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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Üyesi İzzet Biramd; Cumhuriyet Sena
tosunda, nadiren de olsa, görülen aşırı sinip ger
ginliklerinin lüzumsuz yorguluklara sebebiyet 
verdiğini ve (meselelerin usul ve (kaidelere riayet 
edilerek realitelere uygun tarzda halli lüzumu
nu belirtti. 

T. B. M. Meclisi Barlâmentokrarası Türk -
Alman Dosıtluk Grııpuna dâhil üyelerin isim lis
tesinin sunulduğuna ve bu hususta karar alın
ması gerektiğine dair Türk - Alınan Dostluk 
Grupu Başkanlığı; 

T. B. M. Meclisi Türk - Kore Parlâmentolar-
arası Dostluk (Trupuna dâhil üyelerin isim lis
tesinin sumulduğuna ve ibu hususta karar ıalılı
ması gerektiğine dair Kore Dosıtluk Grupu Baş-
knlığı ile, 

1910 tarihinden beri kurulmuş bulunan Par-
lâmenitolararası Birliği Türk Grupunum faaliye
tine devam ettiğine dair Parlamentolararası Birli
ği Türk Grupu 'Başkanlığı tezkereleri okundu 
ve kabul olundu. 

Erzincan Üyesi Falıımi Baysoy'un partiden 
'ayrıldığınla dair Yeni Türkiye Fantisi Grupu 
Başkanlığı; 

Denizli Üyesi Cahit Akyar, İsparta Üyesi 
Suat Seren, Kütahya Üyesi A. Balrattin Özbek, 
İzmir Üyesi Enis Kansu ve Zonguldak Üyesi 
Akif Eyidoğan'm Cumhuriyet Halik Partisi Gru
puna girdiklerine dair, adı geçen parti Başkan
lığı; 

Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un partilerine 
katıldığına dair 'Cumhuriyet Halk Partisi Baş
kanlığı tez'kereleri okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiımi hak
kındaki 'kanun teklifinin Anayasa ve Adalet ve 
İçişleri Komisıyonlarınıdan kurulacak geçici 'bir 
koınıisyonda görüşlüm esine dair akman vâfcı iti
raz üzerine Başkanlık Divanının, alına kararın 
tanı ve muteber olduğua dair kararı, (kararım 
gerekçesi ve karara (muhalefet şerhi okundu. Ko-
»ıı ıüzerinde yapılan görüşmelerden sonra Baş
kanlık Divanıınca alınan karar kabul edildi. 

Cumruriyet Senatosu Üyesi Kâzım Orbay'a 
izin verilmesi hakkımda Başfcaırulık tezkeresi 
okundu ve izin kabul olumdu. 

Danıştay kanunu tasarısının gündeme alına
rak, görüşü lıımesinc başlanmış bulunulan genel 
görüşmedcın sonra, öncelikle miıüzıakere î kabul 
edildi. 

Genel Kurulun, noııma! ıboplaımtı günleri dı
şında, Çarşamba ve Cuma günleri de içtimai ka
imi olundu. 

S Nisam 1964 Çarşamba günü saat 15 te top
lanı liiuaık üzere Birleşiıme son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Sırrı Atatan 

Kâtip 
Adama 

Sakıp önal 
Kâtip 

Yozgat 
Neşet Çetintaş 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fethi Te-

vetoğlu'nun, 'Türkiye öğremen Dernekleri Mil

lî Federasyonu tarafımdan yayınlanıaın bülten ve 
1 aıııkııtere 'dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/257) 

— 59 ncu Birleşime katılmıyan üyeleri 
terir yoklama tutanağı 

1. — Sabahattin Adalı 
2. — Mehmet Nuri Âdemoğlu 
3. — Galip Afşar 
4. — Halil Ağar 
5. — Cenap Aksu 
6. — öahit Akyar 
7. — Şevket Akyürek 

3. — YOKLAMA 

iyeleri gös-

(Hatay) 
(Adana) 
(Adana) 

(Adıyaman) 
(Maraş) 

(Denizli) 
(İstanbul) 

S. -
9. -
10. 
11. 
12. 
1.3. 
14. 
15. 
16. 

- Kalımi Arıkan 
- Tarık Remzi Baltan 
— Fethi Başak 
— Şevket Buladoğlu 
— Oeımalettin Bulak 
— İ. Sabrı Çağlayamgil 
— Mehmet Camlıca 
— Ahmet Çekeımoğlu 
— Alâedddn Çetin 

(Bokı) 
(Zonguldak) 

(İstanbul) 
(Trabzon) 
(Samsun) 

(Bursa) 
(Kastamonu) 

(Sivas) 
('Çorum) 
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G. Senatosu B : 59 
17. — Necip Daaıışoğlu (Rize) 
18. — Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) 
19. — Yusuf Deımirdağ (Trabzon) 
20. — İskender Cenap Ege (Aydın) 
21. — Celâl Eütuğ (Elâzığ) 
22. — Nedim Evliya (Maraş) 
23. — Cevdet Geiboloğlu (Biıtlis) 
24. — Rasiım Giray (Elâzığ) 
25. — Baki Güzey (Bursa) 
26. — Osman Hacııbaloğlu (Tokat) 
27. — Tevfik inci (Zonguldak) 
28. — Hüseyin Kalpak!ıoğlıı (Kayseri) 
30. — Şeref Kayalar (Bursa) 
31. —. Hamdi Oğuzibeyoğlu (Balıkesir) 
32. — Cahit Okurer (İzmir) 
33. — C. Tevfik Okyayuz (îçel) 
34. — Talât Oran (Bilecik) 
35. — Cahit Ortaç (Bursa) 
36. — ©ahattin Özbek (Kütahya) 
37. — Talip Özdolay (îçel) 
38. — Mustafa Özer (Antalya) 
39. — Nevzat özerdemli (îzmir) 
40. — Mehmet özgüneş (Tabiî Üye) 
41. — Kadri öztaş (Balıkesir) 
42. — Bifat Öztürtkçine (İstanbul) 
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43. — Nihat Pasinli (Erzurum) 
45. — Orhan Süersan (Manisa) 
46. — 'Sabahattin Taımnan (îstanıbul) 
47. — Fethi Tevetoğlu (Samsun) 
48. — Cahit Tokgöz (Samsun) 
49. — A. Nusret Tuna (Kastamonu) 
50. — Berç Turan (İstanbul) 
51. — Fikret Turhangil (Aydın) 
52. — Hasan Ali Türker (Balıkesir) 
53. — Gavsi Uçakgök (Eskişehi)r 
54. — Ali Riza Ulusmaın (Kırşehir) 
55. —< Refik Ulusoy (Manisa) 
56. — Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 
57. — Mehmet Ünaldı (Adana) 
58. —• Veysi Yardımcı (Ağrı) 
59. — Reşat Zaloğlu (Trabzon) 
60. —• Halil Zarbım (Gümüşane) 

Yukarda adları yazılı sayın (60) üye Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 Nisan 1964 
tarihli 58 nci Birleşime katılmadıkları tesbiıt 
edilmiştir. 

8 . 4 . 1964 

Kâtip 
Neşet Çetindaş 

Kâtip 
Âdil Ünlü 

» • < » • — • » 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozg-at), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 59 ncü birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter dolaştırılmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Çağunluğumuz var, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay; Kıbrıs durumu
nun iktisab etmekte bulunduğu vehameti izah ede

rek, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin geniş ölçüde bir 
manevra yapması hususunda demeci. 
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C. Senatosu B : 59 
BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Sıtkı Uiay 

konuşma talebinde bulunmuştur. Kendisine söz 
veriyorum. Buyurun Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem se
natör arkadaşlarım, bugünlerde devam eden eok 
kıymetli ve Verimli mesaileriniz arasında sizleri 
rahatsız etmek istemezdim. Hattâ mesai başlamış 
olsaydı gündem dışı konuşmamdan da belki vaz
geçecektim. 

Ancak mâruzâtımın 7 - 8 dakikayı geçmiye-
ceğinin beyanı zannederim ki mazur görebilme
niz için beni teselliye kâfi gelir. 

Hepinizin bildiği ve takibettiği üzere Kıbrıs 
olayları maalesef şimdilik toplumumuzu üzer ve 
derin derin düşündürür mahiyette bir inkişafa 
doğru yol alıyor, (hele dünkü ve bugün okudu
ğumuz vahşet hareketleri) 

Şüphem yok ki sayın Hükümetimiz ve ilgili
ler durumu ciddî bir alâka ile yakından takibe-
diyor, ve gereken şayanı şükran her türlü ted
birleri almaktan geri kalmıyorlar. 

Ancak inkişaf eden ve etmekte olan bu du
rum karşısında bir Senatör olarak bendenizin 
bir görüş ve temenni mahiyetini aşmıyan ve ka
biliyeti tatbikıyesi şüphesiz ki kıymetli mesulle
re ait bulunan bu mevzu ile ilgili birkaç satır
lık efkârım olacaktır. 

Katılacağınıza eminim ki Kıbrıs olayı maa
lesef tahtında müstetir bâzı maksat ve kötü mâ
naları hamilen inkişaf ediyor. 

Tereddüdüm yok ki Büyük Meclisimizin ve 
onun kıymetli Hükümetinin kesin kararı bu ar
ka fikirlerin aydınlığa çıkışı halinde dostu gül
dürecek düşmanı ağlatacak -gür bir dur!.. Sesi 
ile gerekli ibret dersini herhalde vermiş olacak
tır. Bu son kararın tezahüründe tahminim odur 
ki, hertürlü iyi niyet ve 40 senelik dostluğu
muza rağmen komşu Devlet ve müttefikimiz Yu
nanistan halkı, menfaatlerini düşünemiyen bâzı 
kötü politikacılar yüzünden büyük zararlara ve 
hüsrana uğratılmış olacaktır. 

Türkiye'nin elinde mevcut ve sıra ile her za
manı geldikçe oynıyabilecek kozların ağırlığı 
ton itibariyle Kıbrıs adasından daha ağırdır. 

Bugüne kadar bizden geçim avantajı sağlı-
yan bu dostumuzun evvelâ iktisadi, sonra da iç. 
bünyesi üzerinde yarın büyük sıkıntı ve siyasi 
krizlere müncer olabilecek bir çapta ve ağırlık
tadır. 
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Bunları benden daha iyi bildiğiniz için huzu

runuzda saymaya ve sıralamaya lüzum görmü
yorum. 

Ancak, benim saym Hükümetimizden ve so
rumlularımızdan mâruzâtımın başında da arz et
tiğim şekilde sırf bir ihtiyatı elden bırakmamak 
gayesini güden bir dilek ve istirhamım olacak
tır. 

Biz Türk milleti olarak, kısa ve yakın tarih
te, amiyane tabiriyle pişmiş tavuğun başına gel-
miyenleri gören ve evvelâ deveyi sağlam kazığa 
bağlamak sonra Cenabı Hakka emanet etmek 
ihtiyadım düstur edinen bir toplum olmamız lâ
zım geldiğinden bu acı olayın inkişafında her 
türlü kötü ihtimali nazara alarak yüksek Mecli
simizin seve seve kıyıp verebileceği 15 - 20 mil
yonluk ve hattâ daha da fazla ek bir tahsisat 
ile her zamanki bütünlük ve varlığımızın temeli 
Türk Silâhlı Kuvvetleri için önümüzdeki bu 
tatlı bahar ayında mevzii ve kısmi bir seferber
lik kararı ile Güney bölgelerimizde ve aynı za
manda Trakya'da yapılacak, mütehassısların 
daha iyi bileceği bâzı tahşidatı mütaakıp hepi
mizin çoktandır hasretini duyduğumuz ve gö
ğüslerimizi kabartacak millî manevralarına baş-
lıyabilm eleri imkânını, huzurunuzda ilgililere 
bir hâtıra kabilinden arz ve teklifi faydalı bul
dum. Bu kısmi ve mevzii, zamanında yapılacak se
ferberliğin, yarınlarımız için bize sağlıyacağı fay
daların milyarlarla ölçülemiyeceği kanaatinde 
bulunuyorum. Çünkü: Bütünlüğümüzün yegâne 
teminatı olan ordu esasen mcveudolan eğitimini 
bir kat daha artıracaktır. 

Bununla ittifaklarımızın müstakbel vecibe
leri tarsin edilmiş olacak. 

Bununla millî gurur ve heyecan tavında tu
tulacaktır. 

Ve netice itibariyle de esasen ihtiyat ve iti
kadımız olması lâzımgelen ihtiyati bir tedbirle 
yumruğu anında ve zamanında daha kuvvetle 
indirmiş olabilme imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bu sebeble zannederim ki, Yüce Meclise kar
şı lüzum görülürse sayın Millî Savunma Bakanı
mızla Muhterem Hükümetimizin vâki olabilecek 
böyle bir teklifi hiç şüphesiz alkışlarla karşıla
narak, maddi ve mânevi her türlü desteğe maz-
har ve muteber olacaktır. 

Benim gibi sırf ha ti rl atıcı ve arz edici bir el
çiye zeval olmıyacağı fehvasınca teklif bizden, 
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C. Senatosu B : 59 
tetkiki ve gereği değerli ilgililerdendir, diyerek 
mâruzâtıma son verir arkadaşlarımı saygıyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

2. — TIrfa Üyesi Vasfi Gerger ve Kars Üyesi 
Mehmet Mazer; Adalet Partisi mensuplarının 
toplantıya katılmamaları ve bu kabîl hareketler
le Genel Kurulu çalışmaz duruma düşürmeye 
hakları bulunmadığına dair konuşmaları 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Vasfi Ger
ger de söz istemektedir. Gündem dışı hangi hu
susta söz istiyorsunuz, Sayın Gerger? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Dünkü cereyan 
eden (müzakereler hakkında bir iki kelime ile mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Dünkü cereyan eden müzakere
ler hakkında gündem dışı konuşmaya... 

VASFİ GERGER (Urfa) — Zaptısabık hak
kında değil, efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık, dünkü Cumhuriyet 
Senatosu görüşmelerine ait gündem dışı bir gö
rüşmeye lüzum ve ihtiyaç görmemektedir. Eğer 
Sayın üye bu hususta ısrar ederse Umumi He
yetin kararını alırız. 

Israr ediyor musunuz efendim? 
VASFİ GERGER (Urfa) — Evet efendim. 
BAŞKAN —• Sayın Gerger, bu hususta ısrar 

ediyor; (konuşması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar; dün, Yüksek malûmları olduğu üzere, 
bir önergenin müzakeresi sırasında önergenin 'ka
bulü veya ademikabulü hakkında Sayın Adalet 
Partili arkadaşlarımız tarafından acık oy teklif 
edildi. Bu açık oy teklifine uyulması tüzüğün 
âmir bir hükmü olması sebebiyle, işlem yapılaca
ğı sırada aynı arkadaşlar Meclisi terk ettiler. Ge
rek açık oy talebi, gerekse Meclisi terk etmek, 
parlömanter hayatın tabiî icaplarmdandır. Bu
nun hakkında her hangi bir aksi fikrim yok. yal
nız beni üzen ve beni ıstıraba sevk eden bir ci
heti yüksek huzurunuzda arz etmek ve Senato
nun zaptında tescil ettirmek zaruretini hissedi
yorum. O da, bu arkadaşlar Meclisi terk ettikten 
sonra dinleyici locasından muameleyi izlemeye 
başladılar. Muhterem arkadaşlar, buna hakları 
yoktur, bir. Oradan cereyan eden muameleyi iz
lemenin sebebi hikmetini tahmin güçtür. Alay 
için mi yaptılar? Aynı topluluğun uzvudurlar. 
Bu Meclisin çalışmasını mı istemiyorlar? Kendi-
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leri de çalıştırmak istemedikleri bu Meclisin bi
rer uzvudurlar. Şahsan bir kelime bulamıyorum. 
Ama bir levhayı ibret olarak bunu görüyorum. 
Buna hakları yoktur, arkadaş]arım. Ya bu Mec
lis çalışacaktır, vazife görecektir. Ya çalışmıya-
eaktır. Çalışmıyacalksa hep beraber çalışmıyalım, 
hep beraber istifa edelim. 

Bir arkadaş kürsüye çıkarak buraya, «dıram», 
dedi. O halde, dramı seyretmek için mi dinleyici 
locasına çıktılar? Bunu Yüksek Heyetinize arz 
etmekle ferahlamış bulunuyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Gündem dışı konuşmak için ön
ceden Başkanlığa yazı ile müracaat etmeniz ge
rekirdi. Böyle bir şey yok. Hangi hususta efen
dim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun çalışması hususunda. 

BAŞKAN — Sayın Hazer Cumhuriyet Sena
tosunun çalışması hakkında gündem dışı söz is
temektedir. Biraz önce yine bir Sayın Üye gün
dem dışı söz talebinde bulundu. Başkanlık, ta
lebi gündem dışı ile ilgili görmedi, yalnız Yük
sek Heyetinizin oyu ile bu imkânı kendisine sağ
ladı. 

Başkanlık yine aynı şekilde Sayın Hazere 
de gündem dışı söz vermeye lüzum ve mahal ol
madığı kanaatindedir. Sayın Hazer, umumi He
yetin reyine arz edeyim mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Hazer Umumi Heyetin 

kararını almak istiyor. (Mevzu ne? sesleri) Se
natonun çalışmaları... İfade ettim. Senatonun ça
lışmaları ile ilgili olarak gündem dışı söz istedi
ler. Başkanlık, buna lüzum ve mahal olmadığı 
kanaatindedir. Oyunuza arz ediyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka

daşlarım; yeni Anayasanın bir hususi önemle 
vücut verdiği ve Türkiye'nin, Türk siyasi haya
tının yıllardan beri hasretini çektiği bir mües
sese olarak. Senatonun her hali ile örnek, Ana
yasaya oy veren vatandaşlara ümit verecek bir 
çalışma, bir numune hareket, bir numune mües
sese olması lâzımgelirken, esefle müşahade edi
yoruz ki, vatandaşın ümidini kıran, Türk efkârı 
umumiyesini Millet Meclisleri, Senato aleyhinde 
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başka istikamette telkin ve tesirler altında tutan 
bir tutuma girmiş bulunuyoruz. Bir toplantının 
Türk Milletine neye malolduğunu hepiniz takdir 
edersiniz. Senatörlerin Anayasa gereğince ilk ve 
esaslı vazifesi Yüksek Heyetinizin içinde bu
lunmak, bu çatı altında vazife görmektir. Siyasi 
hayatta obstürilksiyon, siyasi hayatta taktikler 
olabilir. Fakat bunların millî vicdanda yer et
mesi, umumi efkâr tarafından tasvip görmesi lâ
zımgelir. 

Bugün bu anda yapılan obstüriksiyon hak
kında zannederim hiçbir arkadaşta tam, esaslı 
bir kanaat mevcut değildir. Hattâ birçoklarımız 
biraz daha ileri giderek ifade edeyim ki, bunun 
sebebini dahi bilmiyoruz. Bir gün evvel alman, 
bir kararla bugün müddeti geçmek üzere bulu
nan bâzı kanunların görüşülmesi kararlaştırıl
mıştı. Böyle olduğu halde, biraz evvel konuşan 
arkadaşiimm da ifade ettiği gibi; kimisi kapıdan 
girip bacadan bakar, kimisi kuliste birtakım 
loyunlar oynar, sonra bu Mecliste, Türk efkârı 
umumiyesi huzurunda, «Ben vazife yapıyorum.» 
diyebilir mi arkadaşlar! Sadece 2 - 3 - 4 arkada
şa muzaf bir hareket olsaydı ehemmiyet de veril
mezdi. Sadece bir grupa, bir partiye aidolsaydı 
gene ehemmiyet verilmezdi. Bir parti, kendi mak
sadına göre bir Meclisi çalışmaz hale getiriyor, 
burada mevcudolan grupların, partilerin hepsi
ni eli böğründe iş yapamaz hale getiriyor. Bunu 
Türk efkârı umumiyesi ve Yüksek Senato elbet
te tasvibetmiyecektir. Fikirler bu kürsüde ser
bestçe konuşulabilir. İtirazlar burada yapılabilir, 
taktikler de burada yapılabilir... Bütün bu yol
lar açık iken, bir tarafta matbuat, bir tarafta 
umumi eflkârı bir tarafta iş bekliyen vatandaş, 
hepsi gözünü Meclislere çevirmiştir. Meclisler ise, 
birtakım oyunlarla bâzı insanların âleti haline 
getirilmek istenmektedir. Türk efkârı umumiye-
sinde, Türk millî vicdanında bu Meclislerin ça
lışır, bu Meclislerin iş görür, vatandaşın derdine 
deva bulur heyetler olduğunu tescil etmeye hepi
miz mecburuz, arkadaşlar. Bunu yapmak için el
bette her hangi bir partinin iznine, her hangi 
bir taktiğin oyununa gelmeye de tahammülümüz 
yoktur. Bugün Kılbrıs gibi mühim meseleler ya
nında iç politikanın da çok önemli mevzuları var
dır. Gündemde «sıra bekliyen kanunlar vardır ve 
Türk efkârı umumiyesinin hazırlanmakta oldu
ğu yeni bir seçim vardır. Bu seçimin şekli şu ola
bilir, bu olabilir. Ama, bir şeyi söylemeye mecbu-
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ruz: Vatandaşa, nispî temsille yapacaksın, veya 
çoğunluk usulü ile yapacaksın demeye mecburuz. 
O arkadaşlar da burada fikirlerini söyliyebilir-
ler. Bu vazifeden kaçmazlar. Bu Meclis çalışma
larını sabote etmektir. Bu Türlk efkârı umumiye
si ile alay etmektir. Bunlara artık bu milletin ta
hammülü kalmamıştır. Ve Türk vatandaşları 
Meclislerden bunu beklemiyor. Yeni kurulmuş, 
yeni ihtilâlden çıkmış bir milletin meclislerinin 
daha çok hassas olması lâzımgelir, daha çok gay
ret göstermesi lâzımgelir. Bu rejimi yerleştirmek 
için, bu Anayasayı benimsetmek için alman rey
ler kâfi değildir. Rey almak, siyasi şansa sahi-
bolmalk kâfi değildir. Ona lâyık olmak da lâzım
dır. Siyasi şansları bir rüzgâr gibi bazen muay
yen grupların etrafında toplanır görürüz. Ama 
bir gün gelir, bu şans başka istikamete gidebilir. 
îş, siyasi basireti, siyasi şansı iyi kullanabilmek
tir. İşte bugün Adalet Partisi maalesef bu basi
reti gösteremiyen ve Türk siyasi hayatında şim
diye kadar eşi emsali görülıniyen bir taktiğe baş
vurmuştur. Yüksek Heyetiniz buna âlet olmı-
yacaktır. Türk umumi efkârı da bunu tasvibet
miyecektir. Buna inanıyoruz. Ve Türk umumi ef
kârının bir şeyi daha bilmesini rica ediyorum, 
buradan ilân etmek istiyorum: Vatandaşın oyla
rını kendi cebinde sananlar çok kere aklanmış
lardır. Vatandaştan reyi, bir - iki - üç defa kan
dırarak almak mümkün olur, ama her zaman va
tandaşı aldatarak idare etmek mümkün olamaz.. 
Tarih bunun türlü şahitleri, türlü tecellileriyle 
doludur. Bu itibarla arkadaşlarıma, bilhassa on
ların çoğundan tecrübeli bir arkadaşınız olarak 
tavsiye ediyorum, konuşmalarını fikirlerini, nok-
tai nazarlarını bu kürsüden umumi efkâra ilân 
etsinler. Kulisten localardan, kapı aralarından 
fikirler intişar etmez. Fikirler orada mahpus kal
maya mahkûmdur. Mabul fikir umuma karşı 
açıkça söylenebilen fikirdir. Böyle fikirleri var
sa buyursunlar, yeri burasıdır. Türk Milletinin 
bu kürsüsü onlar için de açıktır. Bu imkânları, 
mücadele ede ede hazırlıyan Türk milleti ken
dilerini vazifeye çağırıyor. 

Bu itibarla, kendilerini ben de Türk Milleti
nin bir mümessili olarak, -bir ferdi olarak vazi
feye çağırıyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Gündeme ıgeçiyoruz. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
Y. T. P, den bir üye seçimi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının daha önce 
vermiş olduğu bir karar gereğince, (hatırlardadır 
ki, Y. T. P. için gösterilen aday Sayın Turhan 
Kapanlı seçilmiş ve fakat seçimi mütaakıp istifa 
etmiş idi. Şimdi Y. T. P. Grupu Başkanlığından 
aldığımız adayın ismini okutup seçime girece
ğiz. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı ile beraber 
toplanan Danışma Kurulu 21 Şubat 1964 tarih
li 20 nci toplantısının 2 nci kararının 4 ncü ben
dine Anayasa ve Adalet Komisyonunda vâki is
tifalar dolayısiyle YTP nin kontenjanında azal
ma, A. P. kontenjanında ise çoğalma vâki ol
duğuna karar vermiş ve Y.T.P. nin buraya bir 
aday göstermesini istemişti. Y.T.P. Grup Başkan
lığı Sayın Azmi Erdoğan'ı aday olarak bildir
miş bulunmaktadır. Seçim yapacağız. Tasnif He
yetini okuyorum. 

Sayın Sadık Artukmaç, (Yozgat), burada. 
İzzet Gener, (Niğde), burada. 
İhsan Akpolat (Muş), ıburada. 
Bu oylama için oylar sepete atılacaktır. 

2. —• 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 31ü-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
M eclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) (S. Sayısı: 
m) (i) 

BAŞKAN — Üçüncü defa açık oylarınıza arz 
edilecektir. Seçimle birlikte her iki oylamayı bir 
arada yapmış olacağız. Sepete Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna üye seçimi için, kupaya ise bu ka
nım tasarısı için oy atılacaktır, dikkat buyurul-
masını istirham ediyorum. 

RİFAT ÖÇTEN (Sivas) — İmzalar bitmiş
tir, deftere bakılarak ekseriyet yak ise siz de yo
rulmayın, bizde yorulmıyalım. 

BAŞKAN — Genel görüşme vardır, günler
den beri bekliyor... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ekseriyet yok Sayın Başkan, bende arkadaşımın 
fikrine iştirak ediyorum, lütfen Başkanlık tetkik 
etsin, ekseriyet yok ise usulüne göre muamele ya
pınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyıın şimdi netice 
meydana çıkacaktır. 

Netice meydana çıkıncaya kadar da ben mu
ameleye devam edeceğim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, yoklama yapıldı ve yapılan yoklama
nın neticesi size kadar geldi. 

BAŞKAN — Daha gelmedi efendim. Yokla
manın ne zaman geleceği Tüzükte kayıtlı değil
dir, Yoklama daha birleşimin sonuna kadar da 
kalabilir. Yapılacak açık oylama neticesinde şa
yet 'ekseriyet olmadığı anlaşılırsa o zaman celse
yi kapatırız. 

(1) 433 8. Sayılı basmayazı 31 . 3 . 1964 
tarihli 56 \ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

C. Senatosu Genel Sekreterliğine 
3 . 4 . 1964 tarih ve 3676 sayılı yazı karşı

lık : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliği için 

Diyarbakır Senatörü Azmi Erdoğan aday olarak 
gösterilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Y. T. P. Grup Başkanvekili Y. | 

Hatay Milletvekili 
Sekip İnal 
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2. — YOKLAMA 

(Ekseriyet olmadığı hakkında Fehmi Alpars- ] 
lan ve 4 arkadaşı ayağa kalktılar.) ] 

BAŞKAN —• Ekseriyet olmadığı iddiası mev- j 
cuttur, 5 kişi ayağa kalkmıştır, yoklama yapa- j 
cağız. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Efendim, bir 
muameleye başlandıktan sonra başka bir muame
leye geçilemez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın öçten der ki, yapılacak oylama ve seçim ne
ticesinde nasıl olsa ekseriyet olmadığı anlaşıla
cak. Bu sebeple oylama yapılmasın. Ayrıca aya

ğa 5 kişi kalkarak yeter sayı olmadığını iddia et
mektedirler, binaenaleyh bu talepler karşısında 
seçim ve oylamadan önce yoklama yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — - Yapılan yoklamada 80 sayın 
üyenin bulunduğu, yoklama defterinde ise sa
yın 8() üyenin bulunduğu tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Saat 17 de toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati: 15,45 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılına saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER ; Neşet Çetintaş (Yozgat), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN •-- Oturumu açıyorum, yoklama yaptıracağım. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamada buluıımıyanlar hak
kında Başkanlık Divanının daha önce almış ol
duğu kararın d erli al yeıine getirilmesi için, Baş
kanlık Divanı nczdinde oturumu idare mevkiin
de bulunan Başkan gerekli teşebbüste bulunn-
eaktır. 

Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama ya jul el ı,) 

BAŞKAN — - Şu anda (Jenel Kurul salonun
da yapılan yoklama neticesinde 69 sayın üyenin 
toplantıya, kalıklığı anlaşılmış bulunmaktadır. 
Bu sebeple yeter sayı olmadığı tesbit edilmiştir. 

!•) Nisan 1ÎKİ4 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

•-««SS5B& > W' < 3tK^***-



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ELLİDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1964 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
Y. T. P. den bir üye seçimi 

2. — Anayasa Mahkemesi asıl üye secimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) (S. 
Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1964] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibedilecek politika hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Danıştay kanunun tasarısnın Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhurri-
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/474, C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı: 435) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanım tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosuu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
6.3.1964] (Birinci görüşme tarihi: 26 . 3 . 1964; 
B. : 55) 

2. — Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezası-
nmyerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı : 416) [Dağıtma tarihi: 6 . 3 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1984; B; 55) 

3. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu rapora (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B. : 55) 

4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/542, (C. Sena
tosu 1/354) S. Sayısı 418) [Dağıtmatarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Sena
tosu 1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5.3.1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B : 55) 



6 — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cefasının yerine getirilmesine dair kanun tasa-
rsnm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5.3.1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B : 55) 

7. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu : 1/351) 
(S. Sayısı : 432) [Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

X 8. — Evlilik dışı çocukların tanınmaları
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Turizm ve Ta
nıtma, İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/233; C. Sena
tosu 1/367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tari : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 9. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) [Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3.1964 ;B. 56) 

10. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı : 427) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme 
tarihi : 31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 11. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sa
yısı : 430) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1964] (Bi
rinci görüşme tarihi : 31 . 3 . 1964; B. 56) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sayısı: 
434) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1964] 

X 2. — Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M, Mec
lisi 1/316; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 436) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 .1964] 

3, — Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/778, C. Sena
tosu 3/394) (S. Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 
3.4.1964] 


