizmet müddeti esnasında 45 gün
den fazla olarak verilen izinlerin askerlik müddetinden sayılmıyacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu hale göre Askerlik Kanununun esas ve prensipleri dışında profesyonel sporcuların hafta tatil
lerinde ve resmî tatillerinde mutlaka izinli bırakılması mânasını taşıyan kanun teklifinin son Pazar 
izinleri ile bayram izinleri devamlı olarak bu sporculara verildiği takdirde diğer er ve erbaşlara 
böyle devamlı bir izin verilmediğinden ve esasen böyle devamlı hafta tatili ve resmî tatil izni bu
lunmadığından bu sporcular emsallerine nazaran askerlik hizmet müddetini fazla yapmış olacak
lardır. Ve netice olarak kanunun 5 ve 77 nci maddeleri birlikte mütalâa edilerek aldıkları fazla 
izin kadar fazla hizmet yapmaları gerekecektir. 

Bu maksatla, Komisyonumuz eklenecek fıkrayı (Profesyonel sporcular, izinli bulundukları süre
ce bağlı bulundukları sivil spor kulüplerinde spor yaparlar ve müsabakalara katılabilirler.) şeklin
den değiştirmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
tir. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli Samsun 
F. Özdilek N. Özdeniz M. E. Durul E. Işıklar 

Tabiî Üye Balıkesir - İstanbul Malatya 
R. Aksoyoğlu E. Aka C. Yıldırım N. Yetkin 

Trabzon 
Y. Demirdağ 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet 
Kanununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına 

ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununun 43 neü maddesi
nin 2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Profesyonel sporcular hafta ve resmî ta
til günleri ile izinli bulundukları zaman si
vil kulüplerde her şeçit müsabaka ve ant-
remanlara katılırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Ka
nununun 43 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına ek 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri İçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Profesyonel sporcular, izinli bulundukları 
sürece bağlı bulundukları sivil spor kulüplerin
de spor yaparlar ve müsabakalara katılabilir
ler». 

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 757) 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/124; Cumhuriyet Senatosu 1/642) 

T.C. 
Başbakanlık 3.2.1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/294/715 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun-
*ca 29 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 1965 -1966 ders yılında gece eğiti
mi yapılması kararlaştırılmış olup 20 Aralık 1965 tarihinde öğrenci kaydına ve 27 Aralık 1965 ta
rihinde de öğretime başlanmıştır. 

707 sayılı Kanun gereğince öğretim üyeleri ve yardımcıları ile vazifeli diğer personelin faz
la çalışma ücretleriyle gece öğretiminde ihtiyaç görülen yakacak, aydınlatma, su ve temizlik gi
derleri için 1965 yılı Bütçesine 311 000 liralık ödenek verilmesine zaruret bulunmaktadır. 

Bu ek ödenek (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklenen aynı miktardaki ödenekle 
karşılanacaktır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 11 . 2 . 1966 
Esas No. : 1/124 
Karar No. : 29 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de işti
rakiyle incelendi ve görüşüldü: 
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Komisyonumuz raportörünün raporu okunduktan. sonra yapılan müzakerelerde; 1 nci madde

sine aydınlatma, su ve temizlik giderlerini karşılamak amacı ile 30 000 lira ek ödeneğin verilmesi, 
2 nci maddesine 707 sayılı Kanun gereğince gece öğretiminden mütevellit öğretim üyelerine 

verilecek fazla çalışma ücretlerini karşılamak üzere 281 000 lira olağanüstü ödeneğin konulması, 
3 neü maddesiyle ise 1 ve 2 nci maddelerine konulan 311 000 lira ödeneğin gelir karşılığı olarak 

64.000 nci (özel gelirler) bölümünün 64.300 ncü (geçen yıldan devreden nakit) maddesine eklen
mesi öngörülmüştür. 

Komisyonumuzca, yerinde görülen tasarı, cetveli ve mütaakıp yürürlük maddeleriyle birlikte 
aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Adıyaman 

M, A. Atalay 

Bolu 
H. 1. Cop 
Gümüşane 
S. Ö. San 
Samsun 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Kthç 

Van 

Başkan V. 
Aydın 

t. C. Ege 
Ankara 

H. T. Toker 

Bursa 
t. ÖJctem 
Kayseri 

H. Dikeçligü 
Tabiî Üye 
S. Küçük A. 

Yozgat 
Söz hakkım saklıdır Söz hakkım 

F. Melen N. 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Boyar 
Aydm 

S. Bosna 

Denizli 
C. Akyar 
Kütahya 
M. Erez 
Trabzon 

/. Birincioğlu 

mahfuzdur t. 
Kodamanoğl 11 

Yozi 
Ye§-

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya, 
Balıkesir 

Söz hakkım saklı 
F. Islimyeli 
Erzincan 

H. Atabeyli 
Rize 

E. Y. Akçal 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. R. Uzuncr 

?at 
lyurf 

HÜKÜMET TASARİSİ 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 30 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kısmının 
12.000 nci (Personel giderleri) bölümünde ye
niden açılan 12.410 ucu (707 sayılı Kanun gere
ğince verilecek fazla çalışma ücreti) maddesine 
281 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümet Tasarısı 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
64.000 nei (Özel gelirler) bölümünün 64.300 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
311.000 lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 
1. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bölüm Madde 

29 . 1 .1966 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 

Devlet Bakan] 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Erdinç 

Karma Bütçe 'Komisyonunun değiştirişi 

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

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

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakam 
A. N. Erdem 

En, ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Turizm ve Ta. Bakam imar ve Iskan Bakanı 
İV. Kür şad *B. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı Y. 
C. Bilgehan 

Ödeneğin çeşidi 
Lira 

1.3.000 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

( A / l ) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Yönetim giderleri 
Bölüm toplamı 
Genel yönetimle ilgili alımlar 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

13.21.0 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

30 000 

18 000 

2 500 
2 000 
7 500 

)>&<{ 
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