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Başkam Şeref Kayalar; 2 .10 . 1963 günlü 
115 nci Birleşimde Başkanlık görevini ifa 
eden Başkanvekili Sırrı At alay'm. bir ka
nunun görüşülebilmesi için komisyonun Dö
nel Kurulda hazır bulunması lüzumuna işa
retle Komisyon Başkanına beş defa haber 
gönderdiğini söylediğini beyanla, kendileri
nin komisyona havale edilen müstacel ma
hiyetteki işleri görüşmek üzere toplantı ha
linde bulundukları, daha evvel durumu ve 
toplantı yaptıkları odayı Riyasete bildirdi
ğine, kendilerine haber verilemediğine göre, 
aramanın yanlış yerlerde yapıldığı kanaa
tinde bulunduğuna, dair demeci ve Başkan
vekili Sırrı Atalay'ın cevabı 159:160 

2. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata; 
Sakarya Üyesi Turhan Kapanlı'nın 2.10. 
1963 {yünlü 1.15 nci Birleşimde O. Tl. Parti
si Crupundaki konuşmasından alman eksik 

Sarfa 
bilgileri mesnet alarak gündem dışı bir ko
nuşma yaptığını beyanla, konuşmalarının 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizüğlu'ımn şahsına matuf bulunduğunu 
ve partilere bir tarizde bulunmadığı hak
kında demeci 160:162 

3. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler
den Hidayet Aydıner; Tapulama kanunu 
tasarısının 81 nci mad esinin görüşülmesi sı
rasında Başkanlığın, kendisine sual sormak 
hakkını vermediğini ifade ve bunun bir te
amül haline getirilmemesi hakkında demeci 162: 
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rula sunuşları 163 
1. — Başkan; Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meelisi Baskanlarivle Başbakan Yar
dımcıları ve partiler temsilcilerinin iştira
kiyle meclislerin çalışma sekli üzerinde gö
rüşmek üzere yapılan toplantıda, (fenol Ku
rulların bugün olduğu gibi. Salı, Çarşamba 
ve Perşembe günleri toplanmasına karar ve
rildiği hakkında bildirisi 163 

2. — Tapulama kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
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huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/211; O. Senatosu 1/260) 
(S. Sayısı: 286) 163,190:192 

3. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/529; C, Senatosu 1/304) (S. Sa
yısı: 306) 163,193:195 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/523; C, Senatosu 1/305) 
(•S. Sayısı: 305) 1:03,196 :19H 

5. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/542; C. Senatosu 
1/306) (S. Sayısı: 304) 163,199:201 

6. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin bir kısım borçlarının talikimi 
hakkındaki Kanunun 6 ncı m ad esinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/393; C. Senatosu 1/297) 
(S. Sayısı: 295) 163,202:204 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
arsa satmalmması için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/218; 
C. Senatosu 1/242) (S. Sayısı : 308) 163,205:207 

6. — Sorular ve cevaplar 164 
A — Sözlü sorular ve cevapları 164 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

üyesi Bifat öztürçine'nin, Plân için sarf 
edilen para ile gazete ve mecmualara 
tahsis edilen ilânlara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/192) 164 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nuısret Tuna'nm, İnebolu 
ilçesinde meydana gelen sel felâketine dair 
Başbakandan sözlü sorusu 06/215) 164 
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i\. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye

si Cenap Aksu'nun, Anayasanın geçici 
7 nci maddesi uyarınca tedvini .gereken 
kanunlara dair Başbakandan sözlü sorusu' 
(6/216) 164 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, îzımir'm Selçuk ilçesinde 
(kurutulan bir bataklığa dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/217) 164 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Ünal'ın, vatandaşların geçim kay
nağı ol/aıı tapulu arazilere dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/218) 164 
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(i. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlumun, Büyükçeknıece'dle 
askerî birliklerce işgal edilen sahaya dair 
Millî Savunma ve İçişleri liakanlarıdaıı 
sözlü sorusu (6/219) 164 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğkı'nun, plân gıereğin-

I 'ce Slam'sun'da inşası karar altına alınan 
! kapalı salon inşaatına dair Detvlet Baka-
| ıundan sözlü sorusu (6/220) 164 
j . 8. •— Cumihuriyet Senatosu İstanbul 
i Üyetei özel Şalhmigiray'm, 1963 yılında 
I kurulacak olan Sosyal ve îktisialdi Araş-
j tırma Enstitüsüne, çocuklar için yapılanı 
\ neşriyata ve Atatürk'e atfedilen bir beya-
j nata dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
| sorusu (6/221) 164 

9. — Cumihuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanının Polonya'ya gidiş se
bebine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/222) 164 

i 10. — Cumhuriyet Senatosu Mara'ş Üye-
,si Nedim Evliya'nm, Danıştay Birinci 

; Başkanlığının ne zamandan beri açık bu
lunduğuna dair Başbakandan sözlü sorufsu 
(6/223) 164 

I 11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
j Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi 
ı vie neşriyatlara dair Millî Eğitim Baka-
| nından sözlü sorusu (6/224) 164:165 
I 12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
i Üyesi Rasim Girayın, Elâzığ vilâyeti köy 
| yolları inşaatına dair Bayındırlık Baka

nından sözlü »sorusu (6/225) 165 
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13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 

Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 10(14 
ihracat devresinde dış pazara arz edilecek 
'tütün stokumuz üzerinde ne gibi hazır
lıklarımız meveudolduğuna dair sözlü so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
öztrak'ın cevabı (6/226) 165:166 

7. — Görüşülen işler 167 
1. — 493l6 sayılı Üniversiteler Kanu

nunun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 
10 ve 48 IR*i maddelerinin tadiline dair 
kanun tasarısmm Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî ligi t im Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/257. C. Senatonu 1/30.1) (S. Sayısı: 
302) 167:168 

2. — 5027 sayılı Temsil Ödemeği Ka
nununun muhtelit* kanunlarla değiştiril
miş veya ekler yapılmış bulunan birinci 
maddeJsinde değişiklik yapılması hakkın
daki -kamın teklifinin Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet S-ena-
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tosu içişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 2/88, C. Senatosu 
2/110) (S. Sayısı: 312) 168:181 

3. — Ankara Üniversitesi 1963 yılr 
[Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi l/5'54, C. Senatosu 1/308) 
(S. Sayısı: 315) 181:182,208:219 

4. —Yasamla Meclislerinin aralarındaki 
münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/271, C. Senatosu 2/82) 
•('S. Sayısı: 310) 182:187,220:221 

'5. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan .metni ve Cum'huriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/317. 
C. Senatosu 1/282) (S. Sayısı: 303) 187:189 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sakarya Üyesi Turhan Kapanli; Yeni Türki
ye Partisi Senato Grupu adına: İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm C. H. Partisi Grupunda, 
Y. T. Partisi Genel Başkanı vekili ve Sağlık 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'na vâki isnatlarına dair 
beyanatta bulundu. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 1a-
sarısınm kısa zamanda görüşülmesini sağlamak 
maksadiyle, havale edildiği komisyonlardan iki
şer üyenin iştirakiyle bir geçici komisyon teş
kiline ve tasarının bu komisyonda müzakere 
edilmesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanı 
veki'li Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in önergesi okundu ve kaimi 
edildi. 

Tapulama Kanunu tasarısının görüşülmesi 
tamamlandı. Yapılan açık oylamada yeter sayı 
bulunmadığından gelecek Birleşimde tekrar 
acık oya sunulacağı 'bildirildi. 

Aydın Milletvekili İt eş at Özarda'nın, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru okundu ve kabul edildi. 

Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması; 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması ve, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki, kanun 
tasarıları görüşüldü. Yapılan açık oylamada 
yeter sayı bulunmadığından, tasarıların gelecek 
Birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Reşit Siyah ve, 
Mustafa Dilek haklarındaki ölüm cezasının 
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yerine getirilmesine dair 'kamın tekliflerinin 
ikinci görüşülmesi yapıldı ve tekliflerin kanun
laşmaları kabul edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi
nin sonuna bir fıkra eklenmesine dair ikanun 
tasarısı görüşüldü ve tasarının kanunluğu ka
bul olundu. 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin bir 'kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 
Kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi. Yapı
lan açık oylamada yeter sayı bulunmadığından 
tasarının gelecek Birleşimde tekrar oylanacağı 
bildirildi. 

Sivas Kongresince seçilen Temsilci Heyeti 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık Bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine ve, 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik (1) 
sayılı cetvele (bir kadro eklenmesine dair ka
nun tasarıları görüşüldü ve kanunlaşmaları ka
bul edildi. 

493G sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla; değiştirilen 7, 10 ve 48 nci mad
delerinin tadiline dair kanun tasarısının görü
şülmesi ilgili Bakanın ve 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müessese
leri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarı
sının görüşülmesi de Komisyonun hazır bu
lunmamaları sebebiyle gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

İstanbul Teknik Üniversitesince arsa 'sa-
tınalmması için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi ve 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 365G sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına, bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarılarının görüşülmesi tamamlandı ve 
açık oya sunuldu. 

3 Ekim 1963 Perşembe günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkamvekili Başkanvekili 

İhsan IIamit Tigrel Sırrı Atalay 
Kati]) Kâtip 
Adana Kırklareli 

Bakıp Önal Ahmet Naci An 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — 5027 »ayılı T e misil ödeneği Kanunu
nun muhtelif kanunlarla değiştirilmiş veya ek
ler yapılmış buılımam 'birimdi maıddelsinıde deği
şildik yapılım aisı hakkındaki ikan un. teklifcıin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu içişleri ve Bütçe Komisyon
dan raporları (uVI. Meclisi 2/88, C. Senaitosu 
2/110) (;S. Sayısı: 312) 

2. — Yasama Meclislerinin aralarındaki mü
nasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kamın 

teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/271, C. Senatosu 
2/82) (S. Sayısı: 310) 

3. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cet\ellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karına Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/554; O. Senatosu 
1/308) (S. Sayısı: 315) 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN' •-— Birleşimi açiiyorum. 

BAŞKAN — Yoiklama yapılacaktır, 
(Yoklama jyapılldı.) 

3. — YOKLAMA 

I;A,ŞKAX 
mu am'Ot'ttm. 

Ooğımlıığuaıııız vaMır. Oturu-

DEMEOLER VE SÖYLEVLER 

1. —. Anayasa ve Adalet Komisyonu Başka
nı Şeref Kayalar; 2 . 10 . 1963 günlü 115 nei 
Birleşimde Başkanlık görevini ifa eden Başkan
vekili Sırrı Atalay'm, bir kanunun görüşülebil
mesi için komisyonun Genel Kurulda hazır bu
lunması lüzumuna işaretle Komisyon Başkanına 
beş defa haber gönderdiğini söylediğini beyanla, 
kendilerinin komisyona havale edilen müstacel 
mahiyetteki işleri görüşmek üzere toplantı halin
de bulunduklarına daha evvel durumu ve top
lantı yaptıkları odayı Riyasete bildirdiğine, ken
dilerine haber verilemediğine göre, aramanın 
yanlış yerlerde yapıldığı kanaatinde bulunduğu
na, dair demeci ve Başkanvekili Sırrı Atalay'ın 
cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, 
yüksek huzurunuzu dün Riyaset Divanını işgal 
eden arkadaşımızın, Yüksek Heyetinize bir be
yanını tavzih zımnında işgal etmek zaruretini 
duydum. 

Malûmu ihsanınız, sizin verdiğiniz vazife ile 
bir Geçici Komisyonda çalışmaktayım Geçici Ko 
misyona üe kanun havale edildi. Bu kanunlar 
dan İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonu Kanununu ikmal etmiş ve yüksek huzurunu
za getirmiş bulunmaktayız. Yatırım Bankası Ka
nunu ikmal edildi, raporu yazıldı, yakında Yük
sek huzurunuza gelecek. Bir de şimdi Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 

Meclisince denetlenmesi Kanununu yukarda Ko
misyonda müzaıkero ediyoruz. 

Dün Riyaset edecek olan Sayın Başkanı ma-
kamında ziyaret ettim. Kendisine Komisyon ha
linde çalıştığımızı ve odamızın yerini beyan et
tim. «Umumi Heyete gelin, Umumi Heyette bu
lunun, Tapulama Kanununa iştirak edin, ondan 
sonra Komisyon halinde çalışırsınız. Sizin Ko
misyonunuza vazife terettübettiği zaman çağır
tırım, gelin» dediler ve Tapulama Kanununun 
oylanmasında bulunduktan sonra arkadaşlarım
la beraber yukarıya 148 numaralı odaya çıktık. 
Tekiden Komisyondaki arkadaşlarımızın isimle
rini zikretmek suretiyle o odada çalıştığımızı da 
Riyaset Divanmdaki kâtiplerden birisine haber 
vermiş bulunuyorduk. Fakat bunlara rağmen 
Sayın Başkan, «5 defa ve tashihan zabıtları oku
dum, evet 5 defa arattığım halde Geçici Komis
yon Başkanını bulamadım, gelirse, kanunun mü
zakeresine başlarız» buyurmuşlar. Filhakika 5 
defa arattığına bendeniz eminim. Fakat yerim 
malûm olduğuna göre, malûm olan yerimde arat
madığını tashihan beyan etmek isterim. Ve şu
nu da tavzih edeyim. Komisyonumuz dün saat 3 
ten gece saat 8,45 e kadar size lâyık olan bir 
çalışma yapmaya gayret sarf etmiştir. Bu iti
barla durumu tavzihan arz etmek isterim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset Divanı Sa
yın Sırrı At al ay dâhil olmak üzere, komisyonla
rımızın, başta Anayasa ve Adalet Komisyonu ol
mak, üzere, komisyonlarımızın hakikaten ivi ea-
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C. Senatosu B : i: 
lıştıklanna kaani bulunmaktadır ve kendilerine 
müteşekkür bulunmaktayız. Bunu da tavzih et
mek isterim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (Anlaşıldı sesleri, 

gürültüler) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anlaşmazlık var, 

izah edeyim. 
BAŞKAN —• Müsaade buyurun. Sayın Ata-

lay durumu izah etsinler. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben yanımdaki 

memura... 
BAŞKAN —• Sayın Atalay arkadaşımızın da 

arz ettiği gibi komisyonların... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz rica ediyo

rum, itham altındayım.. (Lüzum yok, anlaşıldı, 
sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim, it

ham altındayım, Başkanlığın vazifesini yapma
sı lâzım, konuşmak istiyorum. Bu şartlar altın
da ben Başkanlık vazifemi yapamam. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, 
itham etmedim, tavzih edeyim. Her halde baş
ka mahalde arandım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Atalay, tav
zih ediniz. Çünkü, Riyaset vazifesini yapıyor 
mu, yapmıyor mu bilmemiz lâzım. Bu bakımdan 
söz veriyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tapulama Ka
nununun görüşülmesi bitmeden ve Karma Büt
çe 'Komisyonunun raporları görüşülmeden önce 
ben Kanunlar Müdürlüğü Memurlarından Bedia 
Hanım ve Münip Beyi yanıma çağırarak en azın
dan 5 defa «Geçici Komisyon Başkanı Şeref Ka
yalar Beyi ziyaret edin ve antant kaldığımız, 
yani mutabık kaldığımız şekilde Reorganizas-
yon Kanununu görüşmek üzere lütfen teşrif et
sinler» diye memurlara 5 defa emir verdim ve 
gönderdim. Bunu Yüksek Heyetinize ifade et
tim. 

2. — İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Sakarya Üyesi Turhan Kapanlı'nm 2. 10.1963 
günlü 115 nci Birleşimde C. II. Partisi Grupun
daki konuşmasından alınan eksik bilgileri mesnet 
alarak gündem dışı bir konuşma yaptığını be
yanla, konuşmalarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun şahsına matuf bu
lunduğunu ve partilere bir tarizde bulunmadığı 
hakkında demeci 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bekata. 
ÎÇÎŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ REK

ATA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; 
dün bu kürsüden Turhan Kapanlı arkadaşımız 
yakışıksız ve iri sözleri ihtiva eden, gündem dışı 
bir konuşma yapmışlar. 

Bu konuşma tamamen şahsımı hedef aldığı
na göre, cevapsız bırakılması Parlâmento âda
bına uygun olamazdı. Ben o seviyeye inmeden 
birkaç şey «öyliyeceğim : 

Hep biliyoruz ki.... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Evet 
sizin yakışıksız tutumunuza karşı.. (Y. T. P. 
saflarında gürültüler ve bir anlaşılmıyan mü
dahale) 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyorsanız yarın 
konuşursunuz. Bırakınız da hatip konuşsun. 
Böyle bağırmakla olmaz ki. Kendinize atıf çıka
rıyorsunuz? 

tÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEK 
ATA (Devamla) — Hep biliyoruz ki, parti 
gruplarının toplantıları mahremdir. Bu itibar
la, bu toplantılardaki konuşmaların meclislere 
getirilmesi mûtat ve doğru değildir. Bu yola 
gidilmemelidir, gidilemez de. Hem bunda dün 
olduğu gibi, büyük hatalara da sebebiyet veri
lir. 

Filhakika benim O. H. P. Grupundaki gizli 
izahatımın tam ve sıhhatli metni kimsenin elin
de yoktur. 

Parti gruplarında mahrem cereyan eden mü
zakerelerden yarım yamalak sızma bilgilere da
yanarak Meclis kürsülerinde bu kadar telâşlı, 
mesuliyetsiz, haksız ve mesnetsiz sözler söyle
mek ve hele bunu bir parti adına yapıyor, gibi 
görünmek, katiyen ciddî bir hareket olmasa ge
rektir. 

Bu itibarla siyasi hayatımızı vuzuha kavuş
turmak için şimdilik bir iki hususu açıklamakta 
fayda görüyorum : 

Ben C H. P. Grupundaki konuşmamda hiç
bir partiden ve bu arada Y. T. P. ve C. K. M. 
Partilerinden asla bahsetmedim ve her hangi 
bir partinin aleyhinde konuşmadım. 

Ben vazifem icabı, öğrendiklerim karşısında, 
Hükümette yer alan bir bakanın tutumundan 
ve politikasından şikâyetçiyim. 

Bahsettiğim yalnız ve sadece Yusuf Azizoğ
lu'nun, o da tamamen şahsi ve şahsını ilzam 
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eden ef'alidir. Bundan başka C. H. P. Grupunda 
her diğer bir bakan arkadaşım üzerinde de dur
madım. 

Yusuf Azizoğlu dernek ise, Yeni Türkiye 
Partisi demek değildir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Bek-
ata demek de O. H. P. demek değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANİ HIFZI OĞUZ REK
ATA (Devamla) — Tamam. Esasen bir şahsın 
hususi ef alinin her tarafı ile onun partisinin 
tamamen mutabık olduğu da dünya siyasi ha
yatında görülmemiştir. 

Nitekim Y. T. P. adına konuşan Turhan Ka-
panlı, Azizoğlu'nun bütün şahsi ve hususi ef'ali-
ııin sorumluluğuna partisinin de ortak olduğunu 
söyliyebilir mi? Bunu kabul edebilir mi'? Hangi 
salâhiyetle ? 

Bakınız canlı bir misal vereyim : 27 Mayıs 
İnkılâbı Hükümetinin Sağlık Bakanı Yusuf 
Azizoğlu, Haydarpaşa Numune Hastanesinde 
müebbet mahkûm, firari Dr. Zeki Erataman'ı 
ziyaret etmek için grupundan elbette müsaade 
almamıştır. Böyle olduğuna göre, bu gibi şahsi 
sorumlulukları ne hakla Y. T. P. nin üzerine 
yüklemeye kalkıyorsunuz? 

HULUSİ SÖYLEMEZOÖLII (Sivas) — Bun
da sorumluluk var mı? Bu bir bakanın hasta
neyi ziyaretidir, siz de ziyaret edin (Gülüşme
ler). 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Siz git
mediniz mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ REK
ATA (Devamla) — Unutmayınız ki,... (Gürül
tüler) Telâş etmeyiniz arkadaşlar. Bakınız ne 
kadar rahat.... 

BAŞKAN — Devam ediniz, efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEK-

ATA (Devamla) — Unutmayınız ki, Yusuf 
Azizoğlu geçici bir şahıstır. Y. T. P. ise siyasi 
hayatımızda fonksiyonu olan ve yaşaması lâzım 
bir partidir. 

Turhan Kapanlı'ya ve Yeni Türkiye Partili 
arkadaşlara bu yola girmelerini ve Azizoğlu'nun 
hususi ahval ve ef'aliyle Y. T. P. sini birleştir
meye kalkmalarını asla tavsiye etmem. Bundan 
Y. T. P. sinin katiyen kârlı çıkamıyacağım 
şimdiden Büyük Senatoya temin ederim. 

Bu itibarla, Turhan Kapanlı'nın dünkü ko
nuşmasını pek acele, ihtiyatsız ve ilerde mutla-
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ka nedamet duyacağı yakışıksız bir fevri telâş 
hareketi olarak Büyük Senatonun huzurunda 
tescil ediyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım ; 
Bir noktayı daha belirteyim : Ben kendine 

ve dâvasına yürekten inanan insanlar için, 
«derler; ne derler? Ne derlerse desinler» demiş
tim. Dâvaları zayıf olanlar ve kendilerine güve-
nemiyenler için bunun mânasını anlamakta el
bette güçlük olacaktır. 

Şu noktayı da belirteyim : 
Bizler gerçekten vatansever isek; koalisyon 

da samimî ve ciddî olarak bu vatanperverliğe 
dayanıyorsa hiç endişe etmeyiniz, Azizoğlu için 
koalisyon bozulamaz. Koalisyonun devamını 
ben de yürekten temenni ederim. Ve sadece bu
nun için kendimi tutmaya çalışıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; hep birlikte kendi 
kendimize şu soruyu soralım : Türkiye'de sağ 
duyulu büyük bir millet var mıdır? Elbette var
dır. 

Türkiye'de bu büyük sağ duyulu milletin 
gerçekten temsilcisi ve 27 Mayıs İnkılâbı teme
line dayanan bir Büyük Millet Meclisi var mı
dır? Elbette vardır. 

Öyle ise, bu gibi olaylarda nihai ve kesin 
hükmü Millet ve Meclis verir, işte bu itibarla
dır ki, ben hu konu ne zaman Meclise gelirse, 
bütün tafsilâtı ile izahat vermeye ve gerçekleri 
açıklamaya hazırım. Ve son olarak şunu ifade 
edeyim ki, ben, koalisyonu ve bana daha dün 
itimadını tekrarlıyan. şerefli parti grupumu 
önüme siper yapmadan sizin ve milletin huzu-
rundayım. Mevkie bağlı değilim ve onu her an 
bırakmaya da amadeyim. 

Azizoğlu da kendisinin bilip başkalarının 
bilmediğini sandığı yaptıklarına, güveniyorsa 
Koalisyonu, Yeni Türkiye Partisini ve şu anda 
taşıdığı geçici sıfatları kendisine kalkan yap
mamalı, dışarıdan büyük lâflar etmekten vaz
geçmeli, Milletin ve Meclisin huzuruna bizzat 
çıkma cesaretini göstermelidir. 

Yüksek huzurunuzda şunu katı olarak söy-
liyeyim ki, milletin büyük meselelerini telâşlı 
gürültüler içinde boğmaya, kimsenin gücü yet-. 
miyecektir. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Gürültüler) (Su
al soracağım sesleri) 
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MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Bir 

sual soracağım, Reis Bey, 
BAŞKAN — Dün konuşuldu, bugün de ee-

vap verildi. Müsaade edin efendim, vaziyet an
laşılmıştır. (Gürültüler) Yarın bu mevzuda biri
si söz isterse, ona da veririm. (Gürültüler) 
Müzakerede bir nokta anlaşılmıştır; Koalis
yon bozul mıyacaktır. Ancak Azizoğlu ile Be
ka ta, bir masa etrafında toplanamayacaklardır. 
(Ortadan gürültüler, soldan alkışlar) 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Gündem dışı 
söz istiyorum. Reis bey. 

BALKAN ----- Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Ay diner de söz istiyor. Ondan sonra sı
ra. size gelecek galiba. 

S. ----- Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Hidayet Aı/dın-er'in; Tapulama kanunu t aşarisi
ni n tf/ nei maddesinin görüşülmesi sırasında 
Başkanlığın, kendisine sual sormak hakkını ver
mediğini ifade ve bunun bir teamül haline ge
tirilmemesi hakkında demeci. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar; dün teşriî vazi
femizin ifasına, Riyaset makamını işgal eden 
zat tarafından engel olunduğu hakkında iyi ol-
mıyan bir vaziyet hâsıl olmuştur. Fakat Heyeti 
Muhteremenin nazarı dikkatinden kaçmıştır. 
Şimdi bunu burada teşrih etmek mecburiyetin
deyiz. Mesele şudur: Tapulama Kanununun 81 
nei maddesi Komisyondan gelmiştir. Tapulama 
Kanununun 81 nei maddesi ne der: «Bir yerde 
tapulama muamelesi başlarsa, tasarruf hakkına 
yani, alım - satım, ipotek gibi şeylere engel yok
tur. tptidaen. Sonra, intihaen bildirir.» der. 

Arkadaşlar, gayrimenkul üzerinde tasarruf 
yalnız ferdî tasarruftan ibaret olmaz. Bir müşte
rek malı sattırmak da insanın hakkıdır. Müşte
rek malı sattırmak için mahkemeye müracaat et
tiğiniz zaman, bir yerde tapulama başlar başla
mam, hattâ ilân edilir edilmez, mahkemeler izalei 
şüyu dâvasını durdurur. Ne netice hâsıl olu
yor? Malûmu âlileridir ki, elhamdülillah komü
nist değiliz. Mülkiyeti kabul etmişiz. Mülkiyet 
demek, onu almak, satmak, sattırmak hakkına 
mâlik olmak demektir. Size bir küçük misal arz 
edeyim. Doktor İzzet İstanbul'da öldü, üç yaşın
da bir kız bıraktı. Onun İstanbul civarında bir 
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çiftlikte bir gayrimenkul hissesi vardır. Bu çift
liğin izalei şüyuu için 1949 senesinin Aralık ayın
da dâva açıldı. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oylama vardır. 
Kaybolmıyalım. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — 1949 
senesinde dâva açıldı. Dâva bugün 1963 senesin
de, olduğu yerde durmaktadır arkadaşlar. Demek 
ki, vaziyeti ayniye olduğu halde, birisinde dur
duruluyor, diğerinde durdurulmuyor. Niçin dur
durulmuyor diye, bu noksanın ikmali için, bu 
haksızlığın izalesi için bir takrir verdim. Kabul 
edilmedi. Bunun üzerinde mütemmim bir izahat 
vermek istedim, Sayın Sırrı Atalay söz verme
di. Bunun üzerine bu iki vaziyeti niçin ayırt edi
yorsun, neden birisinde kabul ediyorsun da, biri
sinde tasarrufu men ediyorsun, durduruyorsun. 
diye sual sormak istedim, esbabı mucibe öğren
mek istedim, Komisyon Başkanından. Başkan 
Sırrı Atalay Bey bu soru hakkımı nez etti. 

Binaenaleyh, bundan sonradır ki, haksızlık 
edildi. Malûmuâlileridir ki, bir Senatörün, bir 
Mebusun söz hakkını vermemek için kifayeti mü
zakerenin kabul edilmiş olması lâzımdır. Halbu
ki böyle bir şey yok. Maddenin reye konulmuş 
olması lâzımdır. Böyle bir şey de yoktur. Benim 
soru hakkımı vermeden, bana bütün vazifemi ten
vire medar olacak soru hakkımı vermeden mua
meleye tabi tutmuş ve beni bu haklardan mah
rum ettikten sonra maddeyi reye koymuştur. Bi
naenaleyh, bu vaziyette soru sorma ve söz hakkım 
nezedİlmiştir. Bu durumda teşriî vazife tam ifa 
edilmiş olmaz. Onun için rica ediyorum, emsal 
yaratılmasın ve o 15 senedir babasından kalan 
malı da, 13 senedir devam eden, izalei şüyu dâ
vasının neticesini bekliyen çocuğumuzun da veba
lini mesullere bırakıyorum. 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Efendim, İçiş
leri Bakanına bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır, hayır... 
İHSAN AKPOLAT (Muş) — Efendim, söz 

istemekte İsrar ediyorum. (Oya sunulsun, sesle
ri.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, 
elimizdeki tüzük bu salâhiyeti doğrudan doğru
ya Riyasete vermiştir. 

SABAHATTİN OBHON (Giresun) — Söz 
vermezseniz, «pahalıya mal olur.» diyorlar. Ne 
imiş bu anlaşılsın. 
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B A Ş K A N —• Elendim, bu mevzuda müzake

re açılamaz. Rica ederim elimizdeki Tüzük... 
S A B A H A T T İ N ORHON (Oiresun) — Hem 

part iye girmez diyor, hem de part iye pahalıya 
mal olur, diyor. Reis Bey izahat istiyorum. 

B A Ş K A N — Ufendim, eğer İm mevzuda bir 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanın; Cumhuriyet Senatosu re Millet 
Meclisi Beışkeınlariyle Başbakan Ya re/imaları, re 
partiler temsilcilerinin iştirakiyle Meclislerin ça
lışma şekli üzerine/e görüşmek üzen yapıleın top
lantıda, Genel Kurul la ren büyün olduğu gibi, 
Sedı, Çarşamba re Perşembe günleri toplanması
na /tarar verildiği hakkında bildirisi. 

B A Ş K A N — Simdi gündeme geçmeden ön-
ee bir hususu arz edeceğim. 

Dün Senato Başkanı, Millet M<e!ri Başkam, 
Başbakan Yardımc lan ve parti gruplarının mü
messilleri bir toplantı yapmışlardır , mevcul Ka
nunları , yani Anayasanın meebur elliği kanımla-
rı çıkarmak için, ne yapılması lâzımdır diye. [Ek
seriyetin önünde Millet Meclisinde müşkülâta mâ
ruz kalınmıştır. Ve netieede şu karara varmışlar-
dır : 

Eskisi gibi Salı, Çarşamba, Perşembe günle
ri toplanılacak ve Cuma. Cumartesi. Pazar, Pa
zartesi günleri ise. seçmenlerle temas e! inek isli-
yen milletvekilleri ve senatörler varsa o zamandan 
istifade edebileceklerdir. Bu şekilde muamele ya
pılması istenmiştir. Yeni bir karar da alınmamış
tır. Binaenaleyh, eski karar veçhile Salı, Çarşam
ba, Perşembe günleri toplanılacaktır. Yalnız l'az-
].;, olarak Senato, geçenlerde almış olduğu bir ka
rar mucibince yarın saat 10,00 da ve öğh'.deıı son
ra münhasıran İçtüzüğü müzakere edecektir. Bu 
keyfiyeti iltüâınıza. arz ederim. 

2. — Tapulama Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni re Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/2/1, V. Senatosu 1/260) (S.'Sayısı : 286) 

B A Ş K A N — Açık oyunuza arz edilmiştir. 

3. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretti cetvelinde değişik- ı 
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münakaşa açılacak olursa, elimizdeki kanunlar 
kalır. Ye böylece de Anayasanın kanunlar ın çı
karılması hakkında bize vermiş olduğu mükelle
fiyet yerine getirilmemiş olur. Yarın grup adına 
birisi söz alır, bu mevzuda, görüşünü arz edebi
lir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lik yapılması hakkında kanun tasarısı Ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/52.9; 
('.Senatosu 1/301) (S. Sayısı : 306) 

BAŞKAN — Açık oyunuza arz edilmişi ir. 

/. -— Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı- (A/l) işaretli cetvelde değişik
li/, yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/523; C. 
Sr-natosu 1/305) (S. Sayısı : 305) 

BAŞKAN — Açık oyunuza arz edilmiştir. 

5. — 1.963 yılı Bütçe Kanun una bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı re Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/5/2; C. Senatosu 1/306) (S. Sayısı : 
30 i) 

B A Ş K A N — Açık oylarınıza arz edilmiştir. 

6. — Hazinenin ve tktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tali İrimi hak
kındaki Kanunun 6 na maddesinin değiştiril
mesine dair kenıun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/393; 
C. Senatosu 1/297) (S. Sayısı : 295) 

B A Ş K A N — Açık oylarınıza arz edilmiştir. 

7. — 'htanbul Teknik Üniversitesince arsa sa-
tınalınması için gelece/; yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki kamın tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim, Mali ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/218; 
C. Senatosu 1/2/2) (S. Sayısı :30H) 

BAŞKAN — Bu 6 kanun tasarısı tekrar açık 
oylarınıza arz edilmiştir. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SOKULAR VE CEVAPLARİ 

t. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rı
fat Öztürkedne'nin, Plân için sarf edilen para ile 
gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara dair, 
Başbakandan sözlü sorusu ((i/192) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?. Burada. Baş
bakan adına cevap verecek ilgili Bakan?. Sayın 
Bakanlar; Başbakan no /aman cevap verecek, ifa
de ediniz de biz de bilelim. (Sol taraftan alkışlar, 
bravo sesleri) 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNU (İstanbul) — Sayın 
Başbakan gazetelerde beyanat verinceye kadar, 
gelip burada cevap versinler. 

BAŞKAN •-— (îelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si, Ahmet Nusret Tuna'nın, inebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair. Başbakandan 
sözlü sorusu (6/215) 

BAŞKAN •— Sayın Nusret Tmıa? Burada. 
Başbakan adına cevap verecek ilgili Bakan?. 

HÜKÜMET ADINA MİLLÎ SAVUNMA BA
KANI İLHAM t ŞANO AR (İstanbul Milletveki
li) —• Sayın Ekrem Alican hazırlamış bulunuyor
lardı, fakat seyahatleri mâni oldu. 

BAŞKAN — Soru gelecek birleşime kalmış
tır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
uyarınca tedvini gereken kanunlara dair Başba
kandan sözlü sorusu ((i/216) 

BAŞKAN — (!enap Aksu yok. Soru gelecek 
birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet, Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, izmir'in Selçuk ilçesinde kurutu
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

BAŞKAN —• Sayın 'inimi Onat yok. Soru ge
lecek birleşime kalmıştır. Yalnız Bakanlardan de
ğil soru sahiplerinden de şikâyet ediyoruz. Soru 
•/eriyorlar, takip etmeleri lâzımdır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu, İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, vatandaşların geçim kaynağı olan ta
pulu arazilere dair Tanın Bakanından sözlü so
rusu (6/218) I 
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BAŞKAN — Hilmi Onat yok. Sorusu gelcek 
birleşime kalmıştır. 

o'. ----- Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Ceboloğlu'nun, Büyük çekmece'de asken, 
birliklerce işgal edilen sahaya dair Millî Sa
vunma, ve İçişleri Bakanlarındcın sözlü sorusu 
(6/219) 

BAŞKAN — Sayın (ieboloğluî. Yok. delecek 
birleşime kaldı. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi, Tevetoğlunun, plân gereğince Samsun'da 
inşası karar altına alınan k.apak salon inşaatına. 
dair Derlet Bakamından sözlü sorusu (6/220) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu? Burada. Dev
let; Bakanlarından ne Alican var, ne Eeyzioğlu. 
delecek birleşime kalmıştır. 

tf. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Özel, Sahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak, oları 
Sosyal r'c iktisadi A raşhrma Enstitüsüne, çocuk
lar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfedilen 
bir beyanata dair Millî Eğilim Bakanından söz
lü sorusu (6/221) 

BAŞKAN — • Soru sahibi burada. Bakan yok. 
delecek birleşime kaldı. 

9. - - Cumhuriyet, Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret TnrhangiVin, Sağlık re Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/222) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Turhangil t 
Burada. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı':'. Yok
lar. delecek birleşime kalmıştır. 

10. •• — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkan!iği
nin ne, zamandan beri açık bulunduğuna devir 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Nedim Kvli-
ya?. Yoklar, delecek birleşime kalmıştır. 

/ / . - - Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatlara, 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 
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BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Hüsnü Dikeç-

Jigil?. Burada. Millî Eğitim Bakanı.'. Yoklar. (Je-
loeek birleşime kalmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ İyesi Ha
nini (liraıfın, Elâzığ vilâyeti köy yollan inşaa
tına eletir Bayındırlık Bakanından sözlü soru.su 
(ti/225) 

BAŞKAN — Som sahibi Sayın .Haşini fiiray?. 
Yoklar. (ieleeek birleşime kalmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatonu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1961 ihracat devre
sinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair (lümrük ve Tekel, Ticaret re Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu.(6/226) 

BAŞKAN — Sora sahibi Fethi Tevetoğhı?. 
Burada, (iiimrük ve Tekel Bakanı?. Burada. Sa
yın Tevetoğhı, bir bakanın beyanatı kâfi gelir mi? 

FETHİ TEVETOĞLU f Samsun) — Kâfi 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişikte sunduğum sözlü sorumdaki madde

lerden ilgili olduklarına Tekel, Ticaret ve Ta
rım Bakanlarının cevap lütfetmelerini yüksek 
tavassutunuza saygılarımla arz ederim. 

Oumhıı riy et Sen a t < ısu 
Samsun Üyesi 

Di*. Fethi Tevetoğhı 

1. .1963 - 1964 ihracat devresinde dış pazara 
arz edilecek bütün tütün stokumuz üzerinde 
ne gibi hazırlıklarımız mevcuttur? Miktar ve 
vasıf bakımından 1963 mahsulümüzün durumu 
nedir? 

2. Rakip müstahsil memleketlerle müşteri 
memleketlerin durumları ve bugünkü umumi 
dünya tütün hareketleri karşısında takibedebi-
leceğimiz yeni bir tütün politikamız var mıdır? 
Bu meyanda Avrupa İktisadi İşbirliği ile yap
tığımız son anlaşma çerçevesinde, Ortak Pazarla 
tütün konusundaki münasebetimiz ne olacaktır? 
Bu yeni münasebet neticesi ikili anlaşmalı mem
leketlerle mevcut durumumuzda ve umumi fi
yat politikamızda değişiklikler' olacak mıdır? 

3. Mavi Küf hastalığının seyri ile önümüz
deki yıl için bu konunun tahmin ve tedbirleri 
nelerdir? Hastalığın istihsali ve fiyatlara olan 
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menfi tesirlerini azaltmak için düşünülen çare
ler nelerdir? 

4. Ekiciye verilen avans ve kredi konusunda 
tatminkâr, sadre şifa verici bir yenilik düşünü
lüyor mu? Tütün ekicilerine verilen avans ve 
kredilerin müstahsıla zamanında intikâli temin 
ediliyor mu? Çiftçi ile Ziraat Bankası arasın
daki kredi müessesesinin çalışmasına engel 
olan barajlar var mıdır? Varsa, bunların kal
dırılması hususundaki tedbir ve faaliyetleriniz 
nelerdir? Bugünkü yeni şartlar muvacehesinde 
piyasanın kredi ihtiyacı nedir ve bunun karşı
lanması ne dereceye kadar mümkün olacaktır? 

5. 5 Yıllık Kalkınma Planındaki istihsal 
hedefi yolunda alman tedbirler ve hazırlanan 
kolaylıklar nelerdir? 

6. Yaprak tütün ihracı yerine, yurdumuz
da müşteri milletlerin yardım ve kredisi de sağ
lanarak yeni tesisler kurmak suretiyle alıcıla
rın istedikleri vasıfta mamul sigara imali ve 
satışı düşünülmekte midir? Ve meselâ Japonya 
ile böyle bir anlaşmaya gitme çareleri aranıl
mış mıdır? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Tekirdağ Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Sayın Tevetoğlu'nun 
tütün konusunda üç bakanı ilgilendiren konu
larda, Bakanlığımıza taallûk eden kısmına ce
vap arz ediyorum : 

1963 - 1964 senesinde dış pazarlara arz edil
mek üzere, Tekelin yapmış olduğu destekleme 
tütün mulb aya asının miktarı 7 milyon 76 bin ki
lodur. Bunlar 8 işletme evinde gerekli ferman
tasyondan geçirildikten sonra işlenmiş agrat 
olarak satışa amade bulundurulmaktadır. Bu 
sene dış pazarlara ihraç edilecek tütün miktarı 
umumi olarak 44 000 000 kg. dır. Bu miktar, 
miaviküf vıe kuraklık yüzünden bu derecede 
bir düşüklük kaydediyor. Bizim, dış pazarla
ra normal olarak yapmış olduğumuz satışların 
miktarı 70 000 000 ile 100 000 000 kg. arasın
dadır. 1963 - 19'64 senesinde, 'bugün elimizde 
ihraç olunacak miktar, 'bu sebeplerden dolıayı 44 
milyon kg. a. inmiştir. Bunun 7 milyon 76 bin 
kilosu Tekel eliyle satılacaktır. 1963 tütün 
maili su lü talhmıim olarak 120 milyon kg. civa
rındadır. Bu sene «Maviküf» hastalığı ehem
miyetli şekilde memleketimizde görülmesine 
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rağmen, çiftçimizin uyanık gayretleri ve Hü'kii- j 
anetin yerinde tedbirleriyle haıstalık büyük tah- I 
ribat yapmamış, hemen hemen dış dünya mem
leketlerinde alınan tedbirlerin elde ettiği neti
celer mücadele bakımından, memleketimizde I 
elde edilmiştir. Bu yıl tütün miktarı geçen se
neye nazaran bir miktar Sazla görülmekte ise 
de Türkiye'nin normal istihsali 150 milyon ki
logram civarındadır. Buna uis'bet edilirse, bu 
sene aldığımız netice, noıtmal olarak hedef tut
tuğumuz miktarın 30' milyon kilo aşağısındadır. I 

'Müşterek Paziar devletlerine satış mesele
mizi cUbette Ticaret Bakanı a.rkadaşımız arzı I 
izah edecektir. Kendi konularından olduğu için. I 
bunu kendisine bırakıyorum. 

'Malûmları olduğu üzere; maıviküfle müca
dele, Tarım Bakanlığının vazifeleri arasında
dır. Tekel Bakanlığına düşen iş; mücadelede 
yalnız vatandaşların, tütün mahsullerini idrak I 
ettikten sonra tarlada kakın tütünün sapını 
ve köklerini toplatmaktan ibaret oluyor. Bu- I 
ıranla beraber, enstitümüzde yaptığımız araş
tırmalar ve bulduğumuz tedbirlerle, Ziraat 
Vekâletinin ımüeiadele gayretine katılmakta- ı 
yız. Ayrıca eksperlerimiz Ziraat Vekâletinin 1 
lüzum hissettiği yerde kendilerinin hizmetleri
ne iştirak etmektedirler, liunıın dışında müca
deledeki rolümüz 'bitmiş oluyor. 

Ekicilere, alıcılar tarafından, Tülün Ekim. 
Kanununun 55 nci maddesine göre verilen avans, 
tamamen alım sırasında eşit fiyat verildiği za- I 
man rüehan hakkını sağhyan bir ameliyedir. Se
neler içinde, Tekel İdaresi tarafından ekicimize 
her sene artan miktarda ve kısmen onların en 
zahmetli, en sıkışık zamanlarında kendilerine 
yardım edecek miktarda artmaktadır. Şöyle bir 
mukayese yapacak olursak; 1960 yılında ekiciye I 
verilen avans miktarı 7 800 000 lira, 1061 de 
6 '500 000 föra, 1962 yılı müstaibsılına geçen se
ne verilen avansın miktarı 40 000 000 lira, bu 
sene yetişmekte olan mahsule verilmekte olan 
avans .miktarı da 50 000 000 liradır. Bu, aşağı 
yukarı mahsulümüzün artması nisbetindo çiftçi
mizin en sıkışık bulunduğu devrede kendisine I 
bir yardım mahiyetinde oluyor. Hic şüphesiz ki, 
bu bir kredi değildir, avans bulmakta tedbir ola
rak alacağımız mallara İnimi yapabiliyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu konuda cevap

larım. bundan ibarettir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu. 
FETİH TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Bakan, muhterem arkadaşlarım memleketimizin 
en büyük gelir kaynaklarından biri, döviz sağ
hyan bir mahsul olan tütün üzerinde ilgili üç 
bakandan sorduğum soruya Sayın Tekel Bakanı 
arkadaşımızın verdiği tatminkâr cevaba huzuru
nuzda teşekkür ederken, sorularımın mühim bir 
kısmım ilgilendiren Ticaret ve Ziraat Bakanla
rının cevaplandırmaları gereken hususları, bu
gün burada bulunamıyarak cevap] andırmayış-
ları sebebi ile, bir kere daha sormak zarureti kar
şısında kalacağım. Zira her ne kadar Sayın Öz-
trak bu sorularımdan bir kısmını da cevaplan 
d irmiş bulunuyorlarsa da bunlar ifade edeyim 
ki, iben-i de .'müstahsili da, tüccarı, da. ta'tımin ede
cek mahiyette değildir. Yeni ve milletimiz, mem
leketimiz için bilhassa ekonomi konusunda son 
derec mühim olan Ortak Pazara katılışımızla 
yeni bir çığıra giren ve yeni imkânlara sahip 

bulunacak olan tütün satışımızın bu yıl mu
hakkak zamanından evvel ilgili bakanlar ve bu 
konunun salahiyetli organları olan kooperatifler 
ve teşekküllerle1 tüccarların ve ekicilerin, temsil
leri ile müştereken gelecek yıl satışının yüksel
tilmesi, miktarının artırılması hem kemiyet, hem 
Ikuy !'iyelf balkı m tından tliitüıııümıüziin ü»tü;nliüğü 
muhakkak ki, daha, önceden planlanmalıdır. Ay
rıca, sorularımızın sonuncusunu teşkil eden bir 
konu da, tütünümüzün yaprak tütün olarak çok 
ucuz satıldığıdır. Halbuki tütünümüzü satmalan 
memleketler ile müşterek çalışmaya, iş birliğine 
gidildiği takdirde kurulacak imalât müessesele
riyle, sigara olarak satmamızın mümkün olduğu 
hususunun bilhassa, üzerinde durulmalıdır. Ge
rek alıcılar, gerekse Ziraat Bankası tarafından 
ekicilere açılan kredi, maalesef kâfi değildir. 
Bunları bilhassa Sayın Ticaret Bakanının cevap
landırmasını arzu ederdim. Tekel Bakanı Sayın 
öztrak'a kendisini ilgilendiren sorulara verdik
leri cevaplardan dolayı huzurunuzda bir kere 
daha teşekkür ederim. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Gün

deme geçiyoruz... Gündeme geçmiştik zaten, ka
nunların müzakeresine geçiyoruz. 
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6. _ GÖRÜŞÜ! 

1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kamınunım 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (M. MecUsi 1/257, C. Senatosu 1/301) 
(S. Sayısı: 302) (1) 

.BAŞKAN" — Hunim öncelik ve 'irveidililkle 
müzakeresine dair bir teklif var; zaten birinci 
sırada bulunduğundan görüşme Öncelikledir. 

Raporun okunmasına lüzum görenler... (rör-
miyenler... Görülmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok.. 
Madde]ero geçilmesini kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesini kabul edenler,.. Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okuyoruz. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. —- 4936 sayılı Kanunun 115 sa
yılı Kanunla değiştirileni 7, 10 ve 48 nci im ad
ilde ri aışağıdaiki sekilide tadil edilmiştür. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, Dekanın Baş
kanlığında öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasında seçilecek üç profesör ve profesörler 
kurulunda üye olan doçentler arasından aynı 
'kurulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi 
öğretim üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim kurulu fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurul kararlarının yeri
ne getirilmesini sağlıyaeak karar ve tedbirleri 
alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aid-
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar 
verir. Ancak, çıkarılma kararlarına karşı ilgili
lere bildirildiğinden başlıyarak beş gün içinde 

(1) 302 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr, 

İ.EN İŞLER 

Senatoya itiraz olunabilir. Senatonun kararı 'ke
sindir. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgi
lendiren konuların görüşülmesinde yönetim ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet ederek 
bilgilerine müracaat edebilir. Ayrıca her sömestr 
başında öğrenciler ve öğretim yardımcıları 'ken
di ortak problemlerini temsilcileri vasıtasiyle 
yönetim kuruluna bildirirler, öğretim yardımcı
larının temsilcileri her ders yılı başında fakülte
nin bütün öğretim yardımcıları tarafından, öğ
renci temsileileri-jse fakülte öğrencileri tarafın
dan seçilir. Bu temsilcilerin seçim tarzları, ken
dileri ile ilgili üniversite yönetmenliklerinde gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kahul edilmiştir. 

Madde 10. — Senato, rektörün başkanlığın
da öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan ve her fakülte profesörler 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğru
ya üniversiteye veya fakültelere bağlı her oku
lun profesörler ve doçentlerinin yine kendi ara
larından iki yıl için seçecekleri üniversite profe
sörü unvanını taşıyan birer temsilcisinden kuru
lur. 

Senato üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı ni
telikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar ve
rir. Fakülte genel kurullarının kanun ve tüzük 
tasarıları hakkında tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, profesörler kurullarının 
bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerinin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki ka
rar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun 
ve tüzüklerle kendisine verilen görevleri yapar. 
Bir imtihana bağlh olmıyan fahrî akademik paye 
ve unvanları verir. 

P'akülte kurullarının, Senato tarafından 
onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili 
kurullarca yeniden incelenir. İkinci defa Senato
ya gelen fakülte kurulu kararları Senato tarafın
dan kesin kararlara bağlanır. 

Yönetmelikler, senatonun onamasından son
ra yürürlüğe girer, senatolarca hazırlanan ka-
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nun ve tüzük tasarıları gerekçeleri ile birlikte 
J\Fi 11 î. Eğitim Bakanına sunulur . 

Fakül te 'kurullarının yedinci maddenin üçün
cü fıkrası hükmünce 'kesin olanları dışındaki iş
lem YO karar lar ına yapılacak itiraz senato tara-
i'imlan incelenir ve 'bir karara bağlanır, 

BAŞKAN' —-- Madde hakkında söz ist iyen'... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler. . Kaimi edilmiştir. 

Madde 4<S. —- Senatoca onanan göreve dik
kati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı 
bildirim1 ta r ih inden başlıyarak 10 «»•ün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversi
telerarası Kurulca incelenir. Bu kurulun karar
ları kesindir. 

B A Ş K A N •-- Madde hakkında söz ist iyen.' 
Yok.. Reyinize sunuyorum, kalnıl edenler.. 

F A R F K İŞIK (Van) —• Senatonun karar
ları kesindir deniyor; kesin olduğuna göre, bu 
ka ra r l a r aleyhine Devlet Şûrasına müracaat 
etmek mümkün olmıyacak mıdır? Bu hususu 
öğrenmek istiyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
KOMİSYON BAŞKANİ HÜSNÜ DİKEC-

LİOİL (Kayseri) —- M fendim, bu kanunun yu
karıdaki müzakeresinde Meclisten, aynı uıretin 
gelmiştir. Senato Kurulunca verilen ka ra r l a r 
incelendikten sonra.. ((lüriilt üler) . Bu, komis
yonda tanı mfınasiyle irdelenmiştir. Esasen Ana
yasaya göre tadil edilmiştir. Diğer taraf tan «10 
gün içinde ilgililer itiraz edebilir» kaydı var
dır. İtiraz hakkını kal d irmiyor. Onun için bu
rada bir aykırılık olması gerektir. Maddede sa
r iht ir . 

BAŞKAN — İtiraz edilebilir ama itirazdan 
sonra, üniversite karar verirse bu karar ın ke
sin olacağı yazılıdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ DİK FO
LK! İL (Devamla) —- On gün içinde ilgililer
ce itiraz edilebilir. Bu it irazlar Üniversite Ku
rulunca. incelenir. Bu ku ru lun karar ı kesinle-
şir. Yine diğer taraf tan Devlet Şûrasına da. iti
raz etmek lıakkı vardır . Burada hak elinden alın
mış değildir, müddet içerisinde itiraz edebilir. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Bakarı. 
B A Y İ N D İ R L İ K B A K A N I VE MİLLİ 

KGİTİM BAKANI V L K İ L İ İLYAS S E Ç K İ N 
(Ankara) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler; Fa ruk İşık Beyin sordukları suale 
arzı cevap edeyim, Hükümet adına. «Senato 
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karar lar ı kesindir.» Mânası bunun aleyhine hiç
bir idari iptal dâvası açılamaz ıtnâuasına değil
dir. İdari dâva. yolu her zaman ayıktır. Lsascıı 
Anayasamıza göre. Anayasanın meriyetinden 
evvel kesin bir hükme bağlanmış olan kanun 
maddeleri, Anayasaya mugayir olması sebeJbi 
ile değiştirilmiştir ve hepsinin aleyhine idari 
dâva açılabileceği yolunda, hükümler konmuş
tu iv 

BAŞKAN -• B u y u r u n Hidayet Aydıner. 
I I İ D A Y E T A Y D I N E R (Cumhurbaşkanınca 

S. d.) - - Ffendim, vekil bey süyliyee eğim i kıs
men izah ettiler, Takat tanı uymadı zannediyo
rum. Kesin, olıuıyan karar lar aleyhine zaten 
Şûrayı Devlete müracaat edilemez. Onun için, 
kesin, olacak ki, Şûrayı Devlete müracaat ede
cek. yoksa, kesin olmaz ise idari mercilerce der
desti tetkik demektir. Nihaî hal şekline varmış
tır. Şûrayı Devlete müracaat imkânı yok demek
tir . Arkadaşımız zühul buyurdular . Kesin ol-
nııyan ka ra r l a r aleyhine Şûrayı Devleti1 müra
caat edilemez. Binaenaleyh, kesindir demek taun 
yerinde 'bir tâbirdir . 

M F H M F T H A Z F R (Kars) - - Kesin olıuı
yan karar lar aleyhine Devlet Şûrasına gidile
mez, kesin olduğunda gider. 

BAŞKAN - - Yani Devlet Şûrasına gidebi
lir. Tavazzuh etmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler. . Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler.. Kitiniydiler.. Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. —- Bu kanun yayımı tar ihinde yü
rür lüğe girer. 

BAŞKAN •-- Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum, kabul edenler.. Et
miyenlcr.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümler in i Ba
k a n l a r Kuru lu yü rü tü r . 

BAŞKAN — Madde hakk ında söz istiyen:'... 
Yok. Oyunuza sunuyorum, kabul edenler.... Et
miyenlcr.... Kaibul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmiyen
lcr... Kabul edilmiş tasarı kanunlaşmışt ı r . Ha
yır l ı olsun. 

2. — 5027 sayılı Temsil Ödemeği Kanununun 
muhtelif kanunlarla- değiştirilmiş veya ekler ya
pılmış bulunan birinci maddesinde değişiklik ya-
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puması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/88; V. Senatosu 2/110) (S. Saı/ı-
sı : 312) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemde bulunan 5027 sayılı Temsil Öde

neği Kanununun 1 nei maddesini değiştiren ka
nuna ek teklifin, konunun müstaceliyetine bina
en öncelikle, ivedilikle ve diğer kanunlara ter-
cihan görüşülmesini arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
içişleri Bakanı 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle müzakeresi
ni kaJbııl. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Komisyonu, burada. 
Tümü üzerinde söz istiyen? İlk sözü Sayın 

Mehmet Ali Demir istemişlerdir. Buyurun. 
içişleri Bakanı yahut mümessili?... 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Müsteşar bu

rada. Kendileri de geliyor. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler; 

İçişleri Bakanlığı mensuplarından bir kıs
mına verilmesi istenilen Temsil ödeneğine ait 
kanun teklifi; komisyonlarla Meclis arasında 
2 yıla yakın bir müddet, mekik dokuduktan 
sonra ancak bugün huzurlarınıza getirilebilmiş
tir. 

Plâna dayanan hızlı bir kalkınmanın eşiğin
de bulunduğumuz bir zamanda, plânın tatbik 
mesuliyetini kısmen deruhte eden vilâyet, kaza 
ve nahiyelerdeki Hükümet temsilcilerinin, bu
günün gerçek ekonomik ve sosyal şartları na
zara alınacak olursa, yalnız maddi bakımdan 
değil, mânevi yönden de tatmin edilmeleri zaru
ridir 

Çeşitli mesuliyetleri yüklenen ve her geçen 
gün yeni bir mesuliyet yükletilen kimse, mad
di ve mânevi bakımlardan, tatmin edilmediği 
takdirde, onlardan istenilen hizmet ve randıman 
beklemek bilmem ki, ne kadar doğru olabilir. 

Bugün huzurlarınızda görüşülmesi yapılan 

(1) 312 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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kanun teklifi kabul edildiği takdirde, aynı 
öğretim yılında aynı fakültelerden mezun, çe
şitli müesseselerde, yüksek yevmiyelerle istih
dam edilenler adaletsizliği kısmen olsun gidere
cektir. 

Kanun teklifinin komisyonlardaki müzake
releri sırasında değiştirilen maddelerinde esas 
memnuniyeti mucibolan husus, lojmandan, ara
badan, daha bunlara benzer, bâzı avantajlar
dan mahrum bırakılan kimselere de, teklifte yer 
verilmesidir. 

Teklif yüksek oylarınızla kabul edildiği tak
dirde, aynı fakültelerden mezun, aynı bakanlığın 
bünyesinde çeşitli vazifeler gören kimseler ara
sında bugüne kadar devam edip gelen adalet
sizlik de kısmen 'bertaraf edilecektir. 

Hükümet merkezinde görevlendirilen valiler, 
vali muavinleri, kaymakamlar, birçok avantaj
lardan mahrum bırakılırken hiç, değilse Hükü
met merkezinde, meslekinin şerefiyle mütenasip 
bir hayat yaşaması ve kendi durumuna uygun 
bir meskende ikametinin sağlanması şart değil 
midir? 

Bu ödeneğin merkezî Hükümette vazifeli 
kimselere de verilmesi ve taşradaki vazifeli
lere ödenen temsil ödeneğinin artırılması tek
lifini yerinde ve isabetli olarak görüyorum. 

Vilâyetlerimizin % 50 ilâ 60 ı kazalarımızın 
% 60 ilâ 80 i, nahiyelerimizin % 90 ilâ % 95 i 
gibi, bugün için her çeşit mahrumiyetleri bün
yesinde toplıyan yerlerde vazife gören Hükümet 
temsilcilerine düne kadar verilmekte olan öde
nek o il, kaza ve nahiye merkezlerine gelen ve 
giden hususi ziyaretçilere her ay verilen ziya
fet, sarf edilen çay kahve, şeker ve sigara be
dellerini dahi karşılamadığını kabul etmek lâ
zımdır. .--• -> 

Muhterem arkadaşlar; 
Münhal kaymakamlıkların sayıları bir taraf

tan çoğalırken, her gecen gün yeni istifalarla 
mevcut münhallere yenilerinin eklenmesinin ne
denleri üzerinde biraz olsun durmak gerektir. 

Gerçi ifade etmekte bir mahzur yoksa, fev
kalâde haller müstesna Hakkâri'nin Beytülşe-
bab'mda, Tunceli'nin Çemişkezek ve Ovacığ'
ında vazife gören Hükümet temsilcisi buralarda 
yapacağı çalışmanın semeresini bir gün gö
receğine, gönlünde yaşattığı mevkilere mensup-
ianndan başkalarına yer verilmiyeceğmi bilmeli 
ve buna inanmalıdır. 
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Bunun aksi vâridoldtığu müddetçe, şu ger

çeği kabullenmek lâzımdır ki, bu meslek cazip 
olmak durumundan biraz dalıa uzaklaşmaya 
mahkûmdur. Onları onore etmek bakımından 
yalnız maddi yönden değil, aynı nisbette mâ
nevi yönden de desteklemek şarttır. 

Mesleğin bütün mensupları bu isteklerinin 
de yerine getirilmesini Hükümetten ve bilhassa 
ilgili bakandan beklemektedirler. Ve bekle
mekte de haklıdırlar. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Birkaç cümle ile de, kanun teklifinde yev 

alan temsil ödeneklerinin miktarlarına temas 
etmek isterim. Bugün Hükümeti temsilen vilâ
yet, kaza ve nahiye merkezlerinde vazife gören
lerden her türlü imkânlardan mahrum ve tabi
atın her çeşit zorluklariyle karsı karşıya bulu
nanlar hiç şüphe yok ki. başta nahiyelerimizde 
vazife gören nahiye müdürleridir. Vali, vali 
muavinleri ile kaymakamlara 500, Emniyet mü
dürlerine hakikatte 585 lira ödendiği halde 800 
lira. olarak gösterilen temsil ödeneğinin ya
nında, nahiye müdürleri için kabul edilen 
150 lirayı şahsan az buluyorum. Diğer Hükümet 
temsilcilerine nazaran birçok imkânlardan mah
rum bulunan nahiye müdürlerinin temsil öde
neklerinin de 150 liradan 200, veya 250 liraya 
çıkarılması hususunda 2 takrir Başkanlık Diva
nına takdim ediyorum. 2 takririmden biri siz 
sayın senatörler tarafından iltifat gördüğü tak-
diı*de, bir hakkı teslim etmiş mevcut bir ada
letsizliği de ortadan kaldırmış olacağına şahsan 
kaani bulunmaktayım. 

Yalnız, kanunun tadadında dikkatimi çeken 
bir husus da menşei kaymakamlık olup, kayma
kamlık sıfatını ihraz etmiş halen il teşkilâtında 
çalıştırılan Hukuk İşleri müdürlerinin durumu
dur. Hukuk işleri müdürlerinin bu kanunun 
şümulüne girip girmedikleri hususunda komis
yon sözcüsünün ve Maliyenin görüşlerini öğ
renmek isterim. 

i) teşkilâtlarında vazifeli kaymakamlık sı
fatını ihraz etmiş kimselerin bu temsil ödeneği
nin dışında bırakılmasını şahsan doğru bulmu
yorum. Eğer hukuk işleri müdürleri bu tekli
fin dışında bırakılmış ise, kanunun 1 nci mad
desinin 2 nci fıkrasında «merkez teşkilâtından» 
sonra «ve illerde» kelimesinin de teklife ilâve 
edilmesini ve bu hususta Başkanlık. Divanına 

sunduğumuz takrire ilfat göstermenizi rica 
eder, hepinizi hürmetle- selâmlarını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın tlkuçau. 
MEHMET İLKUCAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, Sayın Senatörler; benden evvel konuşan 
kıymetli senatör arkadaşımız vaziyeti bir hayli 
izah etmiştir. Bendenizin mâruzâtı daha kısa ola
caktır. Bu tasarn'i getiren ana gerekçe, yalnız 
kaymakamlık meslekinden bahseder. Millet Mec
lisindeki ve Senatodaki gerekçesi de kaymakamlık 
meslekini cazip hale getirmekten bahseder. Fakat 
bunun 1 nci maddesi de valileri, nahiye müdür
lerini, emniyet müdürlerini alâkadar eder. Tasa
rıya, muhalif kalmış arkadaşımız gibi Türkiye'de 
valilerin geçim sıkıntısı, valilik makamına aday 
bulamama diye bir mevzua Cumhuriyet Hükü
metlerinin kuruluşundan bugüne kadar Tasla
madım. Onun iç.in tasarıdan valilere mahsus 
kısmın çıkartılmasını; aynı zamanda kaymakam
lık meslekini kariyeri ile müsavi olan, icabında 
kaymakam, icabında vilâyete emniyet müdürü 
olan emniyet müdürlerine gelince; kaymakamla
ra niçin 500 lira, emniyet müdürlerine 800 lira 
temsil ödeneği verildiğini de bir türlü anlamıyo
rum. Komisyondan bunların izahını rica ediyo
rum. Haricen öğrendiğime göre emniyet mü
dürleri başka bir ödenek al irmiş. Eğer bu esbabı 
mucibe doğru ise, valiler de başka ödenekler al
maktadırlar. Onun için izah ederlerse hazırla
mış olduğum önergeleri ona göre Başkanlığa tak
dim. edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Hazer. Oyunu kullanmı-
yan varsa lütfen oylarını kullansınlar. Oylama 
muamelesi bitmiştir. İçişleri Bakanlığını temsi
len kim bulunuyor efendini.' Suallere Komisyon 
mu cevap verecek, yoksa Bakan mı? 

SAHİH KITRUTLUOĞ LU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Arzı cevabedeceğiz efendim. 

MEHMUT HAZER (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, idare adamlarının yıllardan beri bek
lemekte olduğu bir tasarının gerçekleşmek üzere 
bulunduğu bir sırada, grupumuz bu hizmetlerde 
çalışanların, tasarının istihdaf ettiği esaslara 
uygun, fakat asıl maksada uygun olmamakla be
raber, noksaniyle iktifa etmek nıecbriyetinde bu
lunduğumuz bu hükümleri tasvibetmektedir. 
Cümlece malûm bulunduğu üzere idareciler tür
lü mahrumiyet bölgelerinde ve bilhassa plânlı 
kalkınma devrinin bütün tatbikatının mesulü 
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mevkiindedh'lcr. Böyle mevkide bulunanlar]n 
maddeten tatmin ve takviye edilmeleri lüzumu 
ayrıca manen takviye ve tatmin edilmeleri de ge
rekmekte ve bilhassa bugün Türkiyenin emniyet 
ve asayiş mevzuunun tek mesulü ve tek muhata
bı olan bu Devlet memurlarının aynı kategori 
içinde yetişmiş oldukları halde tahsisat bakımın
dan daha geri durumda bulunmaları da nazara 
alınırsa gecikmiş bulunan bu tasarının arz etti
ğim mucip sebeple yetersiz de olsa aynen kabulü 
bir zaruret haline gelmiştir; Tasarıda her hangi 
bir tadilât yapılması, bu meselenin bir müddet 
daha gecikmesine rıza göstermek mânasına gelir. 
Muhterem Senato üyelerinin hiçbirisinin böyle 
bir gecikmeye taraftar olmıyacaklarmı tahmin 
ve ümidetmekteyiz. Bu tasarı ile idare adamla
rına, idare âmirlerine verilmek istenen ödenek, 
günün şartları içinde ve bu makamların gerek
tirdiği masraflar yanında az da olsa, bir plânlı 
devrede ve Devlet imkânları ile bütçe imkânları
nın ancak bu kadarını vermeye müsaidolduğıınu 
da kabul ederek, bu hizmetlerde çalışanların da 
çoban armağanı cam sakızı kabilinden bu öde
nekleri yeter görerek vazifelerinde daha şevkli ve 
daha hevesli çalışmalarını ve bilhassa bu yüzden 
yıllardan beri meslekten ayrılmış olanların da 
bu vesile ile baba ocağına dönerek, bu hizmetin 
etrafında toplanmalarını temenni etmekteyiz. Ta
sarı, bütün noksanları ile beraber, yıllardan beri 
beklenilen ve şimdi tahakkuku imkân dâhiline 
giren bâzı esasları getirdiği için eksiklerini ara
madan aynen tasvibetmekteyiz. Bütün mensup
larına, idare adamlarına hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor. Yüksek Heyetinizin aynen kabul 
etmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, söz mü istiyorsu
nuz! Takririniz var. 

'MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — İki 
takrir 'veriyorum. Birisinde 200 diğerinde 
250 yi teklif ediyorum. 

BAŞKAN — öyle muğlak 'takrir idimiz. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Öyle 

ise 250 yi teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun îhsan Saibri rağla-
yangil. 

İHSAN SABRI OAĞLAYANGİL ('Bursa) 
— Mulhterem arkadaşlar, idare meslekinde ken
disine vazife ve mesuliyet demlide etmiş kim
seleri vakımlan alâkadar eden bir kanun mü-
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zakare edilirken, bu mesleke 30 yılını vermiş 
ve iyi kötü, tatlı, acı hatıraların, İstıraplarını 
yüklenerek ayrılmış bir insan sıfatiyle ihuzuru-
nırala bir - iki kelime söylemeyi faydalı bulu
yorum. Kanaatimce, idare 'bir ilim değil bir 
sanattır. Hem de sanayii nefise koluna men
sup bir sanattır. İdari ilimleri taihsil etmiş ol
anak, idare âmiri almaya yetmez. İdare aynı 
zamanda nankör bir meslektir. Karşınıza dai
ma ihtilâf 'halinde 'olan bir 'meselenin iki tara
fı 'gelir. O meseleyi isterseniz llıaklı, isterseniz 
'haksız hallediniz, bir tarafın aleyhine tecelli 
edecektir. Ve aleyhine tecelli eden taraf daima 
sizin karşınızda olacaktır. Kimse 'haksız ol
duğu bir dâvayı, haklı olduğu şekilde müdafaa 
ederek huzura çıkmaz. Demokrasi kanun ve 
nizamlardan çok. ananeler üzerinde oturur. 
BiMıassa bizini gibi, demokratik hayata 
yeni girmiş milletlerde dem'okrasi ananeleri
nin tekevvününde idare âmirlerinin ıiolü 
pek ibüyüktiir. İdare âmiri, demokratik icap
ları benimsememiş veya kötü anlamış ise de
mokrasiyi kendi memleketinde Soysuzlaştırma
nın vasıta ve basamağı .olabilir. Belki, şu ma
lûmatı arz ederken sizi sıktum. İdare amirli
ğinde ne kadar seviyeli, ne kadar yüksek va
sıflı insan ıbukııaya ihtiyacımız olduğunu be
lirtmek için huzurunuza -.geldim. İyi idareci 
aramak iyi şartlar sağlamakla olur. Deminden 
beri arz ettiğim şekilde, başı, dört beş taraftan 
Ibelâda olan, sıkıntıda olan bir 'meslek erbabı
nı 'bir de geçim sıkıntısı ile baş başa bırakmak, 
bir de günlük hayatının maddî içemiberinln taz
yiki altında tutmak, tahmin ederim ki, Heyeti 
Alİyenizin reiva göreceği bir ımesıele değildir. 
Temsil ödenekleri, şimdi teferruata inersem 
•huzurunuzu işgal etmiş olurum, ama bir vali
ye verilen temsil ödeneği, eğer u> vali şerefle 
o 'mevkiyi temsil ediyorsa, gülünç denecek ka
dar azdır. Bursa Valisi Ibulunduğum sıralar
da elime geçirdiğim bir salnamede Ailımet Ve-
fik Pasa'ya 55 altın .mutfak masrafı verildiğini 
•oradaki 'bütçede gördüm. Bu devirde nemi 
Ahmet Vefik Paşa gibi Devletin 'haysiyet ve 
şerefinin Ihakkıyla temsil edilmesini arzu edi
yoruz, hem de 55 altın değil, 55 kurucu kıska
nan 'bir tasarrufun çomiberi içinde kalmak isti
yoruz. Bu iki dâva bağdaşamaz. Benim yük-^ 
sek huzurunuzda kısaca arz etmek istediğim, 
idare gilbi hakikaten ibir memleketin sosyal dü-
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zeninin korunmasında, (bir memleketin rejimi
nin 'Oturmasında müessir »olan (mevkilerde çalı
şacak zevatı, hakkı ile intihal)edebilmek ve 
Hükümete (oralara en güzide kimseleri getirme 
imkânını Bağlıyabilmek ilç'in (geçim >ve reîaöı 
şartlarında Yüksek Heyetinizin kâfi derecede 
rafhim olmasını temenni etmekten ibarettir. 

Mâruzâtım ıbu kadardır. 'Beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için tefekkür ederim. 

'BAŞKAN — Tümü üzerinde (başka söz İsti-
yenl Yok.. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etımiyenler... 
Kabul edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi tek
lifini oyunuza Sunuyorum. Kalbul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun muhte
lif kanunlarla değiştirilmiş veya ekler yapıl
mış bulunan birinci maddesinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhıtelüf kanunlarla değiştirilmiş 
veya ekler yapılmış bulunan (birinci maddesin. 
de yazılı makam ve memuriyetlerden 'vali ve 
mali muavini, kaymakam »ve bucak 'müdürle
rine ait bulunan temsil ödenekleri, aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş, emniyet müdürleri ile 
kaymakamlık ive emniyet ınlüdürlülğ'ü sıfatını 
ilhraz etmiş olup da 'merkez (veya İl teşkilâtın
da sa'bit bir vazifeye tâyin ive nakledilenlerle 
kendi kadrosu ile çalıştırılanlar ilâve edil
miştir. 

Vali ve 'vali muavinleri (500) lira. 
Kaymakamlar ive kaymakamlık şifalını ih

raz e'tm'iş tolup da merkez teşkilâtında sabit bir 
vazifeye tâyin ve nakledilenlerle, kendi kadro
su ile çalıştırılanlar (500) lira. 

Bucak müdürleri (160) lira 
Emniyet müdürleri ve Emniyet Müdürlüğü 

sıfatını ihraz etmiş olup da merkez veya il 
emniyet teşkilâtında sabit Ibir vaziıfeye tâyin 
ve nakledilenlerle kendi kadrosu ile çalıştırı
lanlar (300) lira 

Yukarda 'miktarları (gösterilen ödenekler 
hakkında T̂ BT sayılı Kanun (hükümleri uylgu-
1 anmaz. 

BAŞKAN — Madde Ihakkmda söz istiyeıı?. 
Buyui'un, «fendim. 

PABUK IŞIK (Van) — Muhterem arka
daşlar, her Teşkilât Kanunu <veya ona ek alan 
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bir kanun 'gelince daima personel kanunu nerede 
kaldı? diye bir soru aklımıza gelir. Dün bu ka
nunla ilgili olarak Maliye Vekili beyefendi bu
rada bundan 4-5 ay evvel bir gazetede çıkan 
yazıyı tekrar ederek «personel kanunu bitmek 
üzere; gelecek» dediler. Biz diyoruz ki, Hükü
met bu kanunla alâkadar olsun ve bu kanun da 
biran evvel çıksın, yayınlansın. Yoksa bu kanun 
gelmedikçe bu perakende kanunlarla bu işler 
hâllolunmaz. 

Bendeniz bu mukaddemeyi arz ettikten son
ra, 5220 sayılı Kanunun ikinci maddesine ge
liyorum. Bu madde «temsil ödenekleri hakkını 
kazanmak için birinci maddede yazılı görevleri 
aslî veya fer'î olarak fiilen yapmak şarttır» de
miş ve bu prensibi koymuştur. Bütün diğer tem
sil ödeneği falanların hepsi bu kadrolarda çalı
şarak bu ödenekleri almaktadırlar. Şimdi görü
yorum ki bu kanunla, kaymakamlık sıfatını haiz 
ve fakat merkezde, merkez teşkilâtında çalıştı
rıldığı için onlarda aynı vazifeyi görenleri aynı 
şekilde kabul ediyoruz. Bu şekilde devamederse 
kaymakamları kazalara sevk edemeyiz. Binae
naleyh benim istirhamım gerek 5020 sayılı Ka
nun espirisine ve ıgerek bir lıiyerarşiik esasa isti-
nadetmek suretiyle vali, valimuavini ve kayma
kam ki bunlara 5O0 er lira veriyoruz. Bu ciheti 
bilhassa arz etmek isterim. Komisyon bu ımad-
deyi geri alsın. Bu esas dahilinde yeniden tesbit 
etsin. Şayet geri almıyacak ise bu mevzuda bir 
takrir veriyorum, bu takririmin reye arzını ve 
kabulünü istirham ederim. 

BıAŞKAN —• Takrirler var, okutuyorum. 

Başkanlık ıDivanına 
Kanunun dördüncü fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Tunceli Senatörü 

Mehmet Ali Demir 

Bucak müdürleri 250 lira. 

Başkanlık Divanına 
Kanunun üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 
Tunceli Senatörü 

Mehmet Ali Demir 

Kaymakamlar ve kaymanamlık sıfatını ihra-
zetmiş olup da, merkez teşkilâtında ve illerde 
sabit bir vazifeye tayin ve nakledilenlerle kendi 
kadrosu ile çalıştırılanlar 500 lira. 
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Başkanlık Divanına 

Kanunun son fıkrasına aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

lErzurum Tunceli 
Rahmi Sanalan Mehmet Ali Demir 

Nahiye müdürlüğü sıfatını ihraz etmiş olup 
da, merkez teşkilâtında şahit bir vazifeye tayin 
ve nakledilenlerle kendi kadrosu ile -çalıştırılan
lar 150 lira. 

Yüksek (Başkanlığa 
Birinci maddenin beşinci bendindeki Emni

yet müdürlerini alâkadar eden bölümdeki «300» 
rakamının «500» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
(Mehmet îlkuçan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen kanun 

metninin 5027 sayılı Kanundaki esaslara göre 
yeniden tedvini için Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Kurııtluoğlu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHlR 

KIJRUTLUO&LU ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet ISenatosunun sayın 
üyeleri; idare meslekinin temelimi teşkil eden 
kaymakamlar ve Devleti temsil eden valiler ve 
diğer .bu kanuna ithal edilmiş bulunan arkadaş
ların ödenekleri hakkımdaki kanunun tasvipkâr 
konuşmalarla desteklenmiş olmasından dolayı 
komisyon olarak bahtiyarlığımızı ifadeye mecbu
ruz. Şurasına işaret etmek isterim ki, Devletin 
bekası, âdil ve adaletli görünen kaza organına, 
güler yüzlü ve tarafsız idareye dayanır. Bir 
memlekette, kapısını çalıp girdiği Devlet mü
messilinin, kendi işini, kamunun emri, vicdanı
nın emri tahtında göreceğinden emin bir vatan
daşın Hükümet kapısından, babı Hükümetten 
beklediğini kolaylıkla istihsal edebilmesi, haklı 
dâvasının bir an evvel yürütülmesi, bu yoldaki 
bir idarenin tesisiyle mümkündür. Bu itibarla, 
idare meslekini lâyık olduğu seviyeye çıkarmak 
ve idarei maslahat zihniyetini, hakiki idare te
meli üzerime oturtmak, Devletin bekasiyle alâ
kalı en mühim dâvalarımızdan birisidir. Az da 
olsa, huzurunuzda tetkik ve münakaşa edilen bu 

3.10.1963 0 : 1 
kanunun, tahmin ederim ki, bu derde ve bu dâ
vaya bir çare bulacaktır. Arkadaşlarımızın tak
rirleri üzerindeki tereddütlerinin de izahı tabiî
dir. 

Îlkuçan arkadaşımız, valilerin bu temsil öde
neğinden istifadelerinim zaruri olmadığına işa
ret buyurdular, i l İdaresi Kanununun 4 ve 9 ncu 
maddeleri tetkik edildiği zaman, idareyi Umu-
miyenin mesulü 4 ncü maddede valiler olarak 
tasrih edilmiş, 9 ncu maddede valiler Devletin 
ve Hükümetin mümessili olarak tâyin ve teslbit 
edilmişlerdir. Devletin bekasını, tarafsız idareye, 
güler yüzlü idareye dayadığımız zaman, Devle
tin mümessilini özel idarelerden de tahsisat alı
yor kaydiyesiyle, kaymakamlardan ve hiyerar
şide en üstte bulunmasına rağmen kendisinden 
sonra gelenlerden daha dûn bir ödenekte bırak
mak, bu temsilin icaplarını tam mânasiyle karşı-
lıyaeaik bir hal arz etmez. Onun için lütfetsin
ler, bu temsilde valilerin ödenek alma haklarını 
kabul .buyursunlar. Bunu, kendilerinden istir
ham ediyorum. 

İkinci nokta; Sayın Demir'in hukuk işleri 
müdürleri hakkındaki tereddüdüdür. Madde met
nini tetkik ettiğimiz zaman görmekteyiz ki, «em
niyet müdürleriyle kaymakamlık ve emniyet mü
dürlüğü sıfatını ihraz etmiş olur da merkez veya 
il teşkilâtında sabit bir vazifeye tâyin ve nak
ledilenlerle kendi kadrosiyle çalıştırılanlar» tâ
biri, meslekin temelini teşkil eyliyen kaymakam
lık vasfını ihraz etmiş olanların bu sıfatı ikti-
sa.ptam sonra nerde ve hangi teşkilâtta olursa 
olsun içişleri Bakanlığı içerisindeki hizmetleri 
deruhte ettikleri zaman da, bu temsil ödeneği
ne lâyık olacaklardır. Bu itibarla, ister kayma
kam olsunlar, ister kaymakamlık sıfatını ihraz 
ettikten sonra hukuk işleri müdürü olsunlar, 
ıbunnn bir fark arz etmesi kanunun bu sarahati 
karşısında mümkün değildir. Bu itibarla, ayrı
ca her kelimenin, ilâvesi suretiyle bu kanunun 
gecikmesini mucibolacak formalitelere yol aç
mak, zannederim ki, beklediğimin neticeye ulaş
makta bizi geciktirecektir. Bu izahat zapta da 
geçmiş olduğuna göre, ilerideki tereddütleri 
zannederim izale edecektir. 

Nahiye müdürlerine verilmekte olan temsil 
ödeneğinin artırılması lıusundaki şey, idarenin 
kademeleri zaviyesinden kamumun terkibi bir 
adalete, âdilâne .bir görüşe dayanmaktadır. Lût-
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federlerse olduğu gibi kabul buyururlar ve ka
nun da bu suretle süratle tatbik mevkiine girer. 

Sayın Faruk Işık'ın tereddüdettiklcri husu
sa arzı malûmat etmek isterim : 

5027 sayılı Kanunun .esprisi zaten esas iti
bariyle, vali muavinliklerine de bu ödeneklerin 
tefrik ve tahsisi ile istikametinden bir nebze ol
sun ayrılmış bulunmakta idi. Biz fiilî kadroda, 
yani temsil edeceği makam işgal edenlere ver
mekle iktifa ettiğimiz takdirde, içişleri Bakan
lığı Merkez Teşkilâtı Şube Müdürlüklerine ge
tirilecek arkadaşlarımızın, bu nevi bir tahsisat
tan mahrum kalması neticesini doğurmuş olaca
ğız. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
nın sırtındaki hizmet, bir başka veçhe, bir baş
ka mâna ifade eden bir hizmettir. Vatandaşın, 
kanun muvacehesinde hakları, her zaman don
muş kalıplar halinde kaideye bağlanmış bir 
manzara arz etmemektedir. 

Her gün yüzlerce ve binlerce yön gösteren 
muhtelif hâdisatm vatandaş üzerindeki tesiri ve 
etkisi içişleri Bakanlığınca karşılanacaktır. Ne 
siyasi mesuliyetini deruhte etmiş olan Bakan, ne 
umum müdürlükleri ihraz etmiş bulunan zatın 
şube müdürlükleri eğer çalışmıyor ise bu hâdi
satm getirdiği revişı karşılamak ve bunların 
icaplarını dakikasında yerine getirmek kolay 
kolay varılacak bir netice halini arz etmez. Bu
günkü halde merkez teşkilâtı şube müdürlükle
rini işgal eden arkadaşlarımız değerlidir veya 
değersizdir diye bir münakaşayı mevzuubahset -
mek elbette ki yerinde bir hal ve fikir olmıya-
caktır. Ancak içişleri Bakanlığının buralara tâ
yinde çok müşkülât çekmekte olduğu da bir ha
kikattir. 

Bu itibarla bir mahrumiyet bölgesinde veya 
lalağânüıstlü îbiı* kazada hizmet gören bir (kay
makamın, almakta olduğu ödeneği, bütün kayma
kamlara şâmil olabilecek bir hizmetin ifası mev
kiine geldiği zamanda terk etmiş olması, birçok 
arkadaşlarımızı merkez teşkilâtında vazife al
maktan menetmektedir, alıkoymaktadır. Bu iti
barla bu prensibi, hizmetin icabettirdiği neti
ceyle ölçtüğümüz ve tarttığımız zaman, ihlâl et
mek değil maslahatın icabı merkez teşkilâtında 
da bu yolda ödeneklerin verilmesinin zaruri ol
duğu neticesini doğuracaktır. 

Tasarı üzerindeki tevcih edilen suallere bu 
şekilde arzı cevap etmiş oluyorum. Kanunun tc-
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işleri Bakanlığı hizmetine getireceği ışık, idari 
teşkilâttaki feragatli arkadaşlarımızın görmek
te olduğu vazifelere renk verecektir. Hayırlı ol
masını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kıırutluoğlu, sual var
dır efendim. 

FARUK İŞIK (Van) — Bugün halen kad
rosu kaymakam olup da merkez teşkilâtında ça
lışan kaç kaymakam vardır. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI S AHİR 
KURUTLUOÖLU (Devamla) — 21 kişi var
dır. 

FARUK IŞIK (Van) — Diğer kazalarda 
kaymakam yoktur. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI S AHİR 
KURUTLUOĞLU (Devamla) — Efendim, arz 
edeyim; aslen bugün kaymakamlık kadrosu 572 
dh*. Fiilî kadrodaki münhal, ortalama her sene 
180 - 200, hattâ 200 ün üzerinde bir rakam arz 
eder. Bu tasarının Bütçe Karma Komisyonun
daki müzakeresinde, bendeniz de siyasi mesuli
yet deruhte etmiş bir arkadaşınız olarak, bu mü
zakerelerde bulunmuştum, bütçe dolayısiyie. Bu 
arkadaşların nail olacakları bu tazminat bahis 
mevzuu ediklıi ve ısiıyaısi mesuliyeti niiı ildralk eden 
bir arkadaşınız olarak bunu cevaplandırdığım 
zaman; kaymakamlığa taleplerin artmakta ol
duğu, hemen akabinde müşahede edilmiş bir 
vaziyeti hakikiye idi. 

Bu itibarla, 200 münhalle idare edilen kaza 
idarelerindeki açığın 21 kişinin merkezde çalış
tırılması ile husule gelecek acıklı mukayesesi 
bizi elbette ki, bu kanunu kabule daha rahat 
sürükliyece'ktir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ilkuçan. 
MEHMET ILKUÇAN (Antalya) — Evvel

ce kaymakamlık yapmış, şimdi emniyet müdürü 
olan zat, bu kanun çıktığı zaman kaymakamlık 
mı, yoksa emniyet müdürlüğü ödeneği mi ala
caktır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Emniyet müdürlüğü vasfını ihraz etmiş ise 
emniyet müdürlüğü ödeneği alacaktır. 

MEHMET ILKUÇAN (Devamla) — Peki 
üç - beş sene sonra kaymakamlıktan gelen 500 
lira, emniyet müdürlüğünden gelen 300 lira mı 
alacaktır? 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 

KURUTLUOĞLU (Devamla) — 300. Daha ev
vel de böyle söyledim. Sayın îlkuçan; meslek 
değiştirmiştir. 

MEHMET İLKUÇAN (Devamla) — Mülki
yeden devam eden, hiç kaymakamlık yapmamış 
emniyet mensubu, emniyet müdürü 300 lira taz
minat alacaktır. Bir sene kaymakamlık yapmış 
olan.... 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ S AHİR 
KURUTLUOĞLU (Devamla) — Arz edeyim 
efendim; emniyet müdürlerine verilen 300 lira, 
zait 165 lira tayın bedeli, 75 lira fazla mesai. 
Toplamı 500 liranın üzerindedir. 

MEHMET İLKUÇAN (Devamla) — Efen
dim, valiler için de aynı şey... 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Devamla) — Arz edeyim 
efendim, onu da arz edeyim. Valiler, eğer bu
yurduğunuz şekilde bu Ödenekten istifade ede
mezlerse, hiyerarşik listede başta gelen vali 350 
kaymakam 500 lira temsil ödeneği alacaktır. 
Valilerin özel idarelerden almakta oldukları hak
kı huzur mahiyetinde kendilerine tevdi edilen 
ödenek ise, idarei hukukiye vilâyatı tedvirden 
dolayı verilen bir şeydir. Devleti temsil sı fatiy
le verilen bir ödenek değildir. 

MEHMET İLKUÇAN (Devamla) — Yanlış 
anlaşıldı. Valiler üzerinde ısrar etmiyorum. An
cak, temas ettikleri için söylüyorum. Diyorum 
ki; emniyet müdürleri için 300 lira azdır. Bir 
teklif verdim, bu teklifimde 500 lira olsun di
yorum. Kendileri, emniyet müdürleri başka öde
nek aldıkları için, bunun 500 liraya çıkartılması 
uygun değildir, diyorlar. Ben de buna misalen 
diyorum ki, valiler de başka ödenek alıyorlar. 
Biz buna rağmen valilerin aldıkları bu ödeneğe 
itiraz etmiyor, kabul ediyoruz. Ama diyorum.... 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. Emniyet müdürlerinin almakta bulun
dukları her 1.65 zait 75, zait 300 lira muvazene i 
umumiyeye dâhil bir ödenek olacaktır. Valilerin 
aldıkları muvazenei umumiyeye dâhil bir ödenek 
olmıyaeaktır. Bu itibarla.. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Bu tasarı idarecilerimizi maddi bakımdan tat
min etmek için mi getirilmektedir, yoksa, kay-
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makamlıkları cazip hale sokmak için midir! 
Kaymakamlıklara da yani feaymakatmliara da va
liler gibi 500 lira verildiğine göre kaymakam
lıkları cazip hale getirmek için gibi görülüyor. 

(BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAHÎR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Her iki,gayeyi de istihdaf etmekte'dir. Ruhu ve 
metni beraberce mütalâa edildiği zaman her 
iki gayenin de mündemicolduğunu müşahede 
'•buyurursunuz. 

BAŞKAN — Buyurum Sayın Pasinli. 
NİHAT PASİNDİ (Erzurum) — Çok Sayın 

Başkan, çok sayın arkadaşlarım; Meclise gel
diğimiz günden itibaren, gerek Millet Mecli
sinin, gerek Yüce Senatonun asıl vazifesi, ih
san dağıtmaktan 'başka bir şey olımatmıştır, 
Esaslı dâvaları bir tarafa bırakmışız, harıe-
feetli bakanların bakanlığının şeyini yapmak 
için müdafaalarında bulunmak suretiyle çe
şitli sebeplerden dolayı buraya zlam, her han
gi bir şekilde ödenek, efe ödenek vermek sure
tiyle her gün bir ahsan dağıtmışız. Sayın arka
daşlarım, bu verilen hak, müktesep haktır. 
Bugün verilip yarın alınamaz. Her verilen bak
icin bütçeye ncjniyük taüımiller yüklediğini el
bette ki tahmin buyurursunuz. Niçin bunun 
üzerinde bu şekilde daima iyi şekilde konuşuyo
ruz0? Biraz da haki'katleri açalım ve o şekilde 
konuşalım. Bulgun, kıymetli arkadaşlarımız, 
valinin şanla, şerefle vazife gönmekte olduğun
dan bahsettiler. Eskiden valilere büyük para 
verilirmiş. Evet ama, eski valilere «Vali Paşa» 
derlermiş, konağı acıkmış, gelen giden yer
miş, misafiri e i* olurmuş. O günkü siyasi yahut 
içtimai düzen yönünden bu şekilde vali paşa
nın konağına gelen giden olurmuş. Bugün viali 
paşa.nın konağına kimler gelir, 'kimler yer, 
kimler içer? Rosmî makamdan resmî sıfatı olan 
kimseler eğer bir vilâyete giderse, valinin 
tahsisatı vardır, özel idareler bunlara bir Me
ramda bulunabilir. O halde bütün valilere bu
nu teşmil elıinıek her halde bütçeye 'büyük yük 
yüklemekten başka 'bir fayda temin etmez. Eğer 
b-öyle ise, bir vali kadar bir istatistik umum 
müdürü de vazife yapar. Sayın arkadaşlar; bir 
vilâyet veteriner .müdürü de bir vali kadar va
zife görüyor, icabında o da Devlet vazifesi ya
pıyor, o da. Ama o mülki idarede, öbürü 7A-
. ant Vekâletinin, hayvan şeyi üzerinde vazife 
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yapıyor... O halde bunu teşmil edelim. Bütün 
•memurlara aynı şekilde verelim. Butfada bir 
•fark vardır : Evet, mahrumiyet bölgelerinde ça
lıdan kaymakam, nahiye /müdürlerini tatmin 
etmek, onları buraları cazip bir hale getirmek 
•suretiyle orada durdurmak lâzımdır. Yoksa, 
müsaade buyurursanız Beyoğlu Kaymakamına 
niçin ödenek verelim? Adalar Kaymakamına 
Ödenek vereceğiz; sebep? Adalarda otursun, 
Büyükada'dia otumun, ondan sonra da ödenek 
alsın. Evet; bu şekilde bir şey yapmamız lâ
zım. Mahrumiyet bölgelerinde mevcut kayma
kamlara bu şekilde bir ödenek verımek hakika
ten yerinde olur ve kaymakamlık müessesesini 
de biraz daha ciazip hale getirir. Sayın arka
daşlarım, esas hastalık, kaymakamlık mesleki
nin kaymakamın istikbalinin olmamasıdır. Es
kiden ıher kaymakîam, ben bir gün, çalışırsam 
bir vilâyete vali olurum, derdi. Bugün maale
sef valilerin ekserisi çeşitli mesleklerdendir. 
Kanunların açık kapısından istifade etmek su
retiyle gelmiştir. (Binaenaley'h, kaymakam dü
şün oy o i*, «Benini mezartaşımia Karayazı Kay
makamı, diye yazılacaktır. Veyahut, filân ye
rin kaymakamı diye yazılacaktır.» Bunu önle
mek lâzımdır. Yoksa geçici hükümlerle, ted
birlerle bütçeye yük yüklemekle bu maslaha-
'twı düzeleceğine inanmıyorum. 

ıSonra, ikinci bir konu : Bu da hakikaten 
haksızlık olacaktır. Her haınıgi bir yerde vfazd-
LVde bulunmuş bir kimse Ankara'ya geliyor. 
Şube müdürü oluyor, kaloriferli odada otur
muş. Kaloriferli odada oturan, kapısında ha
deme bulunan bir arkadaşın mahrumiyetle ne 
alâkası var? Müktesep hakkıdır, mahrumiyet 
bölgesinde vaktiyle kaymakamlık yapmış diye 
.gelsin aynı ödeneği alsın. Veya orada polis 
müdürlüğü yapmıştır diye gelsin burada aynı 
ödeneği alsın. Bu (hal memurlar arasında te
ceddüt ve ikilik doğuruyor. Birisine bu şekilde 
muamele yapıyoruz, diğerine başka şekilde... 
Bizim kazalarımızda veteriner yoktur. 6 kaza
da bir veteriner vazife yapıyor. Bunun sebebi 
ödenek yoktur, tahsisat yoktur. Onu kimse 
düşünmüyor. Bunların vaziyeti böyle iken, kay
makam geriye gelmiştir, aynı ödeneği almıştır; 
nahiye müdürü geriye gelmiştir, aynı almıştır. 
Bu yetmiyormuş gibi, saym arkadaşlarımız kanu
nun üstüne daha teklifte bulunuyorlar, «daha ar
tıralım» diyorlar... Bu ihsan dağıtmaya bir son 
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vermek lâzımdır. Bizden sonra gelenler bizi her4 

halde daha iyi anlıyaeaklardır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir, teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
Üyeleri; bu tasarının, bilhassa kaymakamlıkları 
cazip hale sokmak için getirildiği kanısındayım. 
Ben şahsan sözlerime başlarken, idare adamları
na böyle bir tazminatın veya ödeneğin verilmesi
ne taraftarım. Yalnız, şunu ilâve etmek isterim 
ki, bilhassa tasarıda aşikâr olarak görüldüğü üze
re kaymakamlara valiler derecesinde; aynı mik
tarda ödenek verilmesi kaymakamlıkları cazip ha
le sokmak için alınmış bir tertip olsa gerek. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki, askerden vali, 
doktordan vali, veterinerden vali yapılan bir 
memlekette, senelerce Artvin'in Şavşat kazasın
da, Adana'nm kuş uçmaz, kervan geçmez Mağara 
kazasında bilmem Şarkın, kışın üç, dört ayı vilâ
yetle alâkası kesilen bir kazasında vazife gören 
bir kaymakamın senelerce ideali olan valilik ma
kamına hiç tasavvur etmediği bir meslekten bir 
zatın getirilmesi karşısında, değil beşyüz lira 
daha fazlası da onları tatmin edemez. Komisyon 
Başkanı af buyursunlar, kanun tasarısı meydana 
çıkınca derhal kaymakamlığa müracaat edenlerin 
sayısı çoğaldı.» dediler. Ben bunu kabul etmiyo
rum zaman bunu gösterecektir. Kaymakamlara 
değil beşyüz lira, bin beşyüz lira da verseniz yal
nız maddiyat insanı tatmin etmez, arkadaşlar. 
Bir insan muhit seçerken mânevi bakımdan da 
haz duyduğu, zevk duyduğu bir mesleki 
seçer. Bu itibarla, yalnız beşyüz lira kay
makamları tatmin etmiyecektir. Sayın Da
hiliye Vekâletini kim temsil ediyorsa, Sa
ym Hükümet âzasma şunu belirtmek isterim ki, 
eğer kaymakamlıkları cazip hale sokmak is
tiyorlarsa, valiliklere mutlaka meslekten bir za
tın, mutlaka genç, istidatlı, kabiliyetli, doğru, 
dürüst kaymakamların getirilmesini temin etme
ye çalışsınlar. Arzım bu kadardır, hürmetlerim
le... 

BAŞKAN — Buyurun Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, bu Temsil ödeneği Kanununun aley
hinde değilim, par prensip... Yalnız, kanuna bak
tım, ismi Temsil ödeneği. Sayın sözcüyü de din
ledim. Temsil ödeneği namı altında çıkartılmak 
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istenilen bu kanun tasarısının müdafaasında bu 
kişilerin bilfiil o makamı temsil edip orada çalış
sın veya çalışmasın herkese cemile olarak veril
sin deniyor. Bu sual sorulmadı değil, ama iti
raf edeyim sayın sözcünün verdiği cevaplar ben
denizi tatmin etmedi. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu insanlara yap
mış olduğu vazifenin ehemiyetini ve gece, gün
düz çalışması ile bilfiil bu vazifede Devlete yap
mış olduğu büyük hizmetleri küçümsemiyoruz. 
Bihakkın vazife yapıp da bunu hak edenlere he
lâl olsun, verelim. Fakat müsaade buyurunuz da 
bu makamdan ayrılan kişilere de «artık bu kay
makam iken alıyor» diye bir hukuk işleri müdürü 
olarak yahut merkez teşkilâtında bir dairede va
zife yaparken arkadaşımın da söylediği gibi ra
hat bir şekilde vazife yaparken ve bir valinin 
kaymakamın geceli gündüzlü çalışması karşısında 
bu merkezdeki vazifelerinde çok daha rahat ve kı
sa süreler içinde ve yalnız gündüzlere münhasır 
çalışmaların da aynı şekilde, aynı veçhile müta
lâa edilmesini ve ona göre bunlara temsil ödene
ği verilmesini bendeniz pek âdil karşılıyamıyo-
î'iım. Kendilerinden Özür dilerim. O halde hiç 
olmazsa şu kanunun adını değiştirsinler. Temsil 
ödeneği dengesizlik getiriyor. Temsil ödeneği de
yip getiriyorlar ve bizden de o makamı temsil 
etmiyen kişilere dahi bir müktesep hak olarak bu 
ücretlerin, bu ek ödeneklerin verilmesini istiyor
lar. 

Muhterem arkadaşlar; hepimiz burada, bakı
yorum böyle bir kanun geldiğinde «Verilsin, ve
rilsin efendim, o hizmet de mühimdir verilsin, 
bu hizmet de mühimdir verilsin.» diyoruz. Ben 
küçümsemiyorum, hakikaten verilsin. Biribirin-
den kıymetli, herbiri diğerinden kıymetli kimse
lerin yararlı hizmetleri var. Bunu inkâr, küçük 
görmek mümkün değil. Ama arkadaşımın söyle
diği gibi, bir veteriner müdürünü düşünün; ge
ce, gündüz çalışır, kilometrelerce yol kateder, 
affedersiniz hayvanlarla kışta, kıyamette haşır 
neşir olur... Bu insana bir temsil ödeneği düşü
nülmüyor... E, şimdi bu şahıs rencide olacak, 
diyecek ki «kaymakam, vali alırken ben neden 
düşünülmüyorum?» îstiyecektir, arkadaşlar. Bu
nu gizlemeye mahal yoktur, sebep yoktur. 

Bir nafıa müdürü yollar üzerinde gidecek, 
çalışacak, o da istiyecek. Bir millî eğitim mü
dürü, «benim yüzlerce, binlerce öğretmenim 
var, geceli gündüzlü onlarla uğraşıyorum» di-
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yecek; «saatim yok, dakikam yok, bana niye veril
mez.» Arkadaşımın da işaret ettiği gibi sıhhat 
müdürleri, yok hastane baştabipleri, şunlar, 
bunlar... Görüyoruz ki, iş gecikiyor. Muhterem 
Hükümetten her gün bekleriz; bir personel ka
nunu çıkacak; ne geliyor, ne gidiyor ve gelmi
yor. Büyük bir iddiada bulunmıyayım ama, ben 
bugünkü şartlar altında Personel Kanununun 
da bu Meclise geleceğini pek ummuyorum. (O 
daireyi kaldıralım öyle ise, sesi) Keşke şu dü
şüncemde aldanmış olayım da beni tekzibedecek 
şekilde şu Hükümet şu kanunu getirsin de bu 
dâvalar bir an evvel kökünden halli faslolsun. 

Görüyorum ki, muhterem arkadaşlar, pa
buç ayağı sıktıkça bir arkadaşımız veya birkaç 
arkadaşımız veya Hükümet bu gibi kanunları 
buraya getirecek ve burada bizler de bu kanun
lara rey vermek mecburiyetinde kalacağız. Ve 
bunlara birer birer rey verip bunlar da tıpış 
tıpış çıkıp gidecek. Bu kanunun, «çıkacak mu
ayyen bir haksızlığı telâfi maksadı ile çıkarılı
yor» diyeceğimiz bu kanunun arkasından bir 
haksızlığın ta kendisinin yapılmış olduğu, ar
kadan gelen bir kanunla müşahede edilecek. 
görülecek. Geldiğimizden bu yana 2 senedir bu 
tarzda kanunlar çıkıyor ve önü alınamıyor, 
alınamaz. Arz ettiğim gibi pabuç ayağı sıkıyor. 
Tazyik karşısında ya ferden ferda arkadaşla
rımız veya Hükümet bu kanunları getiriyor. 
Bir öğretmenler dâvası var. Temsil ödeneği idi, 
yıpranma payı idi, küçük yerlerde çalışma hiz
met karşılığı idi, ek ders ücreti idi, diye bil
mem bir sürü dâvaları var. 300 - 350 milyon... 
O da gelecek. Ve haklı olarak «kaymakamlara, 
valilere vereceksiniz de bize niçin vermiyorsu
nuz? Adedimiz çok diye mi vermiyorsunuz? 
Onların tutarı 5 - 10 milyon, diye veriyorsu
nuz, bizimki 30 yahut 300 milyon, diye vermi
yorsunuz; hak bu mudur?» diyorlar. Bu soru
lar kraşısında verilecek mukni cevap pek kolay 
değildir. Biz buraya geldik, yemin ettik. Hak
tan adaleten ayrılmıyacağız, diye... Birine verir
ken öbürüne vermemezlik olmaz. Vermeye mec
buruz. Ama belki birine biraz çok, belki ötekine 
biraz az. Bendeniz şöyle bir takrir veriyorum, 
ve arkadaşlarımın buna müspet oy kullanmala
rını istirham ediyorum. Arzım şu : Kanunun 
adı da temsil ödeneği olduğuna göre, «bu vazi
felerde bilfiil çalışanlara işbu ödenekler veri
lir.» şeklinde maddenin tadilini, komisyona ha-
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vale buyurulmasmı talebediyorum. Bunun için 
oylarımızın müspet olmasını istirham ediyorum. 
Mâruzâtını bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVİT TEVFÎK OKYAYITZ (İçel) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; İl İdaresi 
Ka.nuni.inun tatbikatı içinde ve henüz bahar ça
ğında Hükümetin hattâ Devletin temsilcisi ol
mak vazife ve mesuliyetini kendilerine tevdi 
ederek mahrumiyetlerin (izninizle söylüyorum), 
kara ve karanlık zorlukların içine sürdüğümüz 
bu arkadaşlardan bu imkânı esirgemek bence 
büyük bir hata olur. Ben idare hayatından gel
miş bir arkadaşınız olarak, müşahedemle inana
rak arz ediyorum ki, vefat edecek çocuklarının 
arkasından, mezar başında okuyabilecek hoca 
bnlıınnııyan şartlarla bu aziz millete hizmet 
edebilmenin hakikaten feragat ifade eder zor
luklarını seve seve taşıyarak bu topraklar üze
rinde eser olmuş, zafer olmuş aziz idarecileri
mizi bu imkândan mahrum etmek çok yanlış 
bir hareket olacaktır. Ayrıca, temsil ödeneği 
niye veteriner müdürüne verilmiyor da, idare 
âmirine veriliyor, diye bir sual sormak da hu
kukî ölçüler içinde hata olur. Biraz evvel işa
ret ettiğimiz gibi İl İdaresi Kanunu Hüküme
tin ve 'Devletin temsilcisi olmak hak ve vazife
sini idareci arkadaşlarımıza tevdi etmiştir. 
«Merkezdeki memurlarımıza, niye veriyoruz?» 
Suali de bence yanlıştır. Uzun yıllar taşrada va
zife ve mesuliyetin zorluklarını yüklenerek za
fer içinde taşımış idareci arkadaşlarımızdan 
bilhassa idare mevkiine, merkeze celbederek 
vazife vereceklerimizi o imkânlardan mahrum 
ederek Ankara'nın zor yaşama şartları içinde 
sıkıştırmak, en azı ile insaf ölçüleri içinde ha
tadır. Bu sebeple merkez yeteri şekilde değerli 
ve kıymetli eleman bulamamakta ve organizas
yon yeteri şekilde zaferle, kıymetle, hikmetle 
yürütülememektedir. Bu sebeple idareciler ara
sında çok mâruf olan - izninizle ifade ediyo
rum - dağdaki itten, yakadaki bitten mesul tut
tuğumuz idare adamını bu türlü imkânlardan 
mahrum ederek onu geçim zorlukları içinde ez
mek, memlekete istediğimiz istikbali yaratmak
ta zorluklar getirecektir. Bilhassa, kalkınma 
devresinin bugün en büyük mesuliyetini üzeri
ne almış kalkınma devrinin ve plânlarının yü
rüyüşünde plânın organizatörlük vazifesini 
vüklenmis olan arkadaşlarımızı, büyük şefkati

nizden mahrum etmemenizi arz ve istirham, ka
nunun kabulünü rica ediyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurunuz. 
ŞIKKI ATALAY (Kars) — Bir sayın arka

daşımız, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senato
sunun yasama görevine başladığı tarihten itiba
ren, ihsan dağıttığından bahis buyurdular. Bu, 
iki yasama organını itham altında bulunduran ve 
sadece ihsanları tescil eden bir müessese durumu
na düşüren bir ifade tarzını kıymetli arkadaşım 
herhalde bir yanlış ifade olarak bunu kullandı
lar, 400 e yaklaşan kanun numarası içinde Millet 
Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun memleket 
hizmetine bahşettiği kanunlar serisi içinde perso
nel durumu ile yakından ilgili kanunlar yirmide 
biri dahi bulmamaktadır. Kaldı ki, her hangi bir 
Devlet hizmetinde hizmetin görülmesi karşılığın
da bülün dünya milletleri demokratik nizam için
de olsun, olmasın hizmet görenlere verilen ücret 
maaş, tahsisat ve ödenek, ne olursa olsun bir in
san mahiyetinde değildir. Kaldı ki, Türk camia
sının ve Devlet nizamı içerisinde âdil ve mazbut 
hizmet gören insanların hizmetlerinin karşılığın
da kendilerine Yüksek Meclislerce verilen her 
türlü ödenek, yahut maaşlar, bir ihsan, bir ih
sanı şahane veyahut her hangi adı ile bir ihsan 
mahiyetinde değildir ve olamaz. Bu sebeple tas
hihi gerekmektedir. Bir temsil ödeneği dolayısiyle 
Devlet memurlarının, her hangi kademede olursa 
olsun itibarlarım sarsacak bir harekette bulunma
mız doğru olmadığı gibi Parlâmentonun iki ka
nadını da sadece ihsan dağıtan birer yasama or
ganı olarak kabul etmenize imkân yoktur. Bu or
ganın bir üyesi olmak sıl'atiyle ve o haysiyet içe
risinde düzelmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSNÜ DİKECLtCİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar; idareci arkadaşlarımızla vazife 
sırasında haşır neşir olmuş bir arkadaşınızım. 
Hakikaten genç kaymakam arkadaşlarımız zor 
durumdadırlar. Ye diyorlar, 30 lira, asli maaşla 
kazaya kaymakam oluyorlar. Bu kaymakam arka
daşların aldıkları temsil ödeneği yetersizdir. Dai
re müdürleri kaymakamın yanma giderler |«Cel 
bizimle bir yemek yer misin, bir kaahve içer mi
sin?» (Türk âdetidir, bu arkadaşlarımız bu feda
kârlığı gösterirler) derler.) Çünkü onlar şehre 
geldikleri zaman idare âmirleri, daire müdürleri 
bunlara hakikaten bir vemek vedirebilir. Çene, ide-
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alist, çok idareci arkadaşlarımızla kaymakamlığı 
sırasında karşılaştık. Tatmin olmadıkları "için hu
susi sektöre bu kabiliyetli kaymakam arkadaşla
rımız kaçıyorlar. Hakları var. Çünkü cazip teklif
ler buluyorlar, gidiyorlar. Ve bu suretle idare me
kanizması Türkiyemizde kabiliyetli idare adamla
rını kaybede ede bu hale gelmiştir. Hattâ bence 
bu durumda 500 lira dahi bu arkadaşlarımıza az
dır. Şimdi, genç. kaymakamlarımız yanında, bir 
bakıyorsunuz ortaokul müdürü (benim meslekim-
dir) ek görev alır. Lise müdürüne makam maaşın
dan başka ek görev alması dolayısiyle ücret veri
lir. Lise müdürü muallimdir, ek gö1'^' alır, zira
at müdürlerine, nafıa müdürlerine ve diğer me
murlara ek görev verilerek ücret almaları sağla
nır. Buna mukabil kaymakamların elinde hiç bir 
şey yoktur.. 

Arkadaşlar, hakikaten Devletin bütçesine gü
re; bence bu 500 lira az, fakat bugünkü imkân
lar dâhilinde bunlar verilebilir. Bir mesele kalı
yor ortada. Ayrıldıktan sonra alsın mı, almasın 
mı?. Arkadaşlar, bir kaymakam, kaymakam ola
rak hayata atılıyor. İdare âmiridir. Ama bugün 
başka bir şubede görev almış. Yine kaymakamdır. 
Onunla hayata atılmıştır. Bu arkadaşlarımızın yi
ne alması zaruridir. Ta ki, kaymakamlık mesleki 
ile alâkasını kesinceye kadar. Onun için, bence 
Türkiyenin istikbali bakımından, gelişmesi bakı
mından idarecilere ne kadar para verirseniz heba 
olmaz. Zail de olmaz, sebebine gelince; yükün bü
yük kısmı valilerden ziyade bu genç kaymakam
ların üzerindedir. Vali başta. Daire mü
dürü çalışmamış, kaymakamlar çalışmamış... 
Bu durumda bir valinin, vilâyetin muhatabı ola
maz. Dolayısiyle kabiliyetli gençler de idare ha
yatına atılmıyor. Dikkat buyurunuz, emin olunuz 
ki Türkiye'de idare mekanizması gittikçe düşmüş
tür. Bu idareci kıtlığına uğramışızdır, kıymetli 
idarecileri kaybetmişizdir. Bunun sebebi mesleki 
cazip hale getirmeyisin»izdir. Onun için bu kanu
nun topyekfm kabullenelim, hattâ bu arkadaşla
ra bunu az bile görelim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
HŞREF AYHAX (Ordu) — Muhterem Baş

kan, çok muhterem arkadaşlarım; bu kanun vesi
lesiyle 1 - 2 nokta üzerinde durmak istiyorum. 
Bütün arkadaşlarımızın ittifak ettikleri bir nokta 
mevcut. O da, kavmakamlara ödenek verilsin ye 
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fakat bunlar dışındaki merkez teşkilâtında çalı
şanlara, valilere bu ödenek verilmesin. 

Muhterem arkadaşlarım, vali ve kaymakamın 
tarifini 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu yapmıştır. 
Vali, kaymakam Devletin mümessili, Hükümetin 
temsilcisi, ayrı ayrı her bakanın mümessilidir. 
Bu sıfatlariyle umumi idarenin koordone vazife
si idareciye düşmektedir. 

Malhallî idarelerin 'iııurakıfbı idarecidir va
tandaşın her 'türlü 'haklarının teminatı idare
cidir. Hepimiz her yerde ibütün külfetleri ida
reciye yüklemekteyiz, hakkiyle. Şimdi, ödene
ğin adı temsil ödeneği, lolduğuna göre, bir vali 
Devleti temsil eder, halen ibu'gun aldığı 350 li
radır; kaymakama 500 lira verilecektir. Bu
nun /mantıkla izahı kalbi 1 değildir. Kaldı ki, 
merkez teşkilâtında çalışan diğer idarecilere 
gelince; 'bulgun kaymakam fıkdanı nereden ge
liyor? Kaymakamlığı cazip İhale getirmek ilcin 
uğraşırken, eğer 'merkez teşkilatındaki umum 
müdürleri, merkez /valilerini, sulbe müdürlerini 
'bunun drşmda /bırakırsak yine hiçbir kayma
kam bulamayız. Oünkü kaymakam, yarın su
lbe .müdürü diye (gelecek .oraya. O 'hakle 'mu
vakkat 'bir zaman için terfii 'düşünülen, tatmin 
edilen ıbir insan, yarmı için endişeye kapıla
caktı »'. Bu bakımdan o zaman getieereğiıni^ 
tasarı da bin lira da'ni versek hiçbir netice ala
mayız. Onun için hepsini bir muvazene ha
linde ele almak, bu Devlet idaresini ve (bunun 
içinde m'ühim (bir yekûn tutan Dahiliye Vekâle
tini f'opyekûn ele almak mecburiyetin deyiz. 
Yarın bir kaymakam, sulbe ımüdürü olarak gel
diği zaman, umum müdür muavini okluğu za
man, 'bir vali merkeze (geldiği zaman, eğer eski 
hakları devam etmez ise, ibunun neticesinde 
ihiçbir müspet netice alınamaz. 

Şimdi 'bunun espirisine ^geliyorum;: Her 
yerde ıbu böyle midir? 'Misaller veriyorum si
ze. Bugün 'hâkimler için ödenek vardır, tazmi
nat vai'dır. Bir hâkim tazminat alırken, erte
si günü bakanlığa alırlar. Şube 'müdürüdür. 
Tazminatı devam eder. Peki hâkim tazminat 
alıv'or. Şube müdürlüğünün hâkimlikle ilgisi 
nedir? Hayıı- tazminatı devam eder ve haklı
dır da belki. Daha ileriye gideceğim. Adliye 
Vekâletindeki müfettişler da'hi, «biz müfetti^-
leriimizi istisna kılmak istiyoruz» diyor. On
lar da :hâkiın tazminatı almaktadırlar. O »hal
de, bunun esprisi nerede kalıyor? 
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'Binaenaleyh, ıbir kaymakama ödenek ve

rirken, bunun devamını sağlamak üzere ve 
idarenin ibeyni mıesabesinde olan 'vekâlette <-a-
lışan arkadaş]ra, düşünmezsek hiçibir zaman bu 
koordoneden Ibiı* netice a İmamı az. 'Bu 'bakımı -
dan, 'bu kanun bulgunun «artlarına mümkün «»I 
duğu kadar uyan ıbir kanundur, dönül ister
di ki, 'bu kadarcık ibir farkı bunlara vermeye
lim, daha ıbüyük nislbefte verelim, Bugün bir 
valiye eklediğimiz nedir arkadaşlar0' 150 lira
dır; 50 si kesilir 100 lira eline geçer. Bir kay
makam 200 alır, '300 ekliyoruz. 100 ü kesilir 
'eline 'geçen 200 liradır. Bütün 'bunları llıep.i-
nizin günlünün istediğine kaaniim hattâ bir
kaç misli fazlası ile verebilelim. Ama 'bugün
kü imkânlar içinde Ihu kadarını verebilirsek 
biz idareden ve idareciden il) eklediğimin iz büyük 
neticeleri ala'biliriz. Ook Uzatmak 'İstemiyo
rum; arkadaşlarımı, 'İm mevzu 'üzerinde te'L'er-
rua'tiyıe durdular. Onun için İm tasarının 
'virgülüne dalhi dokunmadan aynen çıkmasını 
mu'hterem arkadaşlarınndan istirham ederim. 

BAŞKAN -— Madde hakkında Üa>şka sim is-
tiyen yok. Bir takrir daılıa »eldi. 

O AV i t TKVFİK ()KVAVtTZ (İçel) - -
Efendim, komisyon balkanından bir sual so
racağımı. 

BAŞKAN —Buyurun. 
OAVİT TEVFİKOKYAYUZ (Devamla) - -

Efendim, mıaddenin Ibirinci kısmı sarahatla 
.il fa de edilmesine rağmen maddenin ',) ucü fık
rasına «500 lira 'verilecektir»' diye ıgeçinekle
dir. 

BAŞKAN — Burada ifade edin, çünkü ora
dan sorulan sualler teyp e (geçmiyor. 

OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (Devamla) -
Vali 've kaymakam bir makaımı temsil ederler, 
Merkez 'valiliği ne çekikle tefsir edilmektedir? 
Bu kanunun tatibikatmda ileride her ıhangi bir 
müşkülât çıkması mulhtemıel .inidir, değil ani
dir1? iBu musus'ta kanunla ödenen nedir'» Zap
ta .geçmesi için mıikroifondan söylenmesini ri-
>ea edeceğim. 

BAŞKAN — Ben de burada ifade edeyim 
ki, kürsüde sorulmıyan sualler teype g'eçımi'yor. 
Hukuk işleri Müdürü de buna dâlhil. Buyurun 
(Komisyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU BALKANI SAHİR 
KURUTLITOĞLU ((\ım;huıft)aşkanmca S. Ü.) 
— Efendim, umumi ımâruzatımda bir nelbze bu

na temas etmiştim. 5027 sayılı Temsil Ödene
ği Kanununun adını 'bu 'vasfını taşımaktadır. 
Ancak, vali muavinlerine de tazminat verilme
si 'hakkındaki, tadille a/l i, ma'hiyetinden bir 
inhiraf zaten 'vâki 'olmuş. 

Onlar da bir temsil vasfını muavin olarak ta
şımadıkları halde, hizmetin icabı dolayısiyle 
kendilerine bu nevi. bir tahsisat, verilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla bir tereddüt artık olmasa 
gerektir. Merkezdekilcrc verilen temsil ödeneği, 
arz ettiğim, şekilde, temsilden dolayı değildir, hiz
met icabından dolayı verilmektedir. Şube mü
dürleri de aynı şekilde alacaklardır bunu. Bu 
itibarla ileride bir tereddüdü mueibolacak ahval
den addolunmasa gerektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
HÜSEYİN KAI/PAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem Başkanım müsaade buyurursanız Sa
yın Komisyon Başkanından bir sualim var. 

BAŞKAN --- Buyurunuz. 
ITÜSHYtN KAI/PAKEKMİLU (Devamla) — 

Askerî makamlarda verilen temsil ödeneği bu 
mi'Sİllü müdür? İzahını rica ediyorum. 

BÜTOF KOMİSYONU BAŞKANI SAH İR 
•KURUTLUOfÎLU (Devamla) — Bitmiyorıını, 
ef (Midi m. 

BAŞKAN — 'Mfendim, bir takrir daha geldi. 
Bunları okutup oylarınıza, arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun adı da temsil ödeneği olduğuna, gö

re, «bu vazifelerde bilfiil çalışanlara işbu öde
nekler verilir» şeklinde maddenin tadili için Ko
misyona havalesini talebederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, 6 tane takrir var. 
Bunlardan iki tanesi ayrı ayrı cephelerden mad
denin Komisyona iadesini teklif etmektedir. Bi
risi Sayın Işık'ındır. 5027 sayılı Kanundaki esas
lara göre yeniden tedvini içindir. 

KOMİSYON BAŞKANI S AHİR KITRIIT-
LUOfil/U (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — İştirak 
etiniyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun demin okunan ve 
maddenin Komisyona iadesini tazammum eden 
takririne Komisvon iştirak edivor mu? 
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KOMİSYON BAŞKANI SAHÎR KURUT- i 

LUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — İştirak 
etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi zam teklifleri vardır. Okutuyorum. 

Başkanlık Divanına 
Kanunun üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Mehmet Alî Demir 

Kaymakamlar ve kaymakamlık sıfatını ihraz 
etmiş olup da, merkez teşkilâtında ve illerde sa
bit bir vazifeye tâyin ve nakledilenlerle, kendi 
kadrosuyla çalıştırılanlar (500) lira, 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim, o takriri geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demir'in bu önergesi 
iade edilmiştir. 

Başkanlık Divanına 
Kanunun son fıkrasına aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Erzurum Tunceli 

Rahmi Sanaian Mehmet Ali Demir 

Nahiye müdürlüğü sıfatını ihraz etmiş olup 
da, merkez teşkilâtında sabit bir vazifeye tâyin 
Ve nakledilenlerle, kendi kadrosu ile çalıştırılan
lar (160) lira. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURÜTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Efendim, iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükü
met iştirak etmemektedir. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Başkanlık Divanına 
Kanunun 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilm'esini arz ve teklif ediyorum. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

3.10.1963 0 : 1 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

SAHİR KURÜTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin 5 nci bendindeki emniyet 

müdürlerini alâkadar eden bölümdeki (300) ra
kamının (500) olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Antalya 
Mehmet llkuçan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 

KURÜTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
İstemiyoruz efendim. İzalh etmiştik. 

BAŞKAN — Reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

3. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/554; C. Senatosu 
1/308) (S. Sayısı : 315) (1) 

BAŞKAN — Bir Önerıge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Üniversitesi 1963 Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
315 sıra sayılı kanun tasarısı basılıp üyelere da-

(1) 315 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

Bucak müdürleri (250) lira. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

Çeri alıyor musunuz? 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Almı
yorum efendim. 
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ğıtılmıştır. Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu adına 
Şevket, Koksal 

BAŞKAN — Bu kanım Ankara Üniversite
sine ait bir kanundur. Gündeme alınması tek
lif edilmektedir, dağıtılmıştır. Gündeme alınma
sını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Kanunim tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1 — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
bütçesine bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

B. 

425 

Lira 

(A/ l ) 

Sağlık -Bilimleri Hemşirelik 
Yüksek Okulu Hastanesi ile Go
cuk ve Köy Sağlığı Araştırma 
Enstitüsü genel giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

;200 000 

(A/2) 

741 Yeni yapı ve esaslı onarımları 800 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul öd eni er... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Ve açık oylarınıza sunulacaktır. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 5 nci (Eski 
yıllardan devreden nakit) bölümüne 2 000 000 
lira eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oyunuza sunulmuştur. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerdeki tertiplerin 
başlıklarında bulunan «Sağlık Bilimleri, Hemşi
relik Yüksek Okulu» ibaresi, 4936 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan «Hacet* 
tepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza sunulmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

/. — Yasama Meclislerinin aralarındaki mü
nasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/271, C. Senatosu 
2/82) (S. Sayısı : 310) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonu
nun bir takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebet

lerin düzenlenmesi hakkındaki 310 sıra sayılı ka
nun teklifinin müddeti dolmak üzeredir, delen 
kâğıtlardan gündeme alınarak (incelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Efendim, biraz müddet olmakla 
beraber, Anayasa Komisyonu bunun bir an ev
vel çıkarılmasını arzu etmektedir. Zaten Millet 

(1) S10 S. Sayılı basmayazı, tutanağın so~ 
nundadır. 
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Meclisince kabul edilen tasai'inıiı âdenlikabulü 
mahiyetindedir. Bunu arz ediyorum. 

Oündeme alınmasını kâbıü edenler.;. Kabul 
etmiy enler... Kaibıfl edilmiştir. Raporu okutuyo
rum, 

Anayasa ve Adalet: Komisyonu rajiorü 

38 . 9 ; 1963 
Vüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Haziran 1.9(İ:Î tarihli 99 
iıeü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul 
edilen Yasama Meclislerinin aralarındaki mü
nasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki İdinim 
teklifi komisyonumuzca, .i9 ve 24 Eylül ta
rihlerinde yapılan iki toplantıda görüşülmüş
tür i 

İ. Anayasamızın 85 nci maddesinin ilk 
fıkrasında aynen, (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptık
ları İçtüzük hükümlerine göre yürütürler.) 
denilmektedir. Geçici 3 tıcü maddesinde de, 
(Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Cumhu
riyet Senatosonun toplantı ve çalışmaları için, 
kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tari
hinden önce yürürlükte olan İçtüzüğü hüküm
lerinin uygulanacağı) yazılıdır. Bu hükümler, 
son derece isabetlidir ve demokratik devletle
rin parlâmentolarmdaki tatbikata uygundur. 

2. Sözü edilen kanun teklifinin ihtiva et
tiği hükümlerin büyük bir kısmı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve 
Cumhuriyet Senatosunun toplantı ve çalışma
ları ile ilgilidir. 

Bu hükümlerden sadece Millet Meclisinin 
toplantı ve çalışmalarını, sadece Cumhuriyet Se
natosu toplantı ve çalışmalarını ve sadece Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantıla
rını ilgilendirenlerin Millet Meclisi, Cumhuri
yet Senatosu ve Birleşik Toplantı içtüzüklerin
de yer alması, Anayasa icabıdır. 

Bu hükümlerden hem Millet Meclisi top
lantı ve çalışmalarını, hem Cumhuriyet Senatosu 
toplantı ve çalışmalarını, hem de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik toplantılarını ilgilen
direnlerinin, her iki Meclisi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantılarını ve her Meclis üye
lerini bağlıyabilmesi için, mutlaka kanun şek-

6 3.1Ö.İ963 0 : 1 
j ünde tedvin olunmasına İüzüıü Ve zaruret yok

tur. Bu Hükümlerin birbirine mütenazır ve bir
biriyle ahenkli olarak her iki Meclis vb bİrle= 
sik top'anti tüzüğünde yer alması da pekâlâ 
mümkündür. Ve Aiiayasaniiz emrine daha uy
gundur: Kaldı ki; İler iki Meclis İçtüzüğü 
henüz yürrülüğe girmemiş' öldüğü Halele, büyle 
konuların çoğu her iki Meclis tarafından İni-

I 'güne kadar tesis edilmiş bulunup geleneklerle 
halledilmiş buliuımaktadıı', 

Burada sözü edilen kanun teklifinin ihtiva 
ettiği. mevzulardan ikisi üzerinde özellikli» 
durmak, t'aydali olacaktır i 

I I - derci, Anayasamızın 92 iıci maddesi, Cııni-
I huriyet Senatosundan gelen bir metili Millet 
I .Meclisi tarafından behimsenilmcnıesi halinde 

her' iki Meclisin, iligil komisyonlarında karniâ 
komisyon üyelerinin eşit sayıda olacağinı söy-

I • lemis fakat üye sayısini tesbit etmemiş ise de, 
I (}.>rhral göz önünde bulundurulmak gerekirken, 

burada önemli nokta, İıer iki Meclisin ilgili ko-
I misyonlarından seçilecek üye sayısı değil, 

bu sayının eşit olmasıdır. Bu boşluk, belki de, 
ileride doğacak ihtiyaca göre supl bir tatbikata 

I imkân vermek için bililtizam bırakılmıştır. Bu
nunla beraber, Anayasamızdaki bu boşluğun 
doldurulmasının uygun olacağı da düşünüle
bilir. Ancak, bunun için mutlaka bir kanuna 
ihtiyacolduğu iddia edilemez. Zira, bu boşluk, 
birbirinin aynı olmak üzere her iki Meclis İç
tüzüğüne konulacak hükümlerle de dolduru
labilir. Nitekim, bu konudaki ilk tatbi
kat, Meclisler arasında birgûna ihtilâfa ve
sile vermemiş ve bugüne kadar gelenek halinde 
yürüyegelmiştir. 

H - Anayasamızın 59 ncu maddesinde, kamu 
hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulun
malarının. kanunla düzenleneceği, yasama, ve 
yürütme organlarında görev alanların bu 
icaptan istisna, edilemiyecekleri tasrih olun
masına rağmen, bugüne kadar, yasama mec
lisleri üyelerinin mal bildimini ne şekilde ya
pacakları hakkında kanun şeklinde bir hüküm 
tedvin edilememiş bulunması da, sözü edilen 
kanun, teklifinin kabulü için haklı bir gerekçe 
sayılamaz. Zira, yürürlükteki mevzuatımız ara
sında. kamu hizmetinde bulunanların, mal bil-

I dirimlerini, düzenliydi hükümler vardır ve 
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Anayasamız, yasama meclisleri üyelerinin mal 
ibiklimi düzenliyecek kaideler için ayrı bir ka
nun tedvin edileceğini emretmediği için bu 
kaidelere, o hükümler arasında yer vermek ge
rekir. 

Komisyonumuz sözü edikm kanun teklifi
nin tümü üzerindeki görüşmelerle yetinmiş, 
maddeleri üzerinde görüşmeler yapmamış 
huulnduğu için, raporda da'lıa fazla misal 
arzına ihtiyaç duyulmamıştır. 

III - Sözü edilen kanun teklifinde yer alan 
fakat Türkiye Büyük Millet M-aclisinin, Mil
let Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun top
lantı ve çalışmhırı ile, doğrudan doğruya veya 
dolayısiylc, ilgili olmıyan kimlik cüzdanı, ro
zet ve kordon gibi konuların kanun yerine iç
tüzüklerle düzenlenmesinin, bugüne kadar ki, 
gelenek vo tatbikat da göz önünde bul uçurul
mak suretiyle daha uygun düşeceği aşikârdır. 

4. Hazırlanılmış ve görüşülmesine başlanıl
mış bulunan içtüzüklerde, sözü edilen kanun 
teklifinde yer alan mevzuların pek çoğu hak
kında hükümler bulunması da komisyonumuzun 
bu konudaki görüşünü teyidetmektedir. 

Netice : 
Komisyonumuz, yukarda arz edilen sebep

lerle ve oy birliğiyle, sözü edilen kanun tek
lifinin tümünün reddolunmasını kararlaştır
mıştı).'. __ 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan-
lığnıv. sunulur. 

Başkan Sözcü 
Bursa Tokat 

S. Kayalar Z. Bctil 
Bu Kanunda Kâtip 

İzmir Tabiî Üye 
Ö. IJ. Bozcalı S. Karaman 

Tabiî Üye Cumhurba•kanınca S. Ü. 
S. Özgüi' Â. Arııis 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cankır: 
E. Çağa II. Dağlı 

Kastamonu Ordu 
A. Nusret Tuna rA. Kumruhı 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanına bir 
şey arz edeceğim : Burada 4 rakamı vardır, bu 
4 rakamının 3 olmiası lâzımlgelir. 

[Buyurun -Sayın At al ay. 
(SIRRI ATALAY (Kars) — Yasama orga ti -
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larının birbiriyle münasebetlerine dair 'kanun 
teklifi Millet Me'disinee kabul olunmuş, Cum
huriyet Senatosu Anayasa Komisyonu, binaz 
önce okunan raporunda ret sebeplerini izah 
ederek bu kanun teklifinin reddi cihetine git
miştir. Anayasanın 92 nci maddesinle göre hu 
ret ahvali kar'şiısında. değiştirerek kabul olma
dığıma göre Millet Meclisi Cumhuriyet Sena
tosunun ret talebi üzerinde ancak bizim açık 
oylamada salt çoğunluk veya 2/3 çoğunlukla 
vereceğimiz .bir karar üzerinde değiştirme ya
pabilir. Karma Kondisyon kurulacak değildir. 
Bu bakımdan Yüksek .Senatonun dikkatini çek
mek isterim. Bir karma komisyon kurulmıya-
caktır. Eğer Cumhuriyet Senatosunda salt ço
ğunluk yahut 2/3 bir çoğunlukla komisyonu
muzun net mahiye tindeki raporu kalbul edilir
se. o zaman Cumlhuriyct Senatosunun bu irade-
ısinin Millet Meclisince değiştirilmesi da'hia ko
lay 'olmayabilir. Daha kolay »olmayınca, böy
lelikle Cumhuriyet Senatosu, Anayasa tarafın
dan ka'bul edilen iki Meclis sisteminin gerek
tirdiği iki Meclis olma hüviyetindeki yetkisi
nin ağırlığımı bu retle bir dereceye kadar gös
termiş <ol aıcaktır. 

Komisyonumuz haklı olarak, yasama organ
larının içtüzükleriyle halli mümkün olan, iç
tüzükleriyle, iki Meclisin içtüzükleriyle der
piş etmeleri mülmkün olan hususları, bir ka
nun şeklinde getirip, şeklî imân a da. dahi bir 
kanun hüviyetinde olmıyan maddeleri bir ka
nun hükmü içerisim'de teshit etmenin yanlış 
olacağını belirtmiş bulunmaktadır. Bu 'bakım
dan Anayasa. Komisyonunun mesaisini şükranla 
k a r ş 11 anı ak y e ri n d ed ir. 

Millet Meclisince kabul olunan 20 küsur 
madde, şayet tüm halinde, yahut kısmen Cum
huriyet Senatosu tarafından kaıbul edilir ve
yahut Cumhuriyet. Senatosunun kendi Anaya-
ısa Encümeninin raporumun zayıf bir ekseriyetle 
reddi halinde Millet Meclisi eski mıe'tmihdc ıs
rar eder ve bu ıısrarı üzerinde kanun çıkmış 
olursa, Cumhuriyet Senatosunun Anayasa ile 
esirgenmiş olan yetkileri, l>ir nisbet dâhilinde 
•dalhl tahdidedilmiış (olacaktır. Şöyle ki; 

Cetirllmek istenilen kanunun ikinci madde
sinde, Cumhuriye't Senatosu tıpkı, şurada şu 
an cereyan etmlekte olan kendi komisyonu ta
rafından verilımiş olan bir ret kararını doğru-

— 184 



O. Senatosu B : 116 
dan doğruya bundau sonra oylama hakkıma 
sahibolmıyacaktır. Kendi komisyonunun ret ra
porunu her hangi bir şekilde kabul edebilmesi 
için bir üye tarafından ayrıca bir ret önergesinin 
verilmesinin zaruri olduğu, bu kanunda ikinci 
maddenin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Böy
lelikle, Cumhuriyet Senatosu kendi komisyonu
nun raporunu meri bulunan İçtüzük hükümle
rine göre doğrudan doğruya oylama yoluna gi
decek yerde bu haktan da mahrum olacak. Her 
hangi bir üye şayet ret hakkında bir önerge ve
rirse bu önerge üzerinde ancak işlem yapmak 
hakkına sahip olabileceği gibi, yüz maddelik, iki-
yüz maddelik uzun bir kanunun her hangi bir 
maddesi Cumhuriyet Senatosu komisyonları tara
fından değiştirilmişse, bu değiştirmelerde bir vir
gül dahi varsa Cumhuriyet Senatosu bütün bu 
maddeleri ayrı ayrı açık oylamaya koymaya mec
bur tutulmaktadır. Böylelikle, bir madde açık 
oya konulup netice alınmadan ikinci maddeye ge-
çirilemiyeceği için, Cumhuriyet Senatosunda de
ğiştirmeler günler ve aylarca sürecek ve Cumhu
riyet Senatosu çalıştırılamaz bir hale getirilecek
tir. Asıl mühim olan, bir Meclisin çok yetkiye, 
diğer Meclisin az yetkiye sahibolması değildir. 
Birçok Anayasalarda, çift Meclislerin biri diğe
rinden az veya çok bir yetkiye sahibolabilir. Çift 
Meclis sisteminde mühim olan, bir Meclisin ken
disini müessir olarak gösterme imkânına az da ol
sa sahibolabilmeleridir. Bu tasarıda dikkatle üze
rinde durulan husus; Cumhuriyet Senatosunun 
biraz da olsa Anayasada sahibolduğu müessir ol
ma imkânını biraz daha kısıtlamak, biraz daha 
daraltmak, biraz daha güçleştirmektir. Biraz ön
ce söylediğim gibi, kendi komisyonumuzun ret 
raporunu doğrudan doğruya oylamaya koyma 
hakkına dahi, bu kanun kabul edildiği takdirde 
Millet Meclisi bunu kabul ederse bizim zayıf bir 
reddimize rağmen, kolaylıkla benimseme imkânı
na sahibolacaktır. Eğer biz üçte iki çoğunlukla 
bunu reddetmiyecek olursak, zayıf bir rcdle ra
hatlıkla Millet Meclisi benimserse, bu ikinci mad
deyi, bu ikinci madde ile şu an tatbik edeceğimiz 
komisyon raporunu bundan sonra kolay kolay 
edemiyeceğiz. Çünkü ikinci maddeyi okuyun: 
«Kanun tasarısı ve tekliflerinin Millet Meclisin
ce kabul edilmiş olan maddelerinin Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulundaki birinci veya ikinci 
görüşmesi sırasında değiştirmiş olarak oya sunul
masında acık ova başvurulur. Bu takdirde ovla-
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ma, toplantı oranı bulmamışsa açık oylama 
toplantı oranını buluncaya kadar tekrar edilir.» 
Bir defa içtüzük; «hükmü koyuyor. Bir defada 
olmamışsa ikinci defayla yetini]ir. Hayır.» di
yor. İllâ iştirak temin edilinceye kadar tekrar 
edeceksiniz. Bir (ve) noktasında dahi değiştir
me yapılmışsa işari oy makbul değildir. Mutlak 
surette açık oya başvuracaksınız. Sonra kanun 
tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisince kabul 
edilmiş metinlerindeki maddeleri Cumhuriyet Se
natosunca reddi önerge ile olur. Şimdi de oldu
ğu gibi raporla olmıyaeaktır. Raporun hiçbir 
kıymeti olmıyaeaktır. illâ ki bir önerge verilmiş 
olacaktır. Bir Cumhuriyet Senatosu üyesi getirip 
bir önerge verecek. Bu önerge verilirse şayet, 
ancak o zaman bunun reddi cihetine gidilebile
cektir. «Önergenin oylanmasında da yukarıdaki 
fıkra uygulanır.» Böylelikle daha cok daraltıl
maya... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) 
Sayın Başkan; oylamaya geçelim. 

Anlaşıldı 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Ünal-
dı, uzatmaya mecburum. Çünkü, biraz önce arz 
ettiğim gibi, zayıf bir şekilde çıkarsa kabulü 
mümkündür. Bu sebeple, bu kanun tasarısı şa
yet Millet Meclisi tarafından benimsenirse, Cum
huriyet Senatosu için ne gibi güçlüklerin meyda
na geleceğini arz etmek mecburiyetindeyim. Ama, 
bu hususta şayet, muhterem arkadaşlarımın sa
bırları yoksa (Var, var sesleri.) sözümü kesiyo
rum. 

Hürmetlerimle. (Devam et, devam et sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü kesme
nin iyi bir şey olmadığını takdir edersiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Fena bir 
niyetle söylemedim. Ekseriyet dağılmasın diye 
söyledim. 

BAŞKAN — Ekseriyetin dağılmamasını ben 
de rica ediyorum. Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Muhterem 
Üyeleri; mevzuu müzakere olan kanun, arkadaşı
mızın biraz evvel etrafiyle izaha çalıştığı gibi, 
hakikaten memlekette teessüs etmesi iktiza 
eden bir zaruretin ifadesidir. Arkadaşlarımız 
hâdiseyi bazan küçümsüyorlar. Bu, Meclislerin 
bütçe müzakeratında da maalesef aynı şekilde 
cereyan etti ve görüşmeler beş dakikaya inhL 
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saı' ettirildiği için, Cumhuriyet Seiuıtosiyle. Mil
let Meclisinin bütçelerini gereği şekilde ayıra
madık. (.) tarihte çıkması lüzumlu kanunlar, daha 
önemli addedildi.- Fakat Meclisin şahsiyeti Ve 
çulişm'asi üzerinde bütçe tefrikine gidilemediği 
içiüdir ki, geçenlerde Fethi rfevetoğlu arkada
şımızın da şikâyet ettiği gibi, Senato kendi ea-
İışmalariyle ilgili müstahdeminden tutun da 
bültenlerine kadar hiçbir şeye hâkim olamadı. 
Maalesef Anayasa hazırlanırken, çift meclis sis
teminin esası üzerine eğilindiği zaman bunda 
Meclisin ve Senatonun fonksiyonları gereği gibi 
ve zevkiyle ya anlaşılamamış veyahut bir art 
fikirle bundan içtinabedilmiş ve Senatonun yet
kileri taksir edilmiş. Çift Meclis sistemine bak
tığımız zaman, bunun bir tarihî zaruret olarak 
geldiğine, İngiltere'den Amerika'dan misaller 
verebiliriz. Hiçbir memlekette bizde olduğu ka
dar yetkileri kısılmış bir ikinci Meclis, bir 
Cumhuriyet Senatosu veya bir Senato tasavvur 
etmeye imkân yoktur. Binaenaleyh, bugün kar
şılaştığımız tarihî bir mesuliyet vardır. Mevcut 
yetkileri de taksir eden bir kanun teklifiyle 
karşıkarşıyayız. Anayasa bütün yetkileri tâyin 
ve tasrih etmesine rağmen Meclisten üç tane 
milletvekili arkadaş, Cumhuriyet Seiuıtosiyle 
münasebetleri tâyin mevzuunu vesile etmiş ve 
Anayasadaki hükümleri tekrar etmekle beraber 
yalnız başından sonuna kadar Cumhuriyet Se
natosunun yetkilerini tahdit ile meşgul olmuş
lardır. 

Biraz sonra komisyonun sözcüsü de lüzum 
görürse görüşecektir. Ben de aynı komisyonun 
bir üyesiyim. Fakat şunu arz etmek zorunda
yım ki, bu, içtüzüklerle halledilecek bir mesele 
iken bir kanun mevzuu haline getirilmek isten
miştir. Kanun mevzuu haline geldiği zaman asıl 
kritik nokta şudur ki, bu çalışma mevzuu bizim 
tüzüğümüzün dışında, her iki Meclisin müştere
ken tasarruf edeceği bir İçtüzük haline inkı-
lâbedecektir. Çünkü, kanundaki her hangi bir 
tadil veya ilâvenin her iki Meclis tarafından 
yapılması mümkün kılınacaktır. Asıl tehlike 
buradadır. Binaenaleyh, Meclisler kendi (•alış
malarını, Anayasanın hükümlerine göre, kendi 
iç.tüzükleriyle düzenlerler. Halbuki, nıevzuuba-
his kanun bizim yapacağımız içtüzük hükümle
rine de müdahale etmektedir. Ad çekmeden ye
mine kadar ve hattâ buradaki müzakere edile
cek kanunları tahkik etmektedir. Binaenaleyh, 
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zaten yetkileri kısık ve tahdidedilmiş olarak 
tâyin ve tesbit edilmiş olan Cumhuriyet Sena
tosunun ancak, kendi olgunluğu ve vasfı ile 
kendisini hissettirdiği bir Meclis olarak, kendi 
İçtüzüğüne bu yolda vâki bir müdahale karşı
sında, eğer bu bizim yetkilerimize müdahale et
memiş olsaydı, o zaman bu kadar hassasiyetle 
durmak lüzumunu hissetmez idik. Cumhuriyet 
Senatosuna hangi şekilde iştirak etmiş olursa 
olsun, ister tabiî üye, ister kontenjanla gelen
ler, ister seçimle gelenler olsun, bir tarihî me
suliyet karşısında okluklarım bilmeleri ve ona 
göre işe ehemmiyet verip reylerini kullanmaları 
bir zaruret, bir borçtur. Çünkü, biz bu işe ge
rektiği önemi vermezsek, bu kanun çıktığı tak
dirde bu Meclisin yetkileri tamamen tahdidedil
miş ve İçtüzüğünde yi'v alması gereken hüküm
ler, artık bir kanun mevzuu halinde her iki 
Meclisin ve bilhassa Anayasa ile kanunlar üze
rinde. büyük haklara sahibolan öbür Meclisin 
tasarrufu ıneyaııına geçmiş olacaktır. 

'Binaenaleyh, hâdiseleri arkadaşlarımızdan 
bâzılarının gördüğü gibi küçümsemeyi bende
niz de yerinde görmüyorum. Şunu tasavvur 
edelim ki; memlekette padişahlığın hüküm sür
düğü devirdeki meclislerde dahi her iki mecli
sin yetkileri bugünkünden çok daha geniş su
rette ayrılmış, kemdi bütçeleri, ayrılmıştır. Müs
takiller bir mevzuu icra edecek, bir teşriî va
zifeyi yapacak halde iken iki senedir maalesef 
işin ehemmiyeta üzerinde dıırulmadığı içindir 
ki; Cumhuriyet Senatosu Bütçesini dahi tefrik 
edememiş, kendi bültenini nasıl çıkaracağı, han
gi memurunu, hangi kâtibini nerede istıilıdam 
edeceği. Meclisin kuruluşunda mimarları tarafın
dan tefrik edilmesine rağmen. Cumhuriyet Se
natosunun l)iı Meclis içinde hangi kısma sahi-
boldıığu hâlâ tâyin, edilememiş durumdadır. 
Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarımdan bu 
kanun teklifine, ret halinde, yani kırmızı oy 
kullanmalarını.... (Cürültüler)... Müsaade buyu
run, Komisyonun raporu hakkında da. nıüsbet 
oy kullanmalarını arz ve beyan ederim. Saygı
larımla. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN .-. Sayın Çağlayangil '.'.. (Vazgeç
tiler)... 

Başka söz. istiyen ' Yok. Komisyon raporunu 
ya>ni kanunun reddi mahiyetindedir, açı'k oyla
rınıza. arz ediyorum. 
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Yani kanunun reddi hakkındaki takriri red

detmek istiyenler beyaz oy versinler. (Kabul 
sesleri) 

Ankana Üniversitesi hakkındaki Kanunun 
oylama muamelesi bitmiştir. 

o. '—• iktisadi Devlet Teşekkülleri ile mües
seseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Ocçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
yı s% : 303) 

BAŞKAN — Bu mevzuda 'bir takrir vardır, 
okutuyorum efendim. 

Genel Kurul Sayın Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 

hakkındaki kanunun sayın üyeler tarafından 
tetkikine ve görüşlerini 'hazırlamalarına imkân 
bıraikmak üzere müzakereye gelecek salı günün
den itibaren başlanmasını >arz ve teklif ederini. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Bursa Senatörü 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşmak 
üzere Hükümet adına. Buyurun Sayın Seçkin. 

HÜKÜMET ADİNA BAYINDIRLIK BA
KANI İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) 

- - Muhterem Başkan, pek muhterem sena
to l'er Sayın Çağlayangil'in, takririni dinledim 
28 . 9 . 1963 tarihinde muhterem Komisyon, 
raporunu yazmış, basılmış ve Yüce Senatosunu 
gündemine alınmış (bulunmalktadır. Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının esaslı unsurlarından birisi 
olarak telâkki ettiğizmiz, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve Reorganizasyonu kanun tasarısının 
bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkarılmak suretiyle kanuniye! ikesbetmesi 
için Hükümet uzun bir mesi sarf etmiş ve Mil
let Meclisince kabul buyurulmuştur. Millet 
Meclisi, metni ile Komisyon metni arasında bü
yük farklar mevcut değildir. Yakında başlıya-
cak olan 1964 yatırım programlarının dış finans
manını konuşmak üzere yapılacak olan konsor
siyum toplantısında bilhassa bu İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu Kanu
nu çıkmış olarak gidersek, Hükümetin yapaca
ğı çalışmalarda ve millet lehine temin edeceği 
menfaatlerde büyük tesiri olacaktır. O bakım
dan takrir reddedilerek bu kanun tasarısının 
görüşülmesine bir an evvel başlanmasını Yüce 

Senatodan Hükümet adına arz ve istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

İHSAN KABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Söz istiyorum, takririm hakkında... 

BAŞKAN — Takririnizin izahı sadedinde 
buyurun... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Pek değerli Bakana, takririmin aleyhin
de konuştuğu için şükranlarımı arz ederim. Bu 
şekilde bana, uzun müddettir yüksek huzuru
nuza getirmek istediğini bir görüşü sunma fır
satını verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni Anayasanın iki 
Meclis kurma hususundaki gayesinin temel pren
sibi, kanunların çok dikkatli bir süzgeçten ge
çirilmesini sağlamak esasına dayanır. Bir lal
ının, Büyük Millet Meclisinde iki defa görüşü
lecek, derin tetkiklerden geçecek. Onunla ikti
fa edilmiyor, bir ikinci Mecliste aynı hadde
lerden geçmek suretiyle kanuniye! kesbedecek. 
Ne hikmetse bu ,Meclis kurulalı beri ancak hiç
bir ehemmiyeti olmıyan kanunlara nasip olmuş
tur. Daima mühim kanunlar ivedilik takriri, 
bir defa görüşmek Millet Meclisinde; ivedilik 
takriri, bir defa görüşmek Senatoda; tek mec
liste bile görüşmesine imkân olmıyan bir isti
cal ile çıkıyor. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesi, elli milyar lira sermaye 
yatırdığımız ve içinde zarar ettiğimiz müesse
selerin yeniden ruh ve hayat verecek bir nizama 
kavuşturulması bu kadar istical ile halledil
mesi kabil bir mevzu mudur;' Bendenizin tak
riri şöyledir» Günümüz, Perşembe, Cuma günü 
tüzük konuşulacak. Ondan sonra içtima Salı, 
saat beş. Şimdi gündeme alınırsa gerekçeyi 
okumadan tatile gireceğiz. Ben diyorum ki, 
ıbu gerekçe yeni dağıldı. Bırakınız bu kadar 
mühim mevzuu bu arkadaşlar '•) -"> gün içinde 
okusunlar, danışsınlar, vicdanları ile ve erbabı 
ihtisasla bir fikir peyda etsinler, ondan sonra 
müzakeresine başlıyalım. Sayın Bakan, kon
sorsiyum, Hükümet.... Anlıyorum, anlıyorum. 
Ama bu iş bu kadar isticalle bu kadar (kelime
lerde ihtiyatsızlık etmemek için tereddüt için
deyim), bu kadar gayri ciddî bir şekilde ele 
alınması kabil bir iş değildir. Müsaade buyur
sunlar lütfetsinler, üzerinde tetkikat yapalım, 
istediğim mehil, bir buçuk saattir. Başka tür
lü esasen zaten Salı gününe kalacaktır, ne var 
efendim yani:' Bu kadar hayati bir meselede 
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bir yasama organım bu şekilde tazyik altım!' 
'bulundurmanın caiz olmıyacağı kanaat indeyim. 
Takr i r imin kabulünü ist irham ediyorum. Hür
metlerimle.... (Alkışlar)* 

BAŞKAN — Sayın Turhangi l , aleyhte mi 
konuşacaksınız 1 

F İ K R E T TLRHA.MİİL (Aydın) — Lehte 
efendim. 

BAŞKAN — Lehte istemez. (Sağdan gülüş
meler) 

S I R R I ATALAV (Kars) — Süz ist iyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte mi erendim. 
SIRRI ATALAV (Kars) — LNet. 
BAŞKAN — Buyurun . 
SIRRI ATALAV (Kars) — Sayın Çağla-

yangil , raporun yeni dağıt ı ldığını ifade ettiler. 
Raporun dağıt ı lma tar ih i 28 Lylüldür. Vani 
aşağı - vukarı bir lıat'tatlan önce sayın üyelerin 
te tk ik i için dağıt ı lmış bulunmaktadı r . Bir haf
talık bir mehil içersindedir, dağıt ı lma tarihi 
28 Eylüldür . Dağıtılma (Sağdan gürül tü ler ) . . . 
Sabırlı olun, bâzı hususlar vardır, hassasım, 
tek kelime ile kürsüden inerim. Bâzı hususlar 
va rd ı r ki, beni 50Ü kişi kürsüden indi rem ez. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Şimdi, bu kanun tasarısının Millet .Meclisine 
tevdi edildiği tar ihten 'bugüne k a d a r geçen za
man -bir yıla yak laşmaktad ı r . Millet Meclisi 
(leçiiei Komisyonunda aylarca görüşüldü. Mil
let Meclisi Umıumi Heyet inde aynı şekilde gö
rüşüldü. Cumlhuriyet Senatosu Geçici Komis-
ytonunda (ki, komisyonun mesailerine yazı ile 
t e şekkür etmişimdir.) günlerce ve günlerce 
görüşüldü ive görüşüldükten sonra sadece, ko
misyon raporunu yazmak için Ibir 'haftadan 
fazla bi r 'zaman aradan geçti . Bu selbeple «geç
miş zamanlarda görülmiyen bir 'şekilde sürat
le kanun la r çıkmı'ştır» cümlesi beni 'buraya ge
t irdi . Bu k a d a r uzun zaman geçmiş, 'bu ka
d a r te tkiklerden geçmiş /bir kanun tasarıs ı üze
rinde sanki sürat le çıkarıl ıyor, ılı içirir yerde gö
rülmemiş şekilde derhal çıkarı lmak istenen bir 
kanun mahiyet inde imiş gibi afişe edilmek is
tendi . Bu 'bakımdan söz istedim. Uzun te tkik
lerden, uzun 'görüşmelerden .geçmiş (bulunmak
tadır . Bir 'hususta ben de kendileriyle 'bera-
'berim. Bâzı kanunla r vardı r ki, onların ive
dilikle görüşülmesi yer inde değildir. Ha t t â . 
Sayın Ça'ğlayangil 'den da'ha ileri giderek Iben. 
tek başıma bir hususu müdafaa e tmiş t im; ive

dilik dahi olsa, miçlbir kanun Millet İM celisin
den çıkt ıktan sonra 15 gün geçmedikçe on beş 
gün geçmiyor ki, .Millet Meclisinde, Cumlhu-
riyet Senatosunda müzakere edilmesin. O ka
d a r ; ama. Anayasa Encümeniımiz, Adalet Lıı-
cümeuimiz bu görüşü 'benimsemedi, aksi görüşü 
'benimsedi; «hayır» dedi. «Bu şekilde olmaz 
ivedilik varsa onbeş gün içerisinde ç ıkar tmak 
medburiyeti vardır . Nihayet kendi komisyon
larımız ka r a r verir.» 

ZİHNİ IİLTİL (Tokat) — Muhterem He
yet de tasfvijbetti. 

SIRRI ATALAV ( I k u a m l a ) — Doğru, lio-
ııîm. görüşüm o değildir. Ama Muhteremi. He
yet de tasvibetl i . Komisyondan geldi, Ihepimiz 
riayet ediyoruz. Bü tün bu merasim ile 'bu ka
nun. böyle sürat le çıkacak yahut çaîbuk geçe
cek maihiyette bir kanun değildir . Ama ehem
miyeti de aşikâr, I>u sebeple ben mut laka (bu
gün görüşülsün demiyorum. 'Belki. önergeye 
aleyhte vvy vermem. Aleyhinde dedim aıma, 
oya konduğu zaman aleyhinde vey vermiyere
ğim. (Sürekli alkışlar) Bi r 'hazırlama müdde
ti olacaktır . Salbr iye karşı değilim ama lbir 
fikri müdafaa için de çıkıp. Par lâmentoyu, «'bü
tün kanun tasarı lar ını süra t le expres şeklinde 
çıkıyor» diye umumi bir ifade ile itli anı etme
ye de hakkımız yoktur . (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Takrir i t e k r a r o k u t u p oyunu
za sunacağını. 

(İhsan Sabri <'ağlayangil 'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Teklifi reyinize sunuyorum. 
Kalbul edildiği t akd i rde Salı güniii Ibaışlıyacak. 
Kabul edenler... Lfnıiyenler... Ka'bul edilmiş
t i r . Salı günü müzakeresi yapı lacakt ı r . 

Kfendim, oylama neticelerini arz ediyorum. 
Tapulama kanunu tasarısının t ü m ü üzerin

de 1 17 oy verilmiş, 105 kabul, M ret, '1 çekin-
ser. Tasarının kanıınluğu Senatomıuzca kalbul 
edilmiştir. Hayırl ı olsun. 

Lge Üniversitesinin 19(>;> yılı .Bütçe Kanu
nuna 'bağlı ( A / l ) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması ,hakkındaki kanun tasar ıs ına 106 iş
t i r ak olmuş. 104 kabul, 1 ret, 1 çekinser. Ta
sarı Senatom uzca ka'bul edilmiştir. 

Tekel fienel Müdürlüğü T968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasar ıs ına 
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110 iştirak ölmüş, 113 kabul, 1 ret, 2 çekinser. 
Tasarı Senatomuzda kabul ediktıiştir. 

19*63 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller-
de değişiklik yapılması hakkındaki kanım ta
sarısına 114 iştirak olmuş, 111 kabul. 2 re't, 
1 çekinser. Tasarı Senato'nııızea kabul edilmiş
ti r. 

Hazinenin -ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri
nin bir kısım borçlarının tabkimi hakkındaki 
Kanunun 0 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına 105 iştirak olmuş 9'9 ka
bul, 2 ret, 4 çekinser tasarı kanunlaşmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesince arsa satm-
almması için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısına 
119 iştirak olmuş 11b kabul, 1 re't. 2 çekinser 

'tasarı kanunlaşmıştır. 
Ankara Üniversitesi 1903 yılı -.Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
baklandaki kanun tasarısının birinci ımaddesi-
nc 94 iştirak olmuş 92 kabul 2 çekinser, Salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1903 yılı 'Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

3.10.1963 0 : 1 
hakkındaki kanun tasarısının 2 nci maddesine 
105 iştirak, 103 kabul, 2 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
(hakkındaki kanun tasarısının 3 neü maddesine 
98 iştirak olmuş, 96 kabul, 2 çekinser-. 'Salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı -Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının 'tümüne 104 işti
rak var. 102 kabul, 1 ret, 1 çekinser. Tasarı 
iSenatomıızca kabul edilmiştir. 

yasama Meclislerinin aralarındaki münase
betlerin d üzenlenm esinin hakkındaki kanun 
teklifinin reddine dair Anayasa 've Adalet 
Komisyonu raporunun oylanmasına 147 iştirak 
var. "t'4-7 reyle reddedilmiştir. Kabul edilmiştir. 
Teklif reddedilmiştir*. 

Evvelce aldığımız bir karar gereğince, ya
rın 4 Ekim 1963 'günü saat '10.00 da İçtüzüğü 
müzakere için toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17,05 
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Tapulama kanunu tasarısının tümünün ikinci oylaması sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayım : 185 
Oy verenler 117 

Kabul edenler 105 
Reddedenler 11 
Çekinserler ı 

Oya katılmayanlar 64 
Açık üyelikler 4 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
CelM Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçinıe 
Nurullah Eset Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemii 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Akmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerhn Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
ZeM Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettiim Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuıf Domirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Goşjkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZOAT 
Neşet Çethutaş 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik îiici 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergûn 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengei 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 

[Reddedenler] 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Sakıp Önal 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

TOKAT 
Zihni Betil 
CUMHURBAŞKANIN-

SEÇİLEN ÜYE 
Esat Çağa 

[Çekinser] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

[Oya kattltmyanlar] 
TABÖ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelehi 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek (t.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker (I.) 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saâm Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (1.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(t) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
HaMt Sankaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(B§k. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBNL 
Şevket Akyürek (î.) 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Balkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(D 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetikin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
thsan Akpolat (î. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlj 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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TOKAT 

Osman Hacıbaloğhı 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

Âmil Ar>tus 
Hasan Kangal (i. 
Sadi Koçaş 
Kâzım Or'bay 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
îstnnbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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Ege Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yepılması 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kaimi edilmişi ir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 106 
Kabul edenler : 104 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyanlar : 75 
Açık üyelikler 4 

TABİÎ ÜYELER 
fiefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezjai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğl.ı 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İl kur; an 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

[Kabul 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynnksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
\'i zam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

İSPARTA 
Fuat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 

edenler] 
I Ethem Menem«ncioğlu 
I Nurullah Esat Sümer 
I özel Şahin giray 

Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

I KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Minin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdiilkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarea 
Haldun Menteşe oğlu 

NEVŞEHİR 
I ibrahim Şevki Atasağu* 

NİĞDE 
I İzzet Oener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumralu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ilifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf D em i rd ağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 

Enver Kök 
Sahir Kuruthıoğlu 
Kâzım Orbay 
Bagıp Üner 

Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

ADANA 
Sakıp Önal 

[Çekinser] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan gil 

[Oya kaUlmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Enıanullah Çelebi 
Fahri Özdilek (I.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Av§ar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu ( t ) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İlifat Etker (1.) 
İbrahim Saffet Om ay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (1.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
a.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
ITalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
II a sim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Ozdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (1.) 
Rifa't Öz tür kedine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Âli Rıza Uluaman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lutfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut ( t ) 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetürin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

Nedim Evliya 
MARDİN 

Kemal O rai 
MUŞ 

İhsan Akpolai (I. Ü.) 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tcvetoğlıı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket BuüıatioğiLıı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevaıt Aeılkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal (I.) 
Burh a nettin Uluc, 
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[Açtk üyelikler] 

Eskişehir 1 I Samsun 1 
Hakkâri I I > 
istanbul 1 | Yekûn 4 



Ö. Senatosu B : 116 3 .10 .1963 O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 11 ö 
Kabul edenler : 113 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katılmııyanlar : 65 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ret'et A'ksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi (1 ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osm.au Koksal 
Sami Küçük 
Sezai OlCan 
Mehmet Ö/güneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
J f ay d a v T ıınçkan at 
Ahmet Yıldız 
Muza f fer Yurdakiller 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünal di 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevi'i'k Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mmısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Eriuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
llavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioglu 

Ethem Menemeneioğlu 
'Ril'at Öztüı'kçine 
Nui'ullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Ben; Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lııti'i Bozealı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mohnıet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak! ingin 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din ek: I i 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkeriıu Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

Haldun Menteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

İ. Şevki Atasağıuı 
NİĞDE 

İzzet Geııer 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru]u 

RİZE 
Necip Danışoğhı 

SAMSUN 
CemaJetlin Bulak 
Fethi Teveloğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Bdfat Öçten 
Ziya Önder 
Hu I fisi Soyloı n ezoğl u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deınirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Meftun et Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlıı 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif; Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Pmver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

[Reddeden] 
ADANA 

Sakıp Önal 

Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uhıç 
Adil Ünlü 

[Çekinserler] 
İSTANBUL | BURSA 

Özel Sah in giray 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Fahri Özdilek (t.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
t! al ip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Kasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu (İ.) 

AMASYA 
Hacri Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta (B.) 
Rifat Etiker (İ.) 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlıı 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

İhsan Sabri Oağlayan-
ffil 

[Oya katılmıy anlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Kahini Arı kan (İ.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(t.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Hal it, Sarrıkaya 

ÇANKIRI 
l fazı m Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Kaş'ını Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynııksa 
Kalını i Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet İzımen (]>.) 

GÜMÜŞANE 
Halk. Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL . 
Cavit Tevfik Okyayaz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket A.kyürek (İ.) 
Fethi Başak 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Ata! ay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısmaıı 

KOCAELİ 
Kifat Özdeş 
rifıiii Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(D 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tnlunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapan]ı 
Kâzını Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 

TOKAT 
Osman Uacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal (İ.) 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstan bn 1. 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Oelâl Tevfük Karaaapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansnr Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan | 

Üye sayım : 185 
Oy verenler : n 4 

Kabul edenler 11 1 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
i AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 
Mehmet Emin Durul 

D İ Y A R B A K I R ±JX X A l V D A l V l l v 

Aami Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nlzamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçime 
Nuruüah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuiih, 

KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 

Sedat Çumra]ı 
-5 

Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpisikemder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Fethi. Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Opmal Tar lan 
\J\JIXKXX. X U l i U U 

Rplâmî TTrpn 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Re§at Zaloğlu 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
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URPA 

Vasfi Gerger 
Esat Ma hirııut K a raku rt 

UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç, 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydın er 
Esat Cağa 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Knver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Or'bay 
Ragıp Uııer 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
lîurhanettin Uiue. 
Âdil Ünlü 

VAN 
Faruk Işık 

[Reddedenler] 
ADANA 

Sakıi) Ünal 

fÇekinser] 
BURSA 

lisan Sabri Çağlayatıgil 

[Oya hatılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Fahri Özdüek (İ.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoğhı 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğhı (t) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ilı f/ı Oğuz Bckala (I i.) 
ilifat Etker (1.) 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saira Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halimi Ar ikan (].) 
Sırrı Uzımhasarıoğlu 
(t) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Hal i t Sarık aya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddm Çetin 

DtYARBAKHt 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Ayımjksa 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet fzınen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talıip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek !. İ.) 
Fethi Başak 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Alalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğin (î. (İ.) 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan A'kpolat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kazını Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaluğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal (1.) 
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I Açık üyelikler/ 
Fiskişohir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

>>©<< 
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Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki kanunun 

6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kaimi edil iniştir.) 

Üye sayım 185 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler 99 
Reddedenler 2 
Çekinserler : 4 

Oya katümıyanlar 76 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakü 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplau 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Semi Ö Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ü naldı 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur IJlusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçaıı 
Mustafa özer 

ARTVtN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Nihat PasinM 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 

Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lııtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemder 
Orhan Süersan 
Refik Ülusoy 

MARDİN 
Kemâl O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağıır 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevctoğlu 

SİİRT 
liâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zalorlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karaku: 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk I§ık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

— 202 — 



O. Senatosu B : 116 3 .10 .1963 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

ANKARA 
Nivjm A£ır-uaslı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kmamıllah Çelebi 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek (I.) 
Selâhattin özgür 
S tk ı Uiay 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
liasirn llaucıoğlu 
Mustafa Yılmaz Irıce-
oğlu (î.) 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

ANKARA 
ILt'zı Oğuz Bckata (B.) 
Rifat Etker (I.) 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
(\s.i(iai! Sainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
"Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri Öz taş 
Masan Ali Türker 

BlLECtK 
Taiât Oran 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Uner 

[Reddedenler] 
KONYA 

Sedat Çumnılı 
Muhittin Kılıç 

[Çekinserler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çaplayan 
ffil 

İSTANBUL 
Özel Şahingiray 

(Oya katîhnıyanlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BlTLlS 

Cevdet Geboioğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan (İ.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(î.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Raki Güzey 

ÇANAKKALE 
II ali t Sankaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
ihsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Uasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Satuılan 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 

CÜMÜŞANE 
ifaüt Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
ÎÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (I.) 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
ITilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(I.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

Nevzat Scngel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Esat Çağa 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
hlşref Ayhan 

RİZE 
Vrciî1 Oanisopı; 

SAKARYA 
ruriıiiii Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Toktröz 

SİVAS 
Ahmet Çekcmopu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlun 

TOKAT 
Osman Ilaeıbaloğiu 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 
Yusuf Ihnnirdag 

YOZGAT 
Neşet Çetin ta?} 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıfeahn 
Amil Artus 

Hasan Kangal (î.) 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orfoay 
Necati özdeniz 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsan 

Yekûn 

mmm» 
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istanbul Teknik Üniversitesince arsa satmalınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 11 ö 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katıkıııyanlar : 62 

Açık üyelikler : 4 

TABlî ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçjkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıı rdakııler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünal'dı 

AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

"m [Kabul 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Islar > 
Nizaınettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

edenler] 
I İSPARTA 
• Suat Seren 

İSTANBUL 
I Celi! Cevherioğlu 
I Ethem Menemencioğlu 
I Rifat Öztürkçine 
I Nıırullah Esat Sümer 
I Sabahattin Tanınan 
I Bery Tura a 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

I Hilmi Onat 
I Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Güle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüsnü Dikcçligil 
I Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
I Sedat Çumralı 
I Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
I A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
I Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
I Orhan Süersan 
I Refik Ulusoy 

MARDİN 
İve inal Oral 
Abdülkerinı Saracoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun M.e.ııtcşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakuril Akif Eyidoğaıı 

ö. Senatosu B 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

116 3.10.1963 0 : 1 
Tcvfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Ayrîmer 
Esat Çağa 
Önıçr Ergün 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğln 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettiu Ulııç 
Adil Ünlü 

[Reddeden] 
KONYA 

Muhittin Kıhe 

[Çekinserler] 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 

İSTANBUL 
Özel Şahingiray 

[Oya katîlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuııer 
Emanullah Çelebi 
Fahri Özdilek (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa yılmaz Ince-
oğlu (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker (İ.) 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (t.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu (J.)| 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İlıcan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (I.) 
Fethi Başak 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi TokoğJu (1. Ü.) 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut (1.; 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunny 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Kangal (I.) 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 I Samsun 1. 
Hakkâri 1 | 
istanbul 1 I Yekûn 4 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştı 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasa 
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuean 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhanjgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
94 
92 

0 
2 

92 
4 

[Kabul 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Nurettin Aynuıksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan. 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemü 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

edenler] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çuanralı 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yettoin 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeır 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Ataaağun 

NİĞDE 
İzzet Gencr 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Dani$oğlu 

SAMSUN 
Cemalettıiın Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmdl Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Kâziım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 
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İSTANBUL 
Sabahattin Tanman 

[Çekinserler] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

TABU ÜYBLEB 
Ekrem Acuner 
Emânullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp öna' 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu (î.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKABA 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
Bifat Etker (1.) 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Ankan (î.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(t) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy (1.) 
Haiit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Itasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (1.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli (1.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 
(D 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Osman Bacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfı Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (1.) 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştı]-.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : ?6 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yudakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlu 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansu-r Ulusay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

[Kabul 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halk Zarbun 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
C'ûil Cevherioğlu 
Ethem Menemene ioğlıı 
Rıfat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özol Şahingiray 
Bcr<] Turan 

IZMlR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

edenler] 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Bat ur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemczoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çeıtintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağa 
Ömer Ergüıı 
Enver Kok 

Kâzım Orbay 
Ragrp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek (I.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Saikı p önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hnneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu (î.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker (t.) 
ibrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Sabahattin Tanman 

BURSA 
İhsan Sal)ri Çağlayan-
gü 

[Oya katılmıyarila/r] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet G-eboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (1.) 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
(t) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy (1.) 
Hal it Sar ikaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
Ilışan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (î.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli (t.) 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Ertkut 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
thsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğiu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Âmil Artus 
*Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sflhir Kurutluoğlu 
Burhanettin Uluç 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açtk üyeliklerf 
Samsun 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısının 3 ncü madde sine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk snğlanmışlır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Salbit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : Q8 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 4 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Hali* Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Kabul edenler] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çumra] 1 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgüz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batı ir 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlıı 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELE& 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergüı. 
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Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 

Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

Burhanettin Ulııç 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Sabahattin Tanınan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
ffü 

[Oya hatılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuncr 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haııeıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlıı (î.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker (I.) 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş | 

Hasan Ali Türker 
BÎLEOİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Gebüloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (İ.) 
Sırn Uzunhasanoğlu 
a.) 

BURDUR 
Hüsejdn Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aıksoy (t.) 
Hal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Talisin Baııguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi S anala n 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (1.) 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okıırer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lııtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Diııekli (1.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 

A. Bahattin Özbek 
MANİSA 

Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlıı 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Kangal (1.) 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahır Kurutluoğlu 
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Eskişehir 
Hakkâtfi 
istanbul 

[A&k üyeUkler] 
Saııııısun 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasansımn tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABÎ! ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OT£an 
Mehmet özgüneş, 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansuı* Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyaıılar : 77 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celi! Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
A Bahattin Özbek İ V . L J C t i K - l U t i i l v * i W V l i 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalefctin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
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CUMHURBAŞKANIN 
CÂ SEÇİLEN ÜYELEI 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 

öraer Ergü:ı 
Enver Kök 
Kâzını Orbay 
lîîlgip UlHT 

Necati Özdeni'/; 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin IJluç 
Ari il Ünlü 

[Reddeden] 
ABANA 

Sükıp Önal 

[Çekinser] 
ADANA 

Mehmet N.ıri Âdemoğ
lu 

/ Oya katı l mıy arılar) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
(lal ip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu (t.) 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı OğuzBckata (B.) 
Rifat Etker (t.) 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan (İ.) 
Sirrı. Uzunhasanoğlu ( 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy (İ.) 
Ifalit Harikaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi I kıy soy 

EEZUEUM 
Nihat Pasinli 
Kalımi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzımen (11) 

j HATAY 
1 Sabahattin Adalı 
| Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (1.) 
Fethi Başak 

j E t hem Menemencioğlu 
Özel Şahin giray 
Bci(j Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Oku re r 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
M eh met Ç a m 11 c a 

KAYSERİ 
| Hüseyin Kalpak!ıoğlıı 
I Suad. Hayri Ürgüplü 

(Başkan) 
| KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
KONYA 

Mustafa Dinekli (İ.) 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(i.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendcr 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladüğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın 
Âmil Ai'tus 
Hasan Kangal (î.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlıı 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yokun 
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Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin 

reddine dair Anayasa ve Adalet komisyonları raporlarına verilen oyların sonucu 

(Rapor 'kabul ve teklif reddedilmişin-.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
S ı.ıplıi (J ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
K â. mil Kar a vel ioğl u 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
1 faydar Tımekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(lafip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz İııce-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
İbrahim Saffet Omay 

Üye s< yısı : i 85 
Oy verenler : 147 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler : 0 

Çekinse •1er : 0 
Oya katıtmıyanlar : 34 

Aeık üyeli der : 4 

[Kabul edenler] 
Maıısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
b'ehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim. Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
LJ 1 i V \L/.L İ . İ . 1 V U 

Kadri Ör<staş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref: Kavalar 
.> * Cahit Ortaç 

"* ÇANAKKALE 
Âli A'.ksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alaeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasinı Oiray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uç.agök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Meneıneneioğl u 
Rifat Öztüi'keine 
Nurnlhılı Ksat Sümer 
Özel Şa.hingiray 
Sabahattin Tanınan 
Ber<; Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okut er 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özde$ 
.Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diuekli 
Muhittin Kdıe 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. 'Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpivskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraeoğlıı 
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MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevkd Atasağun 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki- Kumru]ıı 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

G. Senatosu B : 116 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Latif Aykut 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem czoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

3 . 10 . 1963 O : 1 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnei 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğhı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifaıt Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Hnisan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabi'i Topçuoğlu 

[Oya kaMmıyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu . 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmetİzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İZMİR 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 

NİĞDE 
Kudret B&yhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Osman H&cıbaloğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
lisan Kangal 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Sainısun 

Yekûn 

»>•-« 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZONAr/ rT\Ti B I R L E Ş I M 

3 . 10 . 1963 Perşembe 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — Tapulama kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/211, C. Senatosu 1/260) (S. Sayısı: 
286) [Dağıtma tarihi: 3 . 9 . 1963] 

X 2. — Ege Üniversitesinin 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/529; C. Senatosu 1/304) (S. Sayısı: 306) 
[Dağıtma tarihi: 30 . 9 . 1963] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M, Mecli
si 1/523; C. Senatosu 1/305) (S. Sayısı: 305) 
[Dağıtma tarihi: 30 . 9 . 1963] . 

X 4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/542; C. Senatosu 1/306) (S. Sayısı: 
304) [Dağıtma tarihi: 30 . 9 . 1963] 

X 5. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/393; 
C. Senatosu 1/297) (S. Sayısı: 295) [Dağıtma 
tarihi: 23 . 9 . 1963] 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesince ar
sa satmalınması için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1/218; C. Senatosu 1/242) (S. Sa
yısı: 308) [Dağıtma tarihi: 30 . 9 . 1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
ra ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilân
lara dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, İnebolu ilçesinde 
meydan?, gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci mad
desi uyarınca tedvini gereken kanunlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/216) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutu
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat.'m, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğin.'nun, Büıyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair Millî Sa
vunma ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/219) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Plân gereğince Samsun'
da, inşası karar altına alman kapalı" salon 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'm, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e at
fedilen bir beyanata dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/221) 



9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Danıştay Birinci Başkanlığı
nın ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın, Elâzığ vilâyeti köy yollan inşaatı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracat devre
sinde duş pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Tarım ba
kanlarından sözlü sorusu (6/226) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/257, C. Senatosu 1/301) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963] 

X 2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sayı
sı : 3G3) [Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1963] 

3. — 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değiştirilmiş veya akler ya
pılmış bulunan birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/88; C. Senatosu 2/110) (S. Sayı
sı : 312) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 



Dönem : 1 9 f \ 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O U Z 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
7, 10 ve 48 nci maddelerinin tadiline dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve C. Senatosu Millî Eğitim Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/257; C. Senatosu 1/301) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 134) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği • ' 21 . 9 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2767 - 14001 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 9 . 1963 tarihli 140 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddelerinin tadiline dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. ' 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 6 . 1963 ve 5, 19 . 9 . 1963 tarihli 103, 131 ve 140 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 134) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/301 
Karar No. : 26 24 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19 . 9 . 1963 tarihli 140 nci [Birleşiminde, görüşül erek kabul edilen, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı, kanunla değiştirilen 7,10 ve 48 nci maddelerinin tadiline dair 
kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraikleriylc Komisyonumuzda görüşüldü. 
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Tasarı gerekçesinde tafsilen iızallıı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun (mütalâa ederek,. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve Genel Kurulun tasvipleri
ne arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar veriıLmiştir . 

Bu kanuna başkan Sözcü Tabiî Üye C. Bşk. Seçilen Üye 
Kayseri "Tekirdağ (M. Özgüneş E. Çağa 

II. Dikeçligü C. Tarlan 

Çanakkale Elâzığ İsparta Kastamonu 
II. SarıJcaya R. Giray S. Seren M. Çamlıca 

Trabzon 
T. JDemirdağ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 302 ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddelerinin 

tadiline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Kanunun 115 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci madde
leri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 7. — Yönetim Kurulu, Dekanın Baş
kanlığında öğretim görevi başında bulunan ön
ceki dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasından seçilecek üç profesör ve profesörler 
kurulunda üye olan doçentler arasından aynı 
kurulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi 
öğretim üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim kurulu fakülte tüzük ve yönetme
likleri hükümlerinin ve kurul kararlarının yeri
ne getirilmesini sağlıyacak karar ve tedbirleri 
alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine 
yardım eder. 

Öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yö
netim kurulunca incelenir. Bunlardan yazılma, 
çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara aid-
olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar 
verir. Ancak, çıkarılma kararlarına karşı ilgili
lere bildirildiğinden başlıyarak beş gün içinde 
Senatoya itiraz olunabilir. Senatonun kararı ke
sindir. 

Öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgi
lendiren konuların görüşülmesinde yönetim ku
rulu bunlardan ikişer temsilciyi davet ederek 
bilgilerine müracaat edebilir. Ayrıca her sömestr 
başında öğrenciler ve öğretim yardımcıları ken
di ortak problemlerini temsilcileri vasıtasiyle 
yönetim kuruluna bildirirler, öğretim yardımcı
larının temsilcileri her ders yılı başında fakülte
nin bütün öğretim yardımcıları tarafından, öğ
renci temsilcileri ise fakülte öğrencileri tarafın
dan seçilir. Bu temsilcilerin seçim tarzları, ken
dileri ile ilgili üniversite yönetmeliklerinde gös
terilir. 

Madde 10. — Senato, rektörün başkanlığın
da öğretim görevi başında bulunan önceki rek
törden, dekanlardan ve her fakülte profesörler 
kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için 
seçeceği ikişer profesörden ve doğrudan doğru
ya üniversiteye veya fakültelere bağlı her oku
lun profesörler ve doçentlerinin yine kendi ara-

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci maddelerinin 

tadiline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 302 ) 
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Millet Meclisinin: kabul •ettiği un etin 

larından iki yıl için seçecekleri üniversite profe
sörü unvanını taşıyan birer temsilcisinden kuru
lur. 

Senato üniversitenin bütününü ilgilendiren 
kanun tasarılarını hazırlıyabileceği gibi aynı ni
telikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri halikında kararlar ve
rir. Fakülte genel kurullarının kanun ve tüzük 
taşanları hakkında tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, profesörler kurullarının 
bütçe, seçim, kürsü ve enstitülerinin kurulması, 
kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki ka
rar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun 
ve tüzüklerle kendisine verilen görevleri yapar. 
Bir imtihana bağlı olmıyan fahrî akademik paye 
ve unvanları verir. 

Fakülte kurullarının, senato tarafından 
onanmıyarak bozulan işlem ve kararları ilgili 
kurullarca yeniden incelenir. îkinci defa senato
ya gelen fakülte kurulu kararları senato tarafm-
da'n kesin kararlara bağlanır. 

Yönetmelikler, senatonun onamasından son
ra yürürlüğe girer, senatolarca hazırlanan ka
nun ve tüzük tasarıları gerekçeleri ile birlikte 
Millî Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte kurullarının yedinci maddenin üçün
cü fıkrası hükmünce kesin olanları dışındaki iş
lem ve kararlarına yapılacak itiraz senato tara
fından incelenir ve bir karara bağlanır. 

Madde 48. — Senatoca onanan göreve dik
kati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı 
bildirme tarihinden başlıyarak 10 gün içinde 
ilgililerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversi
telerarası Kurulca incelenir. Bu kurulun karar
ları kesindir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 302 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi 
hakkuıdaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 2 / 2 7 1 ; C. Senatosu 2 /82) 

<Nbt : M. Meclisi Sıra Sayısı : 48) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı:2462-11837 22 . 6 . 1963 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilen, 
Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad 8irmen 

Not : Bu teklif 18 . 6'• . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13, 20 . 6 . 1963 \tarihli 61, 91, 95 ve 99 ncu birleşimlerinde, öncelikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 48) 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tasama Medişlerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında Kanun 

BİRİNCİ KISIM 

Kanuni arın yapılması 

Cumhuriyet Senatos undaki âzami görüşme süreleri 

MADDE 1. — 1. Millet Meclisinde Anayasanın 92 nci maddesi gereğince karara bağlanıp, 
Cumhuriyet Senatosuna sunulması gereken kanun tasan ve teklifleri, Millet Meclisi Başkanlığın
ca derhal Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilir. 

2. Kanun tasarı veya teklifinin Millet Meclisi komisyonlariyle Genel Kurulundaki görüş
me süresi, ilk komisyona havale tarihi dâhil olmak üzere, o günden bağlıyarak Genel Kurulda 
son oylamanın yapıldığı Birleşim tarihi dâhil olmak üzere hesaplanır. 

3. Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında Cumhuriyet Senatosu komisyonlariyle 
Genel Kurulundaki âzami görüşme süresi olarak gösterilen sürelerin başlangıç tarihi, kanun ta
san veya teklifinin Cumhuriyet Senatosu Başka nhğınca gönderildiği ilk komisyona havale tari
hidir; bu tarih, o süreye dâhildir. 

30 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen kanun tasarı ve teklif

lerini en çok yedi gün içinde komisyonlara havale eder. Aksi halde, bu bentte yazılı süre, yedin
ci günün sonundan itibaren başlar. 

4. a) Cumhuriyet Senatosundaki âzami görüşme süresi, Millet Meclisi veya Cumhuri
yet Senatosunda veya her ikisinde ivedilik ka r an alınmış olsun veya olmasın, Millet Meclisi ko-
misyonlariyle Genel Kuruldaki görüşme süresine eşittir. 

b) Ancak ; 
i) 4/a bendinde söz konusu âzami görüşme süresi, her halde doksan günü aşamaz; 
ii) Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunda ivedilik kararı alınmamış ise, Millet Meclisi 

komisyonlariyle Genel Kurulundaki görüşme süresi otuz günden kısa olduğu takdirde, Cumhuri
yet Senatosu komisyonlariyle Genel Kurulundaki âzami görüşme süresi otuz gündür. 

iii) Millet Meclisinde veya Cumhuriyet Senatosunda veya her ikisinde ivedilik kararı alın
mış ise, Millet Meclisi komisyonlariyle Genel Kurulundaki görüşme süresi onbeş günden kısa ol
duğu takdirde, Cumhuriyet Senatosu komisyonlariyle Genel Kurulundaki âzami görüşme süresi on
beş gündür. * 

5. a) Bu Maddede söz konusu sürelerin hesabında, Millet Meclisi komisyonlariyle Genel 
Kurulundaki görüşme süresine Millet Meclisinin araverme süreleri, resmî tatil günleri ve resmî 
hafta sonu tatili günleri dâhil sayılır; yasama meclislerinin tatiline rastlıyan günler dâhil sayıl
maz. 

b) Cumhuriyet Senatosu komisyonlariyle Genel Kurulundaki âzami görüşme süresi, Cum
huriyet Senatosunun araverme süreleri, resmî tatil günleri ve resmî hafta sonu tatili günlerinde 
işler; yasama meclislerinin tatili sırasında işlemez. 

6. Millet Meclisi Başkanlığı, yukardaki bentler uyarınca hesapladığı süre içinde Cumhuri
yet Senatosunda son oylama yapılmadığı takdirde, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıyla danış
tıktan sonra, Cumhuriyet Senatosunun Millet Meclisinin kararını benimsemiş sayıldığını tesbit 
ederek, - varsa - Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilmiş olan metni, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kabul edilmiş metin olarak Cumhurbaşkanlığına sunar. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen madde değişikliklerinde açık oylama 

MADDE 2. — Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan maddeleri
nin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki birinci veya ikinci görüşme sırasında değiştirilmiş 
olarak oya sunulmasında açık oya başvurulur. Bu takdirde, oylamada toplantı oranı buluna-
mamışsa, açık oylama, toplantı oranı bulununcaya kadar tekrarlanır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisince kabul edilmiş metnindeki maddelerin Cumhu
riyet Senatosunca reddi önerge ile olur; bu önergenin oylanmasında da yukardaki fıkra uygu
lanır. 

'üye tamsayısının hesaplanması 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunda genel oyla veya Cumhurbaşkanınca seçilen üyeliklerde 
her hangi bir suretle boşalma olması halinde, boşalan yerler üye tamsayısına dâhil olmaya devam 
eder. Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeliklerinde her hangi bir suretle ve özellikle, Anayasanın 
70, 77, 80 ve 95 nci maddeleri gereğince boşalma olması takdirinde, boşalan tabiî üyelik, Cumhu
riyet Senatosu üye tamsayısından düşülür. 

Milletvekilliklerinde her hangi bir suretle boşalma olması takdirinde, boşalan milletvekilliği 
Millet Meclisi üye tamsayısından düşülmez. 

Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. Karma komisyonları 

MADDE 4. — Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma komisyonları, kendilerine havalesi gereken kanun tasarısı veya teklifi hakkındaki raporu 
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Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullarındaki görüşmelere esas olmuş bulunan 
Millet Meclisi komisyonu ile Cumhuriyet Senatosu komisyonu tarafından kendi üyeleri arasın
dan ayrı ayrı seçilecek yedişer üyeden kurulur. 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci bendinin 3 ncü fıkrası gereğince bir kanun tasarısı veya teklifinin sadece kamu 
gelir veya giderlerini azaltıcı veya çoğaltıcı nitelikteki belli maddelerinin Plân Komisyonunda 
görüşülmüş olması takdirinde, bu maddenin uygulanması bakımından esas komisyon, tasarı veya 
teklifi Plân Komisyonundan önce görüşmüş olan komisyondur. Kanun tasarısı veya teklifi, ko
misyonlardaki inceleme süresi içtüzük gereğince geçirilmiş olduğundan Genel Kurul gündemine 
alınmışsa, bu kanunun uygulanmasında esas komisyon, tasarı veya teklifin bu sıfatla havale 
edilmiş olduğu komisyondur. 

Cumhuriyet Senatosundan değiştirilerek kabul edilmek suretiyle Millet Meclisine gelen met
nin üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin Millet Meclisi Genel Kurulunca be-
nimsenmediğini gösteren oylamanın yapıldığı Birleşimden sonra en geç ertesi gün, Millet Meclisi 
Başkanlığı, durumu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bildirir. Aynı gün, Millet Meclisi Baş
kanlığı, Karma Komisyona üye seçecek Millet Meclisi Komisyonunun başkanlığına ve Millet 
Meclisindeki siyasi parti grupları başkanlıklarına; Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı da, Karma 
Komisyona üye seçecek Cumhuriyet Senatosu Komisyonunun Başkanlığına ve Cumhuriyet Senato-
sundaki siyasi parti grupları başkanlıklarına, her bir siyasi parti grupundan ve siyasi parti 
gruplarına mensubolmıyanlardan seçilecek üye sayısını bildirirler. Bu sayılar, her bir Yasama 
Meclisinin Genel Kurulundaki siyasi parti gruplarının ve siyasi parti grupu mensubu olmıyan-
ların sayılarının o Genel Kuruldaki - boş üyelikler hariç - üye tamsayısının içindeki yüzde oranı
nın yedi rakamına uygulanması suretiyle bulunur; bu suretle doldurulamıyan yerler ise, kesir
lerin büyüklük sırasına göre bölüşülür; siyasi parti gruplarının, her halde, siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlara nazaran öncelik hakkı vardır. Aynı yerin değişik siyasi parti grupları arasında 
her birinin eşit orana sahibolması dolayısiyle bolüşülememesi bahis konusuysa, ad çekmeye baş
vurulur. Seçici komisyonda temsil edilmiyen siyasi parti grupuna düşen yerler ile kendilerine 
yer düşmekle beraber eğer seçici komisyonda siyasi parti grupu mensubu olmıyanlardan kimse 
bulunmuyorsa bunlara düşen yerler, aynı esaslara göre diğer kategoriler arasında bölüşülür. 
Siyasi parti grupları, bu sayılan söz konusu orana uygun bulmadıkları takdirde, bu sayıların bil
dirilmesinden sonra en geç ertesi gün ilgili Yasama Meclisinin İçtüzüğü dairesinde itiraz hak
larını kullanabilirler; bu itirazlar, ilgili Yasama Meclisinin İçtüzüğüne göre karara bağlanır. 
Söz konusu sayıların kesinleşmesinden sonra, siyasi parti grupları, adaylarını en geç ertesi gün 
ilgili Yasama Meclisinin Başkanlığına yazıyla bildirirler. Bir siyasi parti grupu kendisine ait 
bir yerden bir diğer siyasi parti grupu veya siyasi parti grupu üyesi olmıyan belli bir komisyon 
üyesi lehine feragatte bulunabilir. Siyasi parti grupu mensubu olmıyan komisyon üyelerinin 
adaylığı kendileri veya diğer komisyon üyelerince konulur. Bunlardan adaylığı kabul eden bu
lunmazsa, o kategoriye düşen yer de, siyasi parti grupları arasında yukardaki esaslar dairesinde 
bölüşülür. Seçici komisyonlarda seçim işlemleri, her bir Yasama Meclisinin kendi İçtüzüğüne gö
re yapılır. Millet Meclisi komisyonundaki seçim sonucu derhal Millet Meclisi Başkanlığına; 
Cumhuriyet Senatosu komisyonundaki seçim sonucu da derhal Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na bildirilir; Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı bu sonucu derhal Millet Meclisi Başkanlığına bil
dirir. 

Millet Meclisi Başkanlığı, bu sonuçların alınmasından sonra en geç üç gün içinde Karma Ko
misyonu toplantıya çağırır. 

Karma Komisyon, ilk birleşiminde gizli oyla bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir 
kâtip seçer. Başkan ve başkanvekili aynı Yasama Meclisinin üyesi olamaz; sözcü ve kâtip için 
de aynı hüküm uygulanır. 

Karma Komisyon hakkında Millet Meclisi İçtüzüğünün bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri 
uygulanır. 
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Karma Komisyon, raporunu, ilk birleşiminden itibaren otuz gün içinde Millet Meclisi Başkan

lığına sunar. Daha önce Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosunda ivedilik kararı alınmışsa, 
bu süre on gündür. Eğer Karma Komisyonun ilk birleşiminden sonra Millet Meclisi veya yet
kili olduğu hallerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı kendi İçtüzükleri da
iresinde ivedilik kararı almışlarsa, bu rapor, ivedilik kararının alınmasından itibaren on gün 
içinde sunulur. 

Karma Komisyon, Millet Meclisi Genel Kurulu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantısı Genel Kurulunda raporunu kendisi savunur. Karma Komisyon raporunun görüşülmesi 
ve oylanması İçtüzüklerle düzenlenir. 

T. B. M. Meclisince kabul edilen kanun metinlerinin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanun metinleri, Cumhurbaşkan
lığına Millet Meclisi Başkanlığınca gönderilir. 

Kanunun kabul tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisince kesin olarak kabul edildiğini gös
teren oylamanın yapıldığı Yasama Meclisi genel kurulu birleşiminin tarihidir. Eğer kanun 
metni, 1 nci maddede zikredilen Cumhuriyet Senatosundaki âzami görüşme sürelerinin Cumhuri
yet Senatosunda son oylama yapılmadan geçirilmesi sonucunda Millet Meclisinde kabul edilmiş 
şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisince nihai olarak kabul edilmiş sayılacaksa, kanunun 
kabul tarihi, bahis konusu âzami görüşme süresinin son bulduğu günün tarihidir. 

Kanunun sayısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmî Gazetede yayınlanmak üzere Başba
kanlığa gönderilirken verilir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin geri alınması ve benimsenmesiyle yeniden verilmesi 

MADDE 6. — Kanun tasarıları Başbakanlık; kanun teklifleri de sahipleri tarafından, Millet Mec
lisi komisyonlarından her an geri alınabilir. Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemine girmiş 
tasarı ve tekliflerin geri alınabilmesi, Genel Kurulun, İçtüzüğe göre vereceği müsaadeye bağlı
dır. Millet Meclisi komisyonlarından geri alman kanun tasarı ve tekliflerinin benimsenmesi 
Millet Meclisi Içtüzüğüyle düzenlenir. Millet Meclisi Genel Kurulundan geri alman kanun tasarı 
ve teklifleri benimsenemez; bunların yeniden verilebilmesi Millet Meclisi Içtüzüğüyle düzenle
nir. Türkiye Büyük Millet Meclisince nihai olarak reddedilmiş kanun tasarı ve tekliflerinin ye
niden verilebilmesi de Millet Meclisi İçtüzüğüyle düzenlenir. 

Millet Meclisince Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmek üzere kabul edilen tasarı ve teklifler, 
artık hiçbir safhada geri alınamaz. 

Genel veya katma bütçe kanunları tasarıları ile bu kanunlara ilişkin ek tasarılar ve deği
şiklik tasarıları, genel veya katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarıları ve bu kanunlara İlişkin değişiklik tasarıları, söz konusu ka
nunlarda bölümler arasında aktarma ve olağanüstü aktarma yapılmasına dair kanun tasarılarının 
geri alınması hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır. 

Millet Meclisi dönemi sonunda kanun tasarı ve tekliflerinin durumu 

MADDE 7. — Anayasanın 69 veya 108 nci maddesi gereğince milletvekili seçimlerinin yenilen
mesi veya Millet Meclisinin dönem sonuna erişmesi dolayısiyle yeni milletvekili genel seçimleri
nin yapılması hallerinde, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Millet Meclisinde Cumhuriyet 
Senatosuna sevk edilmek üzere sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hükümsüz sa
yılır. Bu gibi tasarı ve teklifler, - Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler hariç - ancak, 
Anayasanın 103 ncü maddesi uyarınca güven oyu alan yeni Bakanlar" Kurulunun veya bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinin yazılı istemi üzerine hüküm ifade eder. Bu istemin, Bakanlar Kuru
lunun güven oyu alması tarihinden itibaren doksan gün içinde yapılması gereklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığı, bu gibi tasarı ve teklifleri, yeniden Millet Meclisi komisyonlarına ha

vale eder. Bu takdirde, Anayasanın 92 nci maddesinde ve Millet Meclisi İçtüzüğünde yer alan 
usuller, başından itibaren yeniden uygulanır. 

1 nci fıkrada söz konusu tasarı ve teklifler dışında kalan tasarı ve teklifler hakkındaki işlem
ler, Millet Meclisi dönem sonuna erişmiş olsa bile Anayasa ve içtüzükler gereğince devanı eder. 

İKİNCİ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Andiçme 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si olmıyan Bakanların andiçmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı önünde yapı
lır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanların andiçmesi, Anayasanın 77 nci madde
sinde gösterildiği şekilde yapılır. 

T. B. l\l. M. Birleşik Toplantısına katılma 

MADDE 9. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzüklerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin bu sıfatlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında kullanılan yet
kileri kullanmak üzere Birleşik Toplantıya katılmalarını kayıt ve şartlara bağlıyan hükümler ko
namaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu ile komisyonlarının yoklama 
cetvelleri, milletvekilleri için Millet Meclisi İçtüzüğüne göre işlem yapılmak üzere Millet Meclisi 
Başkanlığına; Cumhuriyet Senatosu üyeleri için de Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne göre işlem 
yapılmak üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Genel Kurulu ve komisyonlarına devamsızlık hali, söz konusu İçtüzüklerde, Mil
let Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ve komisyonlarına devamsızlıkla aynı şekil
de muamele görecek şekilde düzenlenir. 

Siyasi parti gruplarının iç çalışmalar inin düzenlenmesi 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı, Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüklerine, siyasi partilerin yasama organı içinde kuracakları grupların kuruluşu, 
görevleri, iç çalışma usulleri, üyelerinin disiplin düzeni ve bağlı oldukları siyasi partilerin yasama 
içindeki ve dışındaki diğer grup, organ ve kurullariyle münasebetleri konusunda hiçbir hüküm ko
nulamaz. 

Tatil ve araverme ••_•-,, „ * : 

MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine dair önergeler, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu genel kurullarına kendi üyeleri tarafından ayrı ayrı verilir. Her iki mec
lis tatile girme konusunda aynı kararı verdikleri takdirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil ka
rarı almış olur. 

Bir toplantı yılı içinde verilen tatillerin toplamı, her halde beş ayı geçemez. Resmî tatil ve 
resmî hafta sonu tatili günleri bu sürenin dışındadır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı araverme kararı alabilirler. Araverme kararla
rının süresi onbeşer günü geçemez. Araverme süreleri, tatil süresinden sayılmaz. 
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Olağanüstü toplantı çağrıları için danışma 

MADDE 12. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları olağanüstü toplantı için çağ
rıda bulunmadan önce, çağrıda bulunacak olan Meclisin Başkanı, diğer Meclisin Başkanının görüşü
nü alır, 

Milletvekillerinin re Cumhuriyet Senatosu üyelerinin diğer Meclisin çalışmalarında hazır 
bulunabilmeleri 

MADDE 13. — Her iki Meclisin üyelerinden kurulu karma komisyonlarla Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının gündemleri ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle 
Bakanlara ve her Meclise gelen kanun tasarı ve tekliflerinin havale edildikleri komisyonları gös
teren gelen kâğıtlar listeleri bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Bakanlara dağıtı
lır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, kanun tekliflerini Millet Meclisinin yetkili komisyonlarında 
savunabilirler. Milletvekilleri, kanun tekliflerini Cumhuriyet Senatosunun yetkili komisyonların
da savunabilirler. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonlarında; milletvekil
leri de, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ve komisyonlarında, gizli oturumlar dâhil olmak üze
re, ayrıca izne lüzum olmaksızın, özel dinleyicilere ayrılan yerlerde, dinleyici sıfatiyle buluna-

, bilirler. 
Her iki Meclisin üyelerinden kurulu Karma komisyonlarda üye olmıyan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri, bu Karma komisyonlarda, gizli oturumlar dâhil olmak üzere, bulunabilirler ve 
söz alabilirler; ancak, önerge ve değiştirge veremezler. Bu Karma komisyonların görüşmelerin
de, Karma Komisyon üyeleri, konuşma sırası bakımından Karma Komisyon üyesi olmıyanlardan ön
ce gelirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma İncelemesi Komisyonunda ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Soruşturma Komisyonunda, bu komisyonlarda üye olan Türkiye Büyük Milet Meclisi 
üyeleri dışında kalan milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri bulunamazlar, 

Bir gizli oturumda bulunma hakkına sahibolanlar, o oturumun tutanağını görme hakkına da 
sahiptirler. 

T. il. M. M. Karma komisyondun hakkında, uy<julauan kurallar 

MADDE 14. — Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Karma komisyonları üzerinde, Millet Meclisi Başkanlığının denetleme yetkisi var
dır. Bu yetki, Millet Meclisi İçtüzüğünde komisyonların Başkanlıkça denetlenmesi ile ilgili olarak 
tanınan yetkidir. 

1 nci fıkrada bahis konusu Karma komisyonlara devamsızlık, halinde, durum, Karma. Ko
misyon Başkanlığınca, Millet Meclisi Başkanlığı eliyle, üyenin mensup bulunduğu yasama 
meclisinin Başkanlığına bildirilir ve o üye hakkında o meclisin İçtüzüğü hükümleri gereğin
ce işlem yapılır. 

1 nci fıkrada yazılı Karma komisyonlar hakkında, Millet Meclisi İçtüzüğünün komisyonlar
la ilgili hükümleri, bu kanuna ve bahis konusu Karma komisyonlara dair özel kanunlara aykırı ol
mamak kaydiyle, uygulanır. 

T. 11. M. M. üyelerinin suç işlemesi 

MADDE 15. — Millet Meclisi Başkanlığının idaresindeki bina kısımlarında ve bahçe ve ar
salarda suç işliyen bir Cumhuriyet Senatosu üyesi hakkında gereken işlem Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğü hükümleri uyarınca Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığının idaresindeki bina kısımlarında suç işliyen bir milletvekili hakkında ge
reken işlem, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 
yapılır. 
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T. B. M. M. Yayınları 

MADDE 16. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının Millet Meclisinin ve Cum
huriyet Senatosunun tutanaklariyle, bunların Karma Komisyon, daimî komisyon ve geçici ko
misyonlarının ve milletvekilleriyle Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Karma komisyonlarının tutanakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Bakan
lara dağıtılır ve Cumhurbaşkanına sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığınca, her toplantı devresi sonunda Türkiye Büyük Millet Mecli
since kabul edilmiş olup, Resmî Gazetede yayınlanmış kanunları, plân kararlarını ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun 
Genel Kurul kararlarını toplıyan bir Kanunlar Dergisi yayınlanır. Bu derginin dağıtımında da 
1 nci fıkra hükümlerine uyulur. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun üyeleriyle ilgili mevzuatı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısında temsil edilen siyasi partilerin tüzük ve programlariyle si
yasi parti gruplarının içyönetmeliklerini gösterir bir elkitabı; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında görevli belibaşlı kamu personelini gösterir bir al
büm ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ait bir genel ad cetveli, 1 nci fıkrada gösterilen şe
kilde bastırılıp dağıtılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, diğer yayınları ve bunların dağıtımı, Millet Meclisi Baş
kanlık Divaniyle, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının aralarında anlaşarak yapacaklan ve 
Millet Meclisi Başkanınca yayınlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Resmî Gazetenin 15 Ekim 1961 günü dâhil olmak üzere o günden itibaren çıkan ve çıka
cak olan nüshaları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Bakanlara bedelsiz olarak dağıtılır 
ve Cumhurbaşkanına sunulur. 

Mal inidir imi 

MADDE 17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri tarihteki servet durumları
nı gösterir bir bildirimi, seçilmelerinden sonraki iki ay içinde mensuboldukları yasama meclisi
nin Başkanlığına verilir. Bu bildiri, üyenin seçiminin yenilenmesinden veyahut üyelik sıfa
tının sona ermesinden ve Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyeleri için Cumhuriyet Senatosu kısmi 
seçimlerinden iki ay sonra aynı şekilde verilir. 

Mal bildirimi örneği (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu bildiri verilir verilmez Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince mühürlenerek hıfzolunur. Bildirilerin içindekiler, an
cak, bildiri sahibinin veya mirasçılarının noter eliyle yapacakları istem üzerine Resmî Gaze
tede yayınlanmak suretiyle açıklanabilir veyahut mahkemenin istemi üzerine o mahkeme ta
rafından açılabilmek üzere ilgili meclisin Başkanlığınca Başbakanlığa yazılacak bir yazıya ek 
olarak ve Adalet Bakanlığı eliyle o mahkemeye gönderilir. 

Kimlik cüzdanı 

MADDE 18. — Her Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesine, üzerinde, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyelik Kartı» yazılı ve «T. B. M. M.» başlığını taşıyan bir kimlik cüzdanı verilir. Bu 
cüzdanlarda, üyelerin mensubolduğu Meclisin adı yazılır ve fotoğrafı yapıştırılıp mühürlenir. 
Cüzdanlarda, ayrıca milletvekilleri için seçim dönemi ile seçim çevresi de gösterilir; Cumhu
riyet Senatosu üyeleri için, varsa - seçim çevresi gösterilir; yoksa, «Cumhuriyet Senatosu Üyesi» 
denmekle yetinilir. Cüzdanlar, üyenin mensubolduğu Meclisin Başkanlığı tarafından imza
lanır ve imzanın üstü o Meclis Başkanlığının mühürüyle ayrıca mühürlenir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 310 ) 
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Rozet ve kordon 

MADDE 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanlarının aralarında anlaşarak yapacakları ve Millet Meclisi Başkanlığınca 
yayınlanacak bir yönetmelikle şekli tesbit edilecek bir rozet ile bir kordon taşımak hakkına sahip
tirler. Kordon sadece törenlerde taşınır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 20. — Anayasanın 3 ncü geçici maddesi gereğince Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında uygulanan 1 Kasım 1956 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 68, 69, 113, 124, 125, 229 ve 231 nci mad
deleri kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22. — Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu, 
Anayasa ve Adalet . 28 . 9 . 1963 

Komisyonu 
Esas No. : 2/82 

Karar No. : 89 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinim 20 Haıziran 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde öncelikle 'görüşülerek kabul edi
len Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki Kanun teklifi Ko
misyonumuzca, 19 ve 24 Eylül 1963 tarihlerinde yapılan iki toplantıda görüşülmüştür: 

1. Anayasamızın 86 nci maddesinin ilk fıkrasında aynen, (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları içtüzük hükümlerine 'göre yürütürler.) denilmektedir. Ge
çici 3 ncü maddesinde de, (Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Se
natosunun toplantı ve çalışmaları için, kendi içtüzükleri yapılmeıya kadar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce yürürlükte olan' içtüzüğü hükümlerinin uygulanacağı) 
yazılıdır. Bu hükümler, son derece isabetlidir ve demokratik devletlerin parlâmento!arındaki tatbi
kata uygundur. 

2. iSözü edilen kanun teklifinin ihtiva ettiği hükümlerin büyük bir kısmı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Sena tosunun toplantı ve çalışmaları ile ilgilidir. 

Bu hükümlerden sadece Millet Meclisinin toplantı ve çalışmalarını, sadece Cumhuriyet Senato
sunun toplantı ive çalışmalarını ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantılarını ilgi
lendirenlerinin Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Birleşik toplantı içtüzüklerinde yer alması, 
Anayasa icabıdır. 

Bu hükümlerden hem Millet Meclisi toplantı ve çalışma]arını, hem Cumhuriyet Senatosu toplan
tı ve. .çalışmalarını, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantılarını ilgilendirenle
rinin, her iki Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarını ve her Meclis üyelerini bağlıya-
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bilmesi için, mutlaka kanun şeklinde tedvin olunmasına lüzum ve zaruret yoktur. Bu hükümlerin, 
birbirine mütenazır ve birbiriyle ahenkli olarak her iki Meclis ve Birleşik toplantı tüzüğünde yer 
alması da pek âlâ mümkündür. Ve Anayasamız emrine daha uygundur; Kaldı ki, her iki Meclis 
içtüzüğü henüz yürürlüğe (girmemiş •olduğu halde, böyle 'konuların çoğu, her iki Meclis tarafından 
bugüne kadar tesis edilmiş bulunup (geleneklerle halledilmiş bulunmaktadır. 

(Burada, sözü edilen kanun teklifinin ihtiva ettiği mevzulardan ikisi üzerinde özellikle dur
mak, faydalı olacaktır: 

I — Gerçi, Anayasamızın 92 nci maddesi, Cumhuriyet Senatosundan gelen bir metin Millet 
Meclisi tarafından benimsenilmemesi halinde her iki Meclisin ilgili Komisyonlarında karma komis
yon üyelerinin eşit sayıda olacağını söylemiş fakat üye sayısını tesbit etmemiş ise de, derhal gö-
zönünde bulundurulmak gerekirken, burada önemli nokta, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 
seçilecek üye sayısı değil, bu sayının eşit olmasıdır. Bu boşluk, belki de, ileride doğacak ihtiyaca 
göre supl bir tatbikata imkân vermek için bililtizam bırakılmıştır. Bununla beraber, Anayasamız
daki bu boşluğun doldurulmasının uygun olacağı da düşünülebilir. Ancak, bunun için mutlaka bir 
kanuna ihtiyaç olduğu iddia edilemez. Zira, bu boşluk, birbirinin aynı olmak üzere her iki Meclis 
İçtüzüğüne konulacak hükümlerle de doldurulabilir. Nitekim, bu konudaki ilk tatbikat, Meclisler 
•arasında ıbir gûna ihtilâfa vesile vermemiş ve bugüne kadar gelenek halinde yürüyegelmiştir. 

I I — Anayasamızın 59 ucu maddesinde, kamu hizmetine .girenlerin mal bildiriminde bulunmala
rının kanunla düzenleneceği, yasama ve yürütme organlarında ıgörev alanların bu icaptan istisna 
edilemiyecekleri tasrih olunmasına rağmen, bugüne kadar, yasama meclisleri (üyelerinin mal bildi
rimini ne şekilde yapacakları hakkında kanun şeklinde bir hüküm tedvin edilememiş bulunması da, 
sözü edilen kanun teklifinin kabulü için haklı bir gerekçe sayılamaz. Zira, yürürlükteki mevzuatımız 
arasında, kamu hizmetinde bulunanların, mal bildirimlerini düzenliyen hükümler vardır ve Anaya
samız, yasama meclisleri üyelerinin mal bildirimi düzenliyecek kaideler için ayrı bir kanun tedvin 
edileceğini emretmediği için bu kaidelere, o hükümler arasında yer vermek gerekir. 

Komisyonumuz, sözü edilen kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerle yetinmiş, maddeleri 
üzerinde görüşmeler yapmamış bulunduğu için, raporda daha fazla misal arzına ihtiyaç duyul
mamıştır. 

I I I — 'Sözü edilen kanun teklifinde yer alan fakat Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Mec
lisinin ve Cumhuriyet (Senatosunun toplantı ve çalışmaları ile, doğrudan doğruya veya dolayısıyla, 
ilgili olmıyan kimlik cüzdanı, rozet ve kordon gibi konuların kanun yerine içtüzüklerle düzenlen
mesinin, bugüne kadarki gelenek ve tatbikat da gözönünde bulundurulmak suretiyle daha uygun 
düşeceği aşikârdır. 

4. Hazırlanılmış ve görüşülmesine başlanılmış bulunan içtüzüklerde, sözü edilen kanun loklifin-
de yer alan mevzuların pek çoğu hakkında hükümler bulunması da Komisyonumuzun bu konudaki 
görüşünü toy i d et 11ı ekt ed i r. 

Netice : 
Komisyonumuz, yukarda arz edilen sebeplerle ve oy birliğiyle, sözü edilen kanun teklifinin tümü

nün reddolunmasmı kararlaştırmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu Cenel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığına sunu

lur. 
Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 
Tabiî Üye 
S. Özgür 

Sözcü Bu Kanunda Kâtip 
Tokat izmir 

Z. Beti! Ö. L. Bozcah 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

A. Art üs E. Çağa 
Kastamonu Ordu 

A. Nıısre-t Tuna Z. Kumrulu 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Çankırı 
II. Bağlı 

»«-« 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değişti
rilmiş veya ekler yapılmış bulunan birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe Komisyonları rapor

ları (M. Meclisi 2 /88; C. Senatosu 2/110) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 284 e ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekret&rliği 16 . 9 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 826 - 3508 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 9 . 1963 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun muhtelif kanunlarla değiştirilmiş veya ekler 
yapılmış bulunan birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
F. Sirmen 

Not : Bu teklif 17 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22,23 . 8 . 1963, 2, 10 ve 13 . 9 . 1963 tarihli 122, 123, 129, 134 ve 137 noi birleşimlerinde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 284 ve 284 e 1 nci ek) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/110 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun ınul lelif kanunlarla değiştirilmiş veya ekler yapılmış 
bulunan birinci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin; Millet Meclisinin 
13 . 9 . 1963 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 'kabul edilen metni, teklif sahibi 
ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifinin, idarecilik meslekine eleman bulmaktaki zorluğu yenmek gibi bir gayeyi is
tihdaf ettiği ve bilhassa münhal kaymakamlık kadrolarım doldurmayı sağhyacagı, teklifin tümü 
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üzerindeki tartışmalı (müzakere neticesinde tebellür etmiş ve neticede Komisyonumuz, Millet 
Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği metne aynen iltihaka, karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi bulunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Muğla 

/ / . Menteşeoglu 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
B. Uluç 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

İçel 
C. Okyayui ı Ö 

Tekirdağ 
S. tiren 

Kâtip 
Sivas 

Z. Önder 

izmir 
. Lütfi Bozcalı 

Tabiî Üye 
0. Koksal 

Ma niş 
Ar. Evliya 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/110 
Karar No. 156 

26.9.1963 

Yüksek Başkanlığa 

5027 sayılı Kanunun muhtelif kanunlarla değiştirilmiş veya ekler yapılmış olan birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisinin 13 . 9 . 1963 tarihli ve 137 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle (kabul .edilmiş bulunan metni, Komisyonumuzda teklif sahiplerin
den Eşrelf Ayhan, içişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Personel Dairesi ve Plânlama Dairele
rinin mümessillerinin de iştiraki ile tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifini Komisyonlarda ve Millet Meclisinde mânız kaldığı değişiklikler de nazara alı
narak yapılan incelemelerde; işbu teklifin içişleri Bakanlığının temelini teşkil eyliyen kaymalkam-
lik /meslekini, sevilir ve tercih edilir bir hale getireceği kaibul edilmiş ve .kaymakamlık sıfatını 
ihraz edenlerin merkez veya il teşkilâtında bir vazifeye nakil /veya tâyinleri halinde de istifade
lerini temin edecek kayıtlar teklifte yer almış olduğuna göre meslekin temelini teşkil eden kay
makamlığı elde etmiş olanların içişlerinde bir başka vazife görmüş olanları bu yoldaki istifade
lerine mâni olamayacağı tabiî bulunmuş, aslında bunun zaruri olduğu kaibul edilmiştir. 

Metinde yer alan diğer hususlar da taibiî bulunmuştur. 
Esas itibariyle 5027 sayılı Kanunun evvelce (geçirdiği değişiklikler nazara alınınca, bu yolda

ki tadili kanunun ruh ve maksadına aykırı düşmiyecektir. 
Teklif kabul olunduğu takdirde daima üçte bire yakın bir münhal arz eden kaymakamlık 

kadrolarının aslı adedine erişeceği kanaatine varılmıştır. 
Arz edilen sebeplerle Komisyonumuz Millet Meclisince kabul edilen metne iltihaka karar ve

rilmiştir. 
Grenel Kurulun tasviplerine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Cumhunbaşkanınca fS. 

8. Kurutluoğlu 

Tabiî Üye 
11. Tunçkanat 

Ü. 
$özcü 
iSiirt 

Muhalifim 
L. Aykut 

Tabiî Üye 
Söz hakkım 'baki 

8. Gürsoytrak 

Kâtip; 
Niğde 

Muhalifim 
K. Bayhan 

Konya 
A. Onar 

Balıkesir 
K. Öztas 

Sakarya 
K. Yurdakul 
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Muhalefet şerhi 

Sinop Milletvekili Mahmut Alieanıoğlu ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değişik veya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 'bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş ve 
5 .arkadaşımın 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifi, Komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla tetkik olundu. Kanunun gerekçesinde belirtildiği gibi ödenek noksanlığından do
layı üçe kaymakamlıklarına rağbet olmadığı ve bundan dolayı halen 200 e yakın ilçenin kayma-
kamsız kaldığı diğer yandan da, ıgene .ödenek noksanlığından vasıflı kaymakam yetdştirilmediği 
bu itibarla hizmetin aksatıldığı beyan olunmuştur. 

(Bu mucip sebepler tahtında ödeneklere zammın neye istinadettiği .anlaşılmaktadır. Binaena
leyh mevcut 67 vilâyetin hepsinin valisi bulunmasına ve valilere makam ödeneğinden ayrı özel 
idareden, ayrıca tahsisat verilmesine ve ikametine tahsis edümiş mefruş vilâyet konakları olması
na ve şu suretle valilerin sureti katiyede ıgeçim. sıkıntısı ile karşı karşıya kalmayıp, memleketi
mizin iktisadi seviyesine göre müreffeh bir hayat yaşamalarına binaen ödeneğin valilere te 
line muhalif bulunmaktayım. 26, 9 ,19»63 

Siirt Senatörü 
L. Aykut 

MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

5027 sayılı Temsil Ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla 
değiştirilmiş veya ekler yapılmış 
bulunan birinci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 5027 sayılı 
Temsil Ödeneği Kanununun 
muhtelif kanunlarla değiştiril
miş veya ekfler yapılmış bulu
nan birinci maddesinde yazılı 
makam ve memuriyetlerden va
li ve vali muavini, kaymakam 
ve bucak müdürlerine ait bulu
nan temsil ödenekleri, aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş, emni
yet müdürleri ile kaymakamlık 
ve emniyet müdürlüğü sıfa
tını ihraz etmiş olup da mer
kez veya il teşkilâtında sabit 
bir vazifeye tâyin ve nakledi
lenlerle kendi kadrosu ile çalış
tırılanlar ilâve edilmiştir. 

Vali ve vali muavinleri (500) 
lira 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5027 sayılı Temsil ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla 
değiştirilmiş veya ekler yapılmış 
bulunan birinci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5027 sayılı Temsil Ödeneği Ka
nununun muhtelif kanunlarla 
değiştirilmiş veya ekler yapılmış 
bulunan birinci maddesinde de
ğişiklik yapılması hakkında ka

nun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi metni 
Kaymakamlar ve kaymakam

dık sıfatını ihraz etmiş olup da 
merkez teşkilâtında sabit bir 
vazifeye tâyin ve nakledilen
lerle, kendi kadrosu ile çalış
tırılanlar (500) lira 

Bucak Müdürleri (150) lira 
Emniyet Müdürleri ve Em

niyet Müdürlüğü sıfatını ihraz 
etmiş olup da merkez veya ili 
emniyet teşkilâtında sabit bir 
vazifeye tâyin ve nakledilen
lerle kendi kadrosu ile çalıştırı
lanlar (300) lira 

Yukarıda miktarları gösteri
len ödenekler hakkında 7237 
sayılı Kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 4 — 
içişleri Ko. 

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

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

Bütçe Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

^ A f c 
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Dönem : 1 
Topianü: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1963 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/554; 

C. Senatosu 1/308) 

T. (J. 
Başbakanlık 30 . 9 .1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Hayt : 71-2132/4510 

MİLLKT MttCLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 18 .9 .1963 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde (Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Yüksek Okulu) başlığı altındaki tertiplerin (Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi) şeklinde değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmcl İnönü 
'Barbakan 

(4ERBK0U 

4-986 ıs'ay-rlı Üniversite'ler Kanununun 2 nci ınaddrsi gereğince Senatonun ikararı ve Millî 
Hğult'i'ıiL Baik anlığım in onayı ile 15 Haziran 196;') ta t illinde Anldara Üniversitesine bağlı olmak üzere, 
Sağlık BilmOeri ve Hcımşireİik Yüksek Okulu «Macelttepe Tıp ve Sağlıik Dili imi eri I^akültosi» 
adı ile yeniden kıınülmuştuır. 

Sözü edilen fakültenin, Kasını 1963 ayından 'itaba ren öğrenci alacağı da g-üz önıüıiıde bulundu-
mıllarafk, baskımı iş olaın> faaliyetinin aksatılmadan devamı için mezkûr tasarımın hazırlanması- ge
rekmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. H. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu, 
Esas No. : 1/551 
Karar No. : 56 2 . 10 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ankara, Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanununa bağlı cetvel
lerde (Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Yüksekokulu) başlığı altındaki tertiplerin (Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi) şeklinde değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı komisyonu
muza havale edilmiş olmakla Ankara Üniversitesi ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduk
ları halde incelendi ve görüşüldü, 
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Başlangıçta Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal. Araştırma Enstitüsü ola

rak kurulan müessese bilâlhara Sağlık Bilimleri, ve Hemşirelik Yüksek okulu ile birleştirilmiş-
1963 yılı bütçe kanununda Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu başlığı altındaki tertiplerde aynı za
manda Çocuk Sağlığı Araştırma 'Enstitüsü ödenekleri toplanmış bulunmaktadır. Çucuk sağlığı 
Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek okulunun bir
leştirilmesiyle kurulan Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin teşki
lât Kanunu da kabul edildiğinden 1963 yılı bütçe kanununun ilgili tertiplerinde bölüm başlıkla
rında acele değişiklik yapılması zarureti aşikârdır. 

Diğer taraftan komisyon raportörünün yaptığı inceleme neticesinde, bir çocuk sağlığı ve 
ukııl tahsisatı ile yönetilen bu müessese birçok yeni enstitüler ve klinikleri ile fakülte haline 
geldikten sonra hastane ödeneği tamamen bitmiş ve malî yılın geri kalan kısmındaki hizmetle
rin görülmesi hususunda müşkül duruma girilmiştir. Aynı şekilde yeni fakültenin inşa halinde; 
olan araştırma klinikleri binası için de en az 800 000 liralık ödeneğe âcil ihtiyaç hâsıl oldu
ğu ilgililerin de verdiği izahattan anlaşılmış olduğundan bu ihtiyacın karşılanması için 2 000 000 
liralık ek ödenek verilmesi ve karşılığının da kendi bütçesinden karşılanması uygun görülerek ta
sarı metni ve ekli cetveli komisyonumuzca yeniden tanzim, edilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

- Başkan Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Hatay Ordu Ordu Adana 
§. İnal A. E. Onat S. Koksal M. tfnaldı 

Aydın 
O. Apaydın 

Balıkesir 
B\ Islimyeli 

Hatay 
4. S. Hocaoğlu 

Tabiî Üye 
AST. Gürsoytrak 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Aydın 
/.. Sezgin 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. Şener 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Giresun 
/. E. Kilıçoğlu 

Sinop 
M. AlicanoğLu 

Mardin 
Ş. Aysan 

C. Senatosu ( S. Sayası : 315 ) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde «Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu» başlığı altındaki tertiplerin Ha
cettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» şeklin

de değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde «Sağlık Bi
limleri, Hemşirelik Yüksek Okulu» başlığı altın
daki tertipler, 4936 sayılı Kanunun 2 nci mad
deci gereğince Ankara Üniversitesine bağlı ola
rak kurulmuş bulunan «Hacettepe Tıp ve Sağ
lık Bilimleri Fakültesi» şeklinde değiştirilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlan yürütür. 

18 . 9 . 1963 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
V. Pirinççioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
bütçesine bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 5 nci (Eski 
yıllardan devreden nakit) bölümüne 2 000 000 
lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerdeki tertiplerin 
başlıklarında bulunan «Sağlık Bilimleri, Hem
şirelik Yüksek Okulu» ibaresi, 4936 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesine bağlı olarak kurulmuş bulunan «Hacet
tepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi» şeklin
de değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Öktem 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Sa. ve S. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Balkanı 
1. Ş. Bura B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
F. Çelikbaş N. Ardıçoğ'u 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökuy 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 315 ) 
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(Kanını. Bütçe Komisyonunun (teğistirisiue hayli cetvel) 

Eklenen 
H. M. Ödeneğin çeşidi Linı 

(A/l) 
425 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Yüksek Okulu Hastanesi ile Oocuk Sağlığı ve 

Köy Sağlığı Araştırma Enstitüsü genel giderleri. 
1 I Hastane ve enstitüler genel giderleri 1 000 000 
12 Okul, hastane ve enstitülerde doyurulacaklarm yiyecek bedeli ve personel 

genel giderleri 200 000 

Bölüm toplamı 1 200 000 

(A/ l ) toplamı 1 200 000 

(A/2) 

741 Yeni yapı ve esaslı onarımları 
10 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Yüksek Okulu ve (/ocuk Sağlığı Araştırına 

Enstitüsü bina inşaatı KÜO 000 

(A/2 toplamı 800 000 

(A/ l ve A/2) toplamı 2 000 000 

•*«K3ro - tö> -••'. g*+%ı—:~ 
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