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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; Kıbrıs durumuna 
temasla, her ihtimale karşı Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin hazır bulunmasını temineıı Millî Sa
vunma Bakanlığı (bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi lüzumunu fbelirtti. 

Balıkesir- Üyesi Hasan Ali Türker; İzmir 
Valiliğinin, Esnaf Kefalet Kooperatifleri isti'şa-
ri kongresi toplantılarına müsaade edilmemesi 
sebclbini anlıyamadığmı ve bunun tavzihi ge
rektiğini ifade etti. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'e dönüşüne ka
dar, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in vekillik 
edeceğine dair Başbakanlık tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

T. B. M. Meclisi Parlâmentolararası Nato 
Grupuna dâhil üyelerin isim listesinin sunul
duğuna ve bu hususlarda karar alınması gerek
tiğine dair adı gecen Dostluk Grupu Başkanlı
ğı tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

T. B. M. Meclisi Parlâuıentolararası Türk-
İtalya ve 

T. B. M. Meclisi Parlâmentolararası Türk -
İngiliz dostluk gruplarına dâhil üyelerin isim 
listelerinin sunulduğuna ve bu hususlarda ka
rar alınması gerektiğine dair adı gecen dostluk 
grupları başkanlıikları tezkereleri okundu ve 
reddolundu. 

Üyelerden Cahit Akyar, Yusuf Demirdağ, 
Muallâ Akar'ca ve Yusuf Demirdağ, Turhan 
Kapanlı ve Orhan Süersan'm, yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hususunda Başba
kanlık yazısı ve Anayasanın 79 ncu maddesi 
gereğince Komisyonca yapılacak bir işlem bu
lunmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine ve 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarılarını görüşmek üzere bir Geçici Komis
yon seçilmesi hakkında Maliye Vekili Ferid Me
len'in önergesi okundu ve kabul olundu. 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının ye
rine getirilmesine dair kanun tasarısının kanun
laşması kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanu
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
gündeme alınarak diğer işlere takdimen önce
likle görüşülmesi kabul edildi ve teklifin tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Beş üyenin isteği üzerine yapılan yoklama
da salt çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan, 17 Nisan 1964 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

/ / . Dağlı Â Ünlü 
Kâtip 

Kırklareli 
A. N. Arı 

63 ncü Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1. Enver Kök (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
2. Necati özdeniz (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Yukarıda adları yazılı sayın (iki) üye Cum

huriyet Senatosu Oenel Kurulunun 16 . 4 . 1964 
tarihli 63 ncü Birleşimine katılımadıklan tesbit 
edilmiştir. (16 Nisan 1964) 

Kâtip Kâtip 
A. N. Arı Â. Ünlü 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 

Lûtfi Bozicalı'nm, Millî Eğitim teşkilâtında mev
cut, muhtelif sebeplerle inzibati mahiyette ceza 
almış kimselere dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/259) 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, seçimler dolayısiyle parti 
listelerinde yer alan idare âmirlerine dair, ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/147) 
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2. — 

Raporlar 
1. — Bayram Kalpaklı hakkındaki ölüm ce

zasının yerine ıgetirümesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/560; C. Senatosu 
J/355) (S. Sayısı: 447) 

2. — Ali Karahan hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarlısının Mil
let Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/582; C. Senatosu 1/349) 
(S. Sayısı: 446) 

3. — YOKLAMA 

64 ncü Birleğime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı 

1. — Sabahattin Adalı (Hatay) 
2. — Galip Avşar (Adana) 
3. — Şevket Akyürek (İstanbul) 
4. — Ralhmi Arıkan (Bolu) 
5. — LâtitE Aykut (Siirt) 
6. — İzzet Birand (İzmir) 
7. — Cemalettin Bulak (Samsun) 
8. — Necip Danişoğlu (Rize) 
9. — M. Ali Demir (Tunceli) 

10. — Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) 
11. — Mehmet Emin Durul (Denizli) 
12. — î. Cenap Ege (Aydın) 

KÂĞITLAR 

13. — Celâl Ertuğ (Elâzığ) 
14. — Cevdet Geboloğlu (Bitlis) 
15. — Rasim Giray (Elâzığ) 
X(\. — Baki Güzey (Bursa) 
17. —• Osman Hacıbaloğlu (Tokat) 
18. —• Rasiım Hancıoğlu (Afyon Karahisar) 
19. — Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) 
20. — Cahit Okurcr (İzmir) 
21. — Hilmi Onat (İzmir) 
22. — Talât Oran (Bilecik) 
23. — Necati Özdeniz (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
24. — Talip Özdolay (İçel) 
25. — Mustafa özer (Antalya) 
26. — Kadri Öztaş (Balıkesir) 
27. — Rahmi Sanalan (Erzurum) 
28. — Orhan Süersan (Manisa) 
29. — Cahit Tokgöz (Samsun) 
30. — A. Nusret Tuna (Kastamonu) 
31. — Fikret Turhangil (Aydın) 
32. — Refik Ulusoy (Manisa) 

Mehmet Ünaldı (Adana) o o. 
34. — Nedim Evliya (Maraş) 

Yukarda adları yazılı sayın (34) üye C. Se
natosu Genel Kurulunun 17 . 4 . 1964 tarihli 
Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiştir. 

17 . 4 . 1964 

Kâtip Kâtip 
Nevzat 8engel Âdil Ünlü 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTtPLEB : Nevzat Sengfel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Defteri imza suretiyle ayrıca yoklama yapılacaktır. 

4. — SEÇİMLER 

/. Anayasa Mahkemesi asıl üye secimi. 

BAŞKAN — Gündemini izde Anayasa Mah
kemesi asıl üyesi seçimi vardır. Bu seçimle il
gili bir önerge vardır. Okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesine asıl üye seçiminin te

hirini teklif ve rica ederim. 
Urfa 

Esat Mahmut Karakurt 

MEHMET İLKUOAN (Antalya) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN -•-• Secimin tehiri üzerindedir efen
dim. 

MEHMET İLKUOAN (Antalya) — Olsun 
efendim. 

BAŞKAN —Buyurun. 
MEHMET ÎLKUOAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, Sayın Senatörler, Anayasa Mahkemesi

ne üye seçimi ile vazifeli Senatomuza, hu, hava
le edileli bir hayli vakit geçti. Seçim yapmamak 
için hiçbir mücbir sebep yoktur. Binaenaleyh, 
bir an evvel bu seçimi yapalım bu adayı gönde
relim. Bu, dedikoduları mucip oluyor. Affınıza 
mağruren izah etmek istiyorum. Önümüzde Se
nato seçimleri vardır. «Burada kaybedecek olan 
adaylardan birisinin oraya seçilmesi bahis mev
zuu denir.» (Gülüşmeler ve ().. sesleri) Affınıza 
mağnıren izah edeceğim demiştim. Seçim yap
mamak için bir sebep de yoktur. Senato bir se
cimi yapamadı diye dedikodulara meydan ver
memek için bu teklifin reddedilerek seçimin ya
pılmasını rica. ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi asıl üye 
seçimi için bir önerge vardır. Seçimin tehiri is
teniyor, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Adedde bir yakınlık vardır. 
Tekrar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 72, 
Kabul etmiyenler... 62, sayılmıştır. Arada on oy 
fark vardır. Önerge kabul edilmiştir, efendim, 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zer en ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) (Dağıtma tarihi: 15 . i . 1964 (i) 

(1) (C. Senatosu 5/5) Sayılı rapor 16.4.1964 
tarihli 63 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler meya-

nmda 2 nci sırada yer alan Anayasa, ve Adalel 
Komisyonu raporunun bütün işlere takdimci) 
öncelikle konuşulmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Nıısret Tuna 
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C. Senatosu B : 64 
BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna gündemimi

zin bir defa görüşülecek işler mey anında iki sı
ra numarada bulunan Cumhuriyet Senatosu 
Amasya Üyesi Macit Zeren ve A. P. Cumhuri
yet Senatosu Grupu Başkanlığının yazıları hak
kında İçtüzüğün 180 nci maddesi gereğince ha
zırlanan Anayasa ve Adalet Komisyonu müta
lâasının gündemde bulunan diğer bütün işlerden 
önce görüşülmesini talebetmektedir. Bu önerge 
hakkında diğer bir önerge verilmiş bulunmak-
tadır. Okutuyorum. 

(A. P. sıralarından, aynı mahiyette bir öner
ge reddedilmiştir, oyhyamazsmız, sesleri ve 
gürültüler.) Müsaade buyurunuz, daha okutma
dan niçin müdahale ediyorsunuz, efendim mü
dahale etmeyiniz, lütfen müdahale etmeyiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu hususta daha önce verilmiş olan bir öner

ge Genel Kurulca etraflı müzakerelerden sonra 
reddedilmiştir. 

Bu itibarla, bütün işlerden önce müzakeresi 
kabul edilerek konuşulmasına başlanmış olan 
Seçim Kanunu üzerindeki müzakereleri inkıtaa 
uğratmak suretiyle, daha önce reddedilmiş olan 
bir önergenin tekrarı mahiyetindeki bu önerge
yi oylamak kabil değildir. 

Reddini arz ve teklif ederiz. 
Kütahya Ordu 

Bahattin Özbek Şevket Koksal-

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, Başkanlığa bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır, efendim, hayır lütfen, 
Başkanlığa soru soramazsınız; İçtüzükte böyle 
bir hüküm. yok. Şimdi gündemimizin... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bitireyim efendim. 
Gündemin Ibir defa görüşülecek işleri mc-

yanında bulunan Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporunun diğer bütün işlerden Önce gö
rüşülmesini Sayın Nusret Tuna, ve Adalet Ko
misyonu sözcüsü olarak talebetmektedir. Diğer 
bir önergede, daha önce Umumi Heyetin ver
miş olduğu karar gereğince görüşülmekte bulu
nan Seçim Kanunu dururken bunaııı görüşül
mesine mahal yoktur.» deniyoı, 

İkisinin kabulü veya ademikabulü aynı ma
hiyette olması sobebivle Sayın Nusret Tuna'm 
gündemde bulunan ve Lir defa görüşülecek ıs-

17 . 4 . 1964 O : 1 
lerin ikinci sırasını işgal ed^n, Amasya üyesi 
Macit Zeren ve Adalet Partisi Grupu Başkan
lığından, Anayasa Komisyonuna havale edil
miş bulunan ve bunun üzerine Adalet ve Ana
yasa Komisyonunca hazırlanan raporun, görü
şül mekve olan diğer işlerden da'ha önce görü
şülmesi taleıbedilinektedir. Oylarınıza arz edi
yorum.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Okunan takririn aleyhinde söz istiyorum, eten
imi. 

BAŞKAN — Söz istiyemezsiniz, oyluyo
rum. Müsaade buyurun. Sayın Nusret Tuna'-
nın takrirlerini oylarınıza.. (ıSağdan şiddetli 
gürültüler, oyhyamazsmız, sesleri) müsaade bu
yurun, efendim, müdahale 'etmeyin. Nusret Tu-
na'nm önergesini, Anayasa Komisyonu Sözcü
sü Sayın Nusret Tuna'nm önergesini oylarını
za arz edeceğim. Ve bu mesele de böylece halle
dilecektir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. Oylama
dan önce söz vermek mecburiyetindesiniz. (Sağ
dan, şiddetli gürültüler, söz istiyorsunuz, ses
leri) 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Usul hakkında 
söz vermeye mecbursunuz. 

BAŞKAN —- Müsaade buyurunuz, müsaade 
buyurunuz, oylarınız meseleyi halledecektir. 
Meselâ; lehinde, aleyhinde, üzerinde söz söyle
diniz, netice itibariyle bu oylanacaktır. (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler) müsaade bu
yurunuz, teklifi oylıyaylım. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında, Başkanın tutumu hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, efendim 
bunu oylıyalım. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler.) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Oyhyamazsmız efendim, usul hakkında söz 
istiyorum; oya sunmadan evvel usul hakkında. 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna'nm.. (A. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Usul hakkında söz istiyorum, sizin tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyorum. 
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C. Senatosu B : 64 17 . 4 . İ964 O : İ 
BAŞKAN •—• Kendi arkadaşınız, Anayasa 

ve Adalet Komisyonu sözcüsü Saym.. 
MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 

Efendim anladık, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi, oylama sırasında 

söz verem om. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Oylama olmadı, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz oylamada

yım. 
Sayın Nusret Tuna'nm... 
MEHMET NURt ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Tutumunuz hakkında söz istiyorum. Sayın Baş
kan, sizin tutumunuz hakkında.. («Kim ilk 
önergeyi bildi de bir önerge daha verdi? Na
sıl bilebilir.» sesleri) gürültüler. 

BAŞKAN —• Hayır efendim, ben söz ver-
ıncden konuşamazsınız. Hayır, Başkanlık söz 
Yı/i-iiıedi'kee hiçbir üve konuşamaz. 

KAKIP ONAL (Adana) -
mu hakkında söz istiyorum... 

Başkanın tutu-

Usul (: MM A .1 j ETTİN B VI JA K. (Sanısını) 
hakkında söz istiyorum. 

(Cemalettin BulaJk kürsüye geldi) 
BAŞKAN — Sayın Bulak, Başkanlık söz 

vermeden. hiçbir üye bu kürsüye gelemez. Baş
kanlık söz vermedikçe hiçbir üye kürsüye ge
lemez. Umumi Heyete hürmet ediniz. Başkan 
söz vermeden saym üyeler kürsüye gelemez. 
Sayın üyelerden birisi 'bu kürsüden sizin na
mınıza, ıhım]arı size öğretiriz gibi kelimeler sar-
f etmiş, tehdit edici kelimeler kullanmıştır. Baş
kanlık bunu kendisi ile ilgili görmemektedir'. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, usûl hakkında söz istiyorum, 
lütfen söz verin. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz verilmez, 
efendim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Oylama sırasında değil efendim, oylamadan ev
vel. söz istemiştim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
—- Tutumunuz hakkında, usûl hakkında söz 
istiyorum, efendim. 

SAKİP ÜNAL (Adana) — Usul hakkında 
söz istiyoruz, Başkan., 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana)— 
Usul hakkında söz istiyoruz (Sağdan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. (Sağdan, oylayamazsın, sesleri) 
('Söz vermeye mecbursun sesleri).. 

Saym Nusret Tuna'nm önergesini oylarını
za arz ediyorum; (A. P. sıralarından gürültü
ler ve toplu halde dışarı çıkmalar) kabul 'eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 'edilmemiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi 
Kanununun değiştirilmemle dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 2/630; C. Senatosu 2/12i) 
(S. Sayısı : 448) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereler 
dün devam etmekte idi. Söz almış olanları oku
tuyorum. Anayasa ve Adalet Komisyonu bu
rada, Adalet Bakanı burada. Söz Saym Ahmet 
Yıldız Via idi; buyurunuz Saym Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saym Baş
kan, saym arkadaşlar, ben bu konu hakkında 
partilerin destek veya isteklerine etkisi olan 
faktörlerin ötesinde konunun önemi ve bizim 
memleket için uygulanması sonuçları hakkın
daki görüşlerimi arz edeceğim. 

G'ereekten her partinin türlü yönden bu ka
nun karşısında bir tutumu vardır. Küçük 
partiler şanslarını ^burada görürler. Bir par
tinin, bunun sayısını artıracağı, bir diğer par
tinin de 'bunun sayıyı azaltacağı konusunda gö
rüşü olabilir. Ben /bunlara değinmiyeceğim, 
sadece sistemin fayda ve malhzurları ile bizim 
memleketimizde uygulanması hususu üzerinde 
duracağım. Töorideki çatışmalara girişmiye-
ceğim. Faydaları elbette oran artışı, âdil tem
sil etkili 'muhalefet türlü eğilimlerin meclisler
de temsilini sağlar. Sakıncaları, istikrarsız 
Hükümet, seçkin kişiler yerine partilerin liste
lerinin seçilmesi, parti içi ^çelişmelere yer ver
mesi ıgilbi ıgörüşler saivunulur. (Bizim için »bun
lardan Ibirinin daiha doğrusu sakıncaların öne
mini (belirtmeye büyük îhtiyaeolduğu kanısm-i 
dayım. Güven oyu almıyan Senatoda istikrar
sız Hükümet diye ibir şey Jbalhis konusu ola
maz. Bunun için istikrarsız Hükümetin yara
tılacağı konusu üzerinde durmaya gelmez. 

(1) 448 S. Sayılı basmayazı 16 . i . 1964 
günlü 63 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 
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Memleketimizde seçkin kişilerin seçilmesi yal
nız nispî çoğunlukla olacağı 'testinin de kuvvet
li dayanağı yoktur. Aksine nispî temsille da-
Iha çok seçkin kişilerin seçilebileceğini belirt
mek isterim. Çünkü, •çoğunluk sisteminde par-* 
tiler adına oy verilmektedir. Halbuki, nispî 
sistemde partiler en öndeki adaylarını listenin 
'başına geçirdiklerine göre her partiden seçile
cekler, partinin en önde seçilecek adayları ola
caktır. 'Bu bakımdan zannederiz ki, (çoğunluk 
sistemi iyi, kaliteli eleman seçimine yardımcı 
değildir. Anayasaya aykırılığının savunulma
sı zannederim ki zaten kolay bir şey değil
dir. !Bonra benim biraz üzerinde duracağını 
husus; Millî Birlik Komitesi zamanındaki tu
tuma değinen bâzı görüşlerdir. Millî Birlik 
Komitesi kurulurundan itibaren devamlı suret
te nispî temsili savunmuş, türlü hey anlarında 
•bunu 'belirtmiştir. Binaenaleyh, «Bir tutanı 
değişikliği ile bugün bunu savunuyor.» sözü ta
nı am'iyle gerçeklere uymamaktadır, Sonra bu 
kürsüden »bir ithamda bulunuldu, yanlış bir 
beyanda bulunuldu, ona da cevap vermek ihti
yacını duyarım. Kurucu Mecliste Millî Birlik 
Komitesi, yetkiyi tamamiyle elinde bulundura
rak Anayasayı ve Seçim Kanununu istediği gi-
'bi çıkarabilirdi, dediler. Bu külliyen yanlıştır. 
Normal kanunlarda iddia edilebilecek hu (gö
rüş seçim ve Anayasa için kesin olarak hatalı
dır. Çünkü, 157 sayılı Kanun; her bir Millî 
Birlik Komitesi Üyesine hir 'ay hakkı tanıdığı 
için, böyle bir «görüş ayrılığında 23 kişinin 278 
kişiye karşı .oy kullanması mevzuübahis idi 
ki, hu takdirde mutlaka Temsilciler Meclisinin 
görüşü hâkim olurdu. Esasen Ibu hususta Mil
lî Birlik Komitesinin bâzı -.görüşleri dahi ba
ğımsızlar üzerinde bulunması, Senato yetkile
rinin daha fazla olması hususundaki görüşler, 
uzun tartışmalara ve bâzı basm organlarının 
bunu yanlış yorumlamasına tanık olanlar ka
bul eder ki, bu görüşe rağmen Temsilciler Mec
lisinin görüşü savunuldu. 

Bir iki teihdit bu kürsüde savruldu. Onlara 
cövap vererek sözlerimi bitirmek isterim. Bun
lardan bir tanesi ı«her şeye rağmen biz bu ka
nunu çıkartmıyacağız» dedi, bir arkadaş. Di
ğer bir arkadaş da «eğer bu kanun çıkarsa,. 
ileride Meclisi bir parti grupunun etkisine 
sokmuş olacağımızı peşinen söyleriz,» dedi. Ev
velâ şunu arz etmek isterim ki, 8 grup bir ko-
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nuyu savunuyor, - 5 part i ve üç tip bağımsız -
bir parti grupu da aleyhinde bulunuyor. Sena
tonun yüzde 40 oranından az üyeye sahip bu
lunan kimseler, yüzde 60 »çoğunluğa «size bu
nu zorla kabul ettiririz» tehdidinin, rejimimize 
karşı, savunduğumuz Anayasa düzenine karşı 
bir hadsizlik olduğu kanaatindeyim. Bunu 
hesapsız bir dil sürçmesi olarak kabul edelim. 

Diğer taraftan arz ettiğim 'gibi, bir azınlık 
.ıgrupun, tüm olarak, 1960 öncesi meclisleri çi-
bi, bir -grup baskısı altına, Meclisi alma isteği
ni bu Mecliste söylememesi gerekirdi. Buna 
karşı tesellimiz olaylar ve zaman, en kuvvetli 
öğretici olacağı için bu tehdidin dil sürç
mesi şeklinde hesapsız bir ifade olacağı inan
cıdır. Hepinizi saygı ile selâmlari'm. 

BAŞKAN — Sabahattin Orhon. 
SABAHATTİN OKTTON (Oircsun) - Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, huzurunuz
da görüşülmekte bulunan kanun teklifi münase
betiyle vâki olacak mâruzâtımda Parlâmentolar 
tarihinde henüz pek.yakın olarak telâkki edilebi
lecek bir zamanda, bundan üç yıl önce Kurucu 
Mecliste Senato Secim Kanunun tedvini sırasın
da cereyan etmiş müzakerelerden bahsedecek 
değilim. Aynı zamanda dünya demokrasi idarele-
rindeki seçim sistemleri ve tatbikatı üzerinde de 
bu münasebetle çok söz söylemek mümkün ama 
bunu da yapmak istemiyorum. Değinmek istedi
ğim husus tedvininden bu yana yalnız bir kere 
tatbikat sahası bulmuş ve tatbikatında da aksama
lar doğurmuş bir kanunun, Senatonun üçte biri
nin yenilenmesinden hemen önce ender raslanaıı 
mütekaddim çalışma şekilleri içerisinde tatil ve 
tevessül edilmiş olması vâkıasıdn. 

Şimdi huzurunuzda bulunan kanun teklifi 
. hangi tatbikat aksaklıklarını bertaraf etmek veya 
I bundan üç yıl önceki tedvininde haklı olduğuna 

inanılarak kabul edilmiş, prensipleri bugün için o 
haklı sebepleri artık taşıdığından dolayı tadil edil-
mek isteniyor. Buna en samimöl kalp inanmak 

| güçtür. Müntesibi bulunduğum Yeni Türkiye 
Partisinin programına sadık bir âzası olarak, 
bütün gönlümle Türkiye'de seçimlerin nispî esas
lara göre icrasına taraftarım. Gönül arzu ederdi 
ki; bu teklifi getirenler Türkiyemizin içerisinde 
bulunduğu şartları tahlil ederek memleketmizde 
kemali ile nispî temsil sistemini yerleştirecek 
olumlu tedbirleri muhtevi bir kanun hazırlamış 
bulunsunlar. Halbuki teklifin Klyle bir vasfı gö-
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rülmemektedir. Bu haliyle ve seçilen zaman iti
bariyle de adeta bir siyasi zümrenin yenilenecek 
kısmî Senato seçimlerinde birkaç fazla sandalya 
sağlamak amacını gayrikabili inkâr bir şekilde 
güden çıkarcılık zihniyetinin damgasını taşımak
tadır. Filhakika demokratik idarelerde zaman za
man siyasi partilerin kendi çıkarlarına uygun kn-
nun tedvin ettikleri görülmüş hallerdendir. Fakat 
yine bilinen gerçeklerdir ki, bu kanunlar onları 
çıkaran siyasi zümrelere hayır getirmemiş, mem
lekete, rejime ve bizzat kendile:ine zararlı olmuş
tur. Henüz intikal devresinde bulunduğunu her 
zaman hulûsu kalbi e ifade ettiğimiz rejimimizin 
meselelerinin hallinde, bu kanunin bu haliyle bir 
hizmet ifa edeceğine şahsan kaani bulunmadığım
dan, kanunun aleyhinde oy kullanacağım. Nasıl 
ki; Anayasamızda milletvekili en ve Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin ödenek]erinin, artırılması za
rureti karşısında kabul edilec k kanunların mü-
taakıp devreler için hüküm ihtiva etmesi kabul 
edilmişse, aynı espri içinde, tasarı kabul edildiği 
takdirde, mütaakıp devreler için tatbiki hususun
da hüküm ihtiva eylemesi icabedeceği kanısında
yım. Bu hususu temin edebileceğini umduğum 
bir önergeyi takdim edeceğim. Maddelerin görü
şülmesi sırasında itibar buyurulmasım arz eder 
saygılarımla huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Buyurun Savın fnceoğlu. 
İki tane yeterlik önergesi gelmiş bulunuyor 

ama... Bir dakika.. 6 kişi de konuşmuş bulunu
yor, ama dünkü Birleşimde bugünkü Birleşim 
arasında bu mevzu üzerinde b'raz aydınlanmak 
için ve lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere üç ki
şiye görüşme imkânı temin etmek için ve lehte, 
aleyhte ve üzerinde birer kişi konuştuktan sonra 
dünkülerle birlikte konuşanların miktarı 8 i bula
caktır. Ondan sonra yeterlik <r örgesini oylarını
za sunacağım. Lehte Sayın Yıldız, aleyhte Saym 
Orhon ve üzerinde ise Saym îneooğlıvna söz ver
dim. Bundan sonra yeterliği oyamıza sunacağım. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) —- Saym Başkan, muhterem arkadaş 
lar, mensubu bulunduğum Mi']et Partisi 18 se
neden beri, Millet Partisi olarak, Cumhuriyetçi 
Millet Partisi olarak, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi olarak ve nihayet yine Millet Partisi ola
rak bu memlekette en faydalı, en az zararlı se
çim sisteminin nispî secim olduğunu savunmuş, 
zaman ve hâdiseler bu görüşü vl e ne kadar isa
bet ettiğini ispat etmiş bulunmaktadır. Memleke-
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timizde maalesef ekseriyet usulünün .zararları 
çok olmuştur. Bu itibarla nis[î seçim usulünün 
birçok mahzurlarına rağmen; ekseriyet usulüne 
göre ehveni şer görmekteyiz. Mevcut Senato Se
cim Kanununda karma liste yapılması kabul edil
miş olmasına rağmen, şahsiyetleri seçmekten zi
yade parti listesine oy kullanıldığı görülmüştür. 
Böylece partilerin aldıkları oy oranında temsil 
edilmemeleri çok önemli bir ımdızur olarak göze 
çarpmaktadır. Bu memlekette kardeşlik havasının 
yerleşmesi, hattâ Devlet [neminiarmm tam taraf
sızlığının temini ancak hangi -partilerin hükümet 
kuracağının önceden kesin olarak belli olmaması 
ile mümkündür. Memleketimizin sükûn ve selâ
meti bundan böyle partilerin karma hükümet ku
rabilmeleri ile mümkündür. Cumhuriyet Senato
sunda da her partinin oram nis» etinde temsil edil
mesi hiçbir zaman memleket za» arına olınıyaeağı-
na inanıyoruz. Sağduyu sahibi vatandaşlarm rey
lerini ona. göre kullanacaklarına emin bulunuy.j-
ruz. Nispî-temsil sistemi sayesuide her partiden 
en değerli şahısların seçilmesi sağlıyacağıııdan 
şüphe etmemek lâzımdır. 

Büyük ekseriyetinizin kabulüne mazhar olaca
ğından emin olduğumuz bu kanunun memleket ve 
millet için hayırlı ve uğurlu "İmasını temenni 
ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Üç tane yeterlik önergesi vardır, 
okutacağım. 

KOMİSYON ADINA ÂMİL AKTUS (Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Konvsyon adına konuş
mak istiyorum... (Olmaz sesleri 

BAŞKAN — Buyurun 'efendim, Komisyon 
adına söz istendiği takdirde Başkanlık söz vermek 
mecburiyetindedir, niçin müdahale ediyorsunuz? 
Buyurun efendim, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Etendim, 
kanunun lehinde konuşan arkadaşlar, komis
yonun vazifesini büyük ölçüde hafifletmiş bu
lunuyor. Onun için benim mâruzâtım çok uzun 
sürmiyecek, sadece birkaç noktaya arzı cevabe-
deceğim. 

Bizim gibi demokrasiye j^eni girmiş olan 
memleketler daima bu seçim sisteminde, çoğun
luk sistemiyle işe başlamışlar bundan sonra ço
ğunluk sisteminin mahzurlarını görerek nispî 
temsil usulüne geçilmiş bulunuyor. 20 nci asrın 
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başında yavaş yavaş bütün. Avrupa memleket- f 
lerinde nispî temsil usulünün kabul edildiğini I 
görüyoruz. En son 1946 kanuniyle Fransa ço- I 
ğunlıık sistemini terk ederek nispî temsil usulü- I 
nü kabul etmiş bulunuyor. Bugün kara Avru- I 
pa'sı '• memleketlerinin büyük bir kısmı nispî I 
temsil prensibini benimsemiş vaziyettedir. Yal- I 
ııız İngiltere vo Amerika'da çoğunluk usulü I 
kullanılmaktadır. Biz de aşağı - yukarı aynı I 
tekâmülü takibettik : Önce çoğunluk esasından I 
başladık, sonra nispî temsil esasına geldik. Mil- I 
let Meclisi için nispî temsil esasını kabul ettik. I 
1961 yılında Senato için çoğunluk esasını mu- I 
hafaza etmek istedik. Fakat bunun birçok ada- I 
letsizliklere sebebolduğu seçimlerde anlaşılınca, I 
nispî temsil esasına dönmek zarureti hâsıl oldu. I 
Burada, bir siyasi pat ti diğer bir siyasi partiye, I 
«Bu usul sizin lehinize olduğu için, bunu getiri- I 
yorsunuz» diye tarizde bulunduğu zaman, o I 
parti de, pek tabiî olarak siz de eski sistemi I 
kendi lehinize olduğu için, muhafaza etmek isti- I 
yorsunuz diye, tarizde bulunabilir. Onun için I 
bu tarizleri bir taıafa bırakıyorum, bu sistemin I 
memlekete faydalı mıdır, değil midir? Bunu I 
mütalâa etmek lâzımdır, kanaatindeyim. I 

Bizim memleketimizde bilindiği gibi halkı- I 
mız daha çok şahıslardan ziyade listelere, par- I 
tilere oy vermektedir.- Böyle olunca, memle- I 
kette, memleket bünyesine en çok uyan siste- I 
min, tamamen listeleri esas ittihaz eden nispî I 
temsil usulü olması icabeder. I 

Benden, evvel konuşan arkadaşlarım, nispî I 
temsil sistemi ile çoğunluk sistemi arasındaki I 
farkları ve bilhassa nispî sistemin kendi bünye- I 
sinde meveudolan l)âzı mahzurlarına rağmen, I 
çoğunluk sistemine hangi noktalardan faik ol- I 
duğunu uzun uzun anlattılar. Ben burada bun- I 
lara temas edecek değilim, I 

Yalnız burada arkadaşlarımız bu kanunun I 
Anayasaya aykırılığı noktasında İsrar ettiler. I 
Komisyon olarak bu noktaya cevap vermek zo- I 
rundayım. Anayasaya aykırılığı tezine delil I 
olmak üzere iki şey ileri sürüldü : Birinde Ana- I 
yasanın gerekçesinden bahsedildi; diğerinde ise I 
Anayasanın geçici .10 nen maddesinin son fık- I 
rasmdan bahsedildi. Anayasanın geçici 10 nen I 
maddesinin son fıkrasında Cumhuriyet Senato- I 
su üyelerinin Secim Kanunundan bahsetmiş ol- I 
ması, bu kanunun muhtevasının Anayasa tara- I 
fnidan değişmezliğinin kabul edildiği mânası | 
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gelmez. Bu bakımdan Anayasaya aykırılığı id
diası mesmıı olmamak lâzımgelir. Nitekim Ana
yasa, metninde birçok kanunlardan bahsedil
miştir. Fakat o kanunların ihtiyaca göre Yük
sek Meclisçe tadil edilmesi daima mümkün. Es
babı mucibede, Senato seçimlerinin çoğunluk 
sistemine göre yapılacağına işaret edilmiş ol
ması, o zamanki duruma ait bir vaziyettir. Bu 
da, yine kanunun değişmezliğini ispata yeter 
bir delil olarak ileri sürülemez. 

«Nispî temsil sağcıların ve solcuların parlâ
mentoya girmesine sebebolur» diye buyurdu bir 
arkadaşımız. 

Biliyorsunuz, memleketimizde bu eğilimde 
partilerin kurulması kanunla ve Anayasa ile 
yasaklanmıştır. Bunların doğrudan doğruya 
parti bayrağı allında Meclise girmesine imkân 
yoktur. Bunun dışında, bu eğilimde olan bir 
kimsenin, muhtelif partilerin bünyelerine gire
rek Meclise girmeleri meselesi ise; bu tamamen 
mevzuun dışında kalır. 

Mühim bir noktaya daha arzı cevabetmek 
isterim ; 

Çoğunluk sisteminin mahzurlarını kabul 
eden arkadaşlarımız bu sistemin mahzurları; 
Anayasa Mahkemesinin kabul edilmesiyle ber
taraf edilmiştir. Anayasa Mahkemesi vardır o 
halde çoğunluk sisteminin mahzurları ortadan 
kalkmıştır, dediler, biz bu kanaatte değiliz. 
Anayasaya aykırı olmamakla beraber bâzı ka
nunların, çoğunluk sistemi ile parlâmentoda 
oyların, hakikatte oyların çoğunluğunu alma
dığı halde parlâmentoda ekseriyeti alan parti
ler tarafından çoğunluk tahakkümünü sağla
ması sayesinde çıkarılması daima mümkündür, 
bunlar Anayasa Mahkemesinin kontrolü dışın
da kalmaktadır. Bu suretle tenkidlere, başlıca 
tenkidi e re arzı cevabetmiş oluyorum. Diğer ten
kidlere de konuşan arkadaşlar cevap vermiş bu
lunuyorlar. Mâruzâtım bundan ibarettir, hür
metlerimle. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — • Yeterlik önergeleri vardır. Fa
kat son söz sayın bir üyenin. Sırada Sayın İlk-
uçan. (Yeterlik önergeleri var, sesi) Son söz sa
yın bir üyenindir. Buyuran Sayın İlkuçan. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, 

Yüce Senatonun mehabetini gölgelerim endi
şesiyle aranızda geçirdiğim iki bucuk senede 
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sizleri bu kürsüden en az işgal etmiş, Haziranda 
yenilenecek bir seçime kur'a çekmiş bir üyeniz 
olarak belki son olacak konuşmamda heyecanı
mı mazur görmenizi hassaten rica ederek sözle
rime başlamak niyetindeyim. 

Senatörlük vasfının bendeki anlamı, senatör 
adayı olduğum günden Yüce Meclisinize iştirak 
edip aylar geçene kadar her aklıma gelişte beni 
titreten, heyecanlandıran, vasıflarını düşündük
çe beni korkutan ağırbaşlılık, prensiplerde bağ
lılık, rey hakkının kullanılmasında en büyük 
etkinin vicdanlarımızın süzgecinden geçmiş, 
akıl ve mantık kurallarının memleket umumi 
menfaatlerinin ön plânda tutulması şeklinde idi. 

Bu haleti ruhiye içinde ilk günlerde, ilk ay
larda ve ilk senelerde acı tatlı çekişmeli, kutup
laşmaları siyasi hayatı tecrübesi ve yaşları ben
den büyük sayın üyelerin, «endişeye mahal yok 
böyle böyle alışıp anlaşacağız» demelerine rağ
men yadırgamakta idim. 

tki Meclisi istiyen Anayasanın «Meselelerin 
bir başka havada» diye başlıyan gerekçesindeki 
gerçeğe hâlâ girememenin üzüntüsü içinde her 
gün biraz daha mâkul, her gün biraz daha sa
kin kararlar istihsali beklenirken bugün nere
deyiz, hangi merhaledeyiz? 

Kıymetli senatörler bu kanun Senatodan ge
çecektir. Ve tatbiki sonunda da kanun teklifini 
yapan Zihni Betil arkadaşımızın ve kanunu des-
tekliyenlerin partisine Haziran seçimlerinde 
beş - on fazla sandalye temin edecektir. Bu işin 
su götürmez, katî sonucu olacaktır. Ve bu grup 
için bir kazançtır. Fakat neler kaybedeceğimizi 
ve kaybetmekte olduğumuzu da bendeniz gayet 
samimî şekilde ifadeye çalışacağım. 

1. 1957 seçimleri, arafesinde Demokrat Par
tinin kendi iktidarını seçimle yıkmaya matuf 
muhalefet partilerinin güç birliğini tesirsiz hale 
getirmek için bir nevi meşru müdafaa sadedinde 
o günün Seçim Kanununun tadili teklifinin . 
T. B. M. Meclisindeki müzakere safahatını ha-
tırlıyahm. Parti değiştirenleri, muhalefetin 
müşterek karma liste yapmasını, ve vatandaşın, 
listeler üzerinde çizme ve yazmasını yasaklıyan 
bu tadillerini «Demokrasiyi dinamitlemekle» 
vasıflandırarak savunmalarını yapan ve bugün 
aramızda bulunan Sayın Nüvit Yetkin ve Sayın 
Sırrı Atalay'a beslediğim saygı ve sevgi yıkılı
yor. Kanun metinlerini değiştirmekle vatandaş 
reyini tesirsiz hale getirmenin hiçbir şekilde 
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tecviz edilemiyeceğini en ağır ve en acı şekilde 
ifade eden bu arkadaşlarımız. O gün tenkid et
tikleri hususları Kurucu Meclis üyesi sıfatiyle 
düzeltmediler mi? Düzeltmedilerse hata... Dü-
zelttilerse bugün henüz neticesi iyi veya fena 
olarak sonuçlanmamışken tekrar yön değiştiril
mesine çalışılması her ne suretle izah edilirse 
edilsin benim nazarımda da, vatandaş nazarın
da da siyasi bir tedbir olmaktan başka bir mâ
naya yorumlanamaz. 

2. Bu kanun teklifi Senato Başkanlığına 
havale edildiği tarihten bu yana bağımsız ve 
küçük partiler senatörleriyle vâki temasların 
şekline de nazarlarımızı çekmek istiyorum. Bir 
misal ile bu acı gerçeği ifade edeyim. 

Bir sayın senatör dün A. P. görüşünü be
nimsemiş ve benim de dâhil olduğum bir tartış
mada kendisinin eski partisi içinde dahi ekse
riyet sistemini müdafaa ettiği, binaenaleyh ge
lişmiş ve olgunlaşmış görüşünün artık kendisi 
için vazgeçilmez bir prensip olduğunu İsrarla 
müdafaa etmiştir. 

Yalnız benim gibi düşündüğü için değil, 
prensiplerine sadık bir senatör olduğu için ken
disine beslediğim hürmetin yersiz olmadığı ka-
natinde iken onu ertesi günü aksi tezi savunur, 
o yolda oy kullanırken görürsem; çok rica edi
yorum benim yerimde siz olsanız bunu nasıl yo
rumlarsınız? Bizlere sabit kıymet hükümleri 
besletmekten yoksun bırakan içyüzü bilinmiyen 
veya bilinmek istenmiyen tahditler Senatodan 
ve senatörlerden neler alıyorlar farkında mı
yız? 

Yarın seçim meydanlarında bu hâdiseler 
maksatlı olarak da ele almsalar; kazanılmış 
fazla sandalyelerle bu izafi kayıplar kapatıla
bilecek midir? 

3. 1960 senesi 27 Mayıs günü öğleye doğru 
radyodan isimleri ilân edilen Millî Birlik Komi
tesinin halkoyundan geçmiş Anayasa ile bura
da bulunanlarının sağ kalanlarına da seslenmek 
istiyorum. 

Türk Milleti ve Anayasa size ömür boyunca 
Senatoda oturma yetkisini yaptığınız ihtilâlin 
mükâfatı olarak vermedi. Ve zaten siz bir mü
kâfat almamaya yemin etmiştiniz. Ancak, titiz
likle ortaya çıkardığınız eserin istenilen şekil
de gelişip oturmasını sağlamak için Anayasa 
size munzam bir kontrol vazifesi daha yükledi. 
Bunun için buradasınız. Bu vazifenizi rahat ve 
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tesirli görmek için hiçbir noksanınız, sakıncanız 
yoktur. 

Bu secim kanunu sizin zamanınızda çıkmadı 
mı? 

Biriniz şu kürsüye çıkıp bu kanunun değiş
tirilmesi doğrudur, ancak aksaklık 1961 seçim
leri akabinde görüldü, diyerek sola bakıp, «ar
kadaşlarım ben de o kanaatteyim ama vaktini 
iyi seçemediniz. Bu tadil ya 1961 seçimi aka
binde yapılmalı idi. Veyahut da iki seçim so
nunda yani tam tatbikinden sonra olmalı idi. 
Şimdi size menfaat sağlıyor havası var» diye
rek vatandaş nezdinde olsun, bizler nazarında 
olsun neticeyi değiştirmese bile, bir yürek so
ğutanı az mı idi? 

Sayın kontenjan senatörleri ile tabiî senatör* 
lere müştereken sesleniyorum. 

Biz, Senatoda bugün seçimle gelenler ilci 
ekibe ayrıldık. Partilerimizin menfaatleri bakı 
mmdan biz ekseriyeti karşımızda olanlar da nispî 
sistemi şiddetle arzulamaktadırlar. Ve bumu, 
için her iki taraf kuvvetlerini müttehiden orta
ya koyup netice almaya çalışıyorlar. 

Sizlere soruyorum. Partisi olmıyan, seçimle 
ilgisiz, kıymetli varlıklarınızın içinde bir tane
cik de ekseriyet sistemini prensibolarak kabul 
etmiş kimse çıkamaz mı? 

A. P. ekseriyet sistemi ile bu Haziran ve iki 
sene sonraki Haziran seçimlerine girse 150 se
natörlüğün 100 tanesini alsa ne olur? Anayasa
ya göre C. Senatosu kanun çıkaran uzvun son 
mercii değildir. Son karar nispî sistemle seçim 
yapılan Millet Meclisindedir. Mevzuat da, tat
bikat da bu değil midir? 

Bu kanun teklifini bütün kademelerinde ta-
kibettim. Sayın Zihni Betil arkadaşımız Karma 
Komisyonda, «Bugün bu kanaatteyim. Zaman 
gelir belki de başka kanaatte bulunabilirim, bu 
tabiîdir» buyurdular. Affınıza ve aflarmıza sı
ğınarak devirlerini örnek almasam bile bugün 
bir muhalif olarak bu sözleri şöyle tercüme et
sem beni çok mu haksız bulursunuz? Bugün işi
mize böyle geliyor, yarın çok rey almaya baş-
laymca da - çok temenni ediyorum. Hem de 
canı yürekten - ekseriyet sistemini müdafaa 
ederim. 

Her halde temennim dikkatlerinizden kaç
mamıştır. Arz edeyim; mahallî seçimlerde ram-
takamda hiçbir propaganda yaptırmadım. Ne 
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miting, ne kapalı salon. Sebebini sordular, ce
vap verdim. C. H. P nin fazla oy kaybını iste
miyorum dedim. Bunda sizi temin ediyorum ki 
samimî idim. Yüzde 80 la iktidarda idiler. Da
ha fazla rey kaybı onları da tedbirlere tevessül 
ettirebilirdi. Tedbirlere tevessül ( etmenin feci 
akıbeti memleket sathından silinmemişken te
vessülü 'beni düşüncelerimde nerelere kadar gö
türdüğünü rahatlıkla kestirebilirsiniz. 

itişte kıymetli senatörler, maha<llî selimlerden 
sonra, tedbirler başlamadı mı ? 

1. ıSenato seçimlerinin nispî usule »göre ya
pılması, 

2. Sayın Şefik înan tarafından Milletvekili 
seıçimleri Kanununun tadili teklifi, 

3. Partiler kanunun bâzı maddeleri, 
4. Millet Meclisinde toplantı nisabı, karar 

nisabı, 
5. Ve en sonunda, 
Cumhuriyet 'Senatosu iki sayın 'başkanveki

linin iki ayrı açık oylama sistemi. 
Cumhuriyet Senatosu iç Tüzüğünün üyele

re ceza tertibi maddesi görüşülürken Sayın Kal-
paklıoğlu ile Sayın Sırrı Atalay arasında bir 
münakaşa cereyan etmişti. Sayın Kalpaklıoğlu 
«Ceza olmasın, dün siz cezadan şikâyetçi idiniz. 
Bugün teklif ediyorsunuz» demiş. Sonra Atalay 
da «Biz usullerden, cezalardan değil, bize ayrı 
kendilerine ayrı tatbikinden şikâyetçiyiz» diye 
cevaplandırdığı o haklı konuşmasından sonra 
Sayın Kalpaklıoğlu'na derinden derine içerle
miş, kuliste de münakaşa etmiştim. 

Meğer yanılmışım. Sayın Atalay bu kanun 
teklifinin Karma Komisyon kurulmasına dair 
yapılan oylamanın şikâyet edilen şeklini, şikâ
yet edilen usulü ile karara bağlayarak Kalpaklı
oğlu 'mı haklı çıkardı. 

Huzurunuzda kendisini o 'gün incittiğim Kal
paklı oğlu'ndan özür diliyorum. 

Sayın senatörler sizlerin fazla vaktinizi al
dım. özür dilerim. Ancak bir hâtıramı da nak
letmek isteğime müsaade ederseniz minnet
ta r kalacağım. 

1955 senesi Antalya iplik Dokuma Fabrika
sının.temel atma töreninden dönüyorduk. Zama
nın Reisicumhuru ve Başvekili kaza kaza parti 
heyetlerini kalbul ediyordu. Ben de kaza heyeti 
ile eski belediye salonunda görüşürken «Beye
fendi bizi münevverler ile münakaşadan alıkoy-
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dunuz, müşkül duruma soktunuz. Millet partiyi 
tutuyor, hizmetten memnun bu tedbirlere ne ha
cet? Anlıyamıyoruz» demiştim. Sene 1955 ve o 
topluluğun el'an hayatta ondan fazla şahidi var. 
Şimdi soruyorum arkadaşlarıma kanun teklifi 
yapan savunan arkadaşlarıma: 

Sizi bu tedbirler değil vadet t iğiniz tarafsız 
idare, vatandaşa eşit unu amele Beş Yıllık uzun 
vadeli plânın efcsiksk tatbiki ve Sonunda sağla
nacak mesut kalkınma kuvvetlendirilecektir. 

Bunlara inanıyor iseniz bu tedbirlere hacet 
kalmaksızın ekseriyet sistemi ile de iki üç sene 
sonra Senatoda da ekseriyeti sağlarsınız. İnan
mıyor iseniz; Allah Türk Milletini korusun. En 
halisane hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti 

ile oya geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 
Âli Aksoy 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen konu üzerinde sayın 6 üye konuş

muştur. Konu, aydınlanmıştır. Görüşmenin ye
terliğini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Mardin 
Cahit Akyar Abdülkerim ıSa.ra'eoğlu 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Yüksek B aşkanl ı ğa 
Kanun tasarısının tümü üzerinde, nispî tem

sil sisteminin leh ve aleyhinde kafi görüşmeler 
yapılmıştır. Kifayet teklifimizin oylanmasını ve 
maddelerin müzakeresine geçilmesini arz ve rica 
eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok muh
terem senatörler, bu memlekette demokrasiyi 
ebediyen hâkim kılabilmek için nihayet seçim 
sistemlerinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu 
kabul etmiş olmalıyız. Ancak bu kadar mühim 
bir mevzuda 6 kişi konuştu diye bir kifayet öner
gesi ile önlemek de mümkün değildir. Burada 
bu kanun hakkında, dolayısiyle rejimin kaderi 
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Ihakkmda 'bir dereceye kadar dahi olsa, rol oynı-
yacak partisiz sayın arkadaşlarla daimî sena
törler ve bir kısım partilerde, muhtelif tarzda 
düşünen kimselerin ehemmiyetli rolü malûm
dur. Bu kanunun bugüne kadarki müzakerele
rinde bir kişinin dahi nasıl rol oynadığı görül
müştür. Şu halde kifayete lüzum yoldur. Bu ka
dar mühim bir mevzuu böyle yangından mal ka
çırır gibi çıkarmak doğru olmaz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Arkadaşlarınız nerde sizin? 

BAŞKAN — Sayın Kara kurt müdahale et
meyiniz, benim vazifemdir ikaz etmek. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Yangından mal kaçırır, ne demek oluyor? 

BAŞKAN — Siz müdahale etmeyiniz efen
dim, biz ikazımızı yaparız. 

Devam Buyurun Sayın Çetin. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Bu mem

lekette huzurun teessüsü her şeyden evvel şu 
şahsın veya şu zümrenin, şu partinin hâkimiyeti 
değil, herşeyden evvel bütün milletçe benimse
nen ana kanunların bu memlekete hâkim olması 
ile mümkündür. Bu da Ana konulardan birisi
dir. Bu sebeble kifayetin aleyhinde oy verilme
sini istirham ederim. Bırakınız, müsaade ediniz, 
konuşalım. Madem ki dâvanızdan ve bunun 
memlekete faydalı olduğundan eminsiniz, niçin 
tenkitden kaçıyorsunuz ? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Konuşunuz, ka
çan sizsiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Devam 
ediniz. 

ALÂEDDİN "ÇETİN (Devamla) — Bu mem
lekette kanunlarla, tedbirlerle değil, herşeyden 
evvel iki partinin ana dâvalarda derin anlayış 
göstermesi ile iş mümkündür. Sayın Zihni Beti I 
belki nispî sistem, şahsan bir sandalye sağlarlar 
ama memlekete ne sağlıyacağmı bilmiyoruz. 
Veyahut bilenleriniz vardır. Müsaade edin ko
nuşalım, 'bu sebeple.'bu takririn aleyihindeyim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu memleket 
için Zihni Betiller Keda olsun... 

'BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim.... 
ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — İnşallah 

o zaman biz de daha çok memnun oluruz. İki 
gündür devam eden müzakerelerin havası ma
lûm, konuşmamak için, bu kanunu mümkün olan 
süratle çıkarmak için gösterilen gayretler, ma
lûm. Bu hususta hepimizin gönlümüzün rızası 
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ile, hepimizin vicdanının muvafakati ile varaca
ğımız müşterek noktalan ihtiva eden bir seçim 
kanunu cidden memlekete faydalı olur. Aksi 
takdirde, bu şekilde aceleye getirilen kifayetler
le susturulan muhalefetin konuşturulmadığı... 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhale
fet nerede? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Muhale
fetin salondan ayrılmağa mecbur edildiği bir or
tam içinde bu kanunun çıkarılmasını doğru gör
müyorum. Müsaade buyurun toplanalım müza
kereye devam edelim. Dünya efkârı da bilsin. 
Noktai nazarlar teşhir edilsin. Ondan sonra ka
nun takdir ederseniz çıkar.Millete hayırlı ol
sun deriz. Fakat fikirlerimizi söyliyelim. Bunu 
bizden esirgemeyiniz. 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza arzediyo-
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, maddelere geçilmesinde acık oya 
başvurulması hakkında bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tümü üzerindeki konuşmalardan sonra mad

delere geçmek için açık oylamanın yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

Aydın 
Kik ret Turhangil 

'Bursa 
Cahit Ortaç 

İzmir 
Cahit Okurer 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

Çorum 
Alâeddin Çetin 

Maraş 
Cenap Aksu 

Kayseri 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 

Kastamonu , 
Nusret Tuna 
Zonguldak 
Tevfik İnci 

HÜSEYİN OTAN (Burdur) — Açık oy ta
lep eden arkadaşların isimleri okunduğu zaman 
mevcudolup olmadıklarını bildirmek üzere aya
ğa kalkmaları lâzımdır... 

BAŞKAN — Efendim, bu usul iki türlü olur, 
İçtüzük gereğince birisi talep vukuunda isimle
ri okur.inak suretiyle, diğeri de kâğıt vermek 
suretiyle olur. 

Talep vâki olmuştur. Maddelere geçilmesini 
'oylarınıza arz edeceğim. Sayın üyelerin isimle
ri okunacak ve maddelere geçilmesi hususunda ! 
kabul reyleri varsa, «kabul». Ret reyleri varsa '' 
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«ret», çekinser reyleri varsa «çekinser» beyan
larda bulunacakla rdı r. 

Şimdi evvelâ önergeyi veren arkadaşlardan 
başlıyoruz. 

Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu?.. (Yok, yok 
sesleri.) 

Sayın Alâeddin Çetin ?.. Çekinser, kabul ve 
ret oylarından hangisini kullanacaksınız? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) —Ret. (Âdem» 
oğlu geldi, sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, kabul, çekin
ser ve ret oyundan hangisini kullanıyorsunuz1? 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ret. 
BAŞKAN — Fikret Turhangil?.. Yok. 
Cenap Aksu?... 
CENAP AKSU (Maraş) —Ret. 
BAŞKAN — Cahit Ortaç?.. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Ret. 
BAŞKAN — Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ret. 
BAŞKAN — Cahit Okurer?.. Yok. Nusret Tu

na?.. Yok. Osman Saim Sarıgölllü?.. Yok. Tev
fik İnci?... Yok. 

Fethi Başak?.. 
FETHİ BAŞAK (İstanbul) —Ret. 

BAŞKAN — Şimdi diğer sayın üyeler. 
(Diğer üyelerin de adları okunarak oyları 

tesbit edildi.) 

BAŞKAN — Yerilen oyların tasnifini yapa
cağız efendim. 

Maddelere geçilmesi için 108 sayın üye oy 
kullanmış, 93 kabul, 13 ret, 3 çekinser!e madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündeme alınması ve bütün diğer işlerden 

önce görüşülmesi kararlaştırılmış bulunan 
(Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu
nun değiştirilmesine dair Kanun) teklifinin, Ge
çici Komisyon kararı veçhile, ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN —• İvedilik hususunu -oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.' 
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1 nei maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu
nun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1. 24 Mayıs 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Secimi 
Kanununun 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Genel olarak uygulanacak hükümler. 
Madde 1. — 25 Mayıs 1961. tarihli ve 306 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nei 
maddeleri, 9 ncu maddesi, 10 ncu maddesinin 
son fıkrası, 11 ilâ 26 ııcı maddeleri, 27 nei mad
desinin 1, 2, ve 3 ncü bendlen, 28 ilâ ol nei 
maddeleri, 32 nei maddesinin 1, 2 ve 3 ncü f'ıle
vaları ve 33 ilâ 41 nei maddeleri hükümleri, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de 
uygulanır.» 

2. 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Secimi Kanunu
nun 1 nei maddesi, 2 nei maddesi ile bu madde
ye ek (1) sayılı liste, aynı kanunun 6 ilâ 10 nen, 
maddeleri, 12 nei maddesi, 13 ncü maddesinin 
1, 2 ve 3 ncü fıkraları, 14 ilâ 19 ncu maddeleri 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakika yalnız, biraz önce 
yapılan oylamaya 108 sayın üye katılmış, 93 ka
bul, 13 ret, 3 çekinsev oy kullanılmıştır, demiş
tim. Kabul 93 değil 92 olacaktır. Arz ederim. 

Birinci madde üzerinde söz istiyen?... Yak. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge ile kanuna ikinci madde olarak 
bir metin alınmasını istemektedir, önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler tahtında kanu

nun meriyet tarihinin aşağıdaki teklifim veçhile 
tadilini arz ederim. 

Madde 2. — Bu kanun hükümleri ekseriyet 
sistemine göre seçilmiş olan bugünkü Cumhuri
yet Senatosunun 6 senelik müddetinin bitimin
den sonra tatbik olunur. 

Giresun; 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN —• Sayın Sabahattin Orhon, öner
gesindeki teklifin madde olarak yer almasını 
istemektedir. Üzerinde söz istiyen? Yok. Ko

misyon katılıyor mu! Katılmıyor. Hükümet?.. 
Katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza, sunuyorum Kabul edenler... Ltmiyen-
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir, 
(Mendim, 

İkinei maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. —- l>u kanun yayımı .tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenim'... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDH 3. - • Ihı kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN -•• .Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul cdenlvr... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh. ve aleyhle süz istiyen? 
Yok. Tümünü oylarınız/a, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifi kabul edilmiştir 'efendim. 

Gündemimize devam, ediyoruz. (Üyelerin 
ekseriyetinin salonu terk etmeye başlaması 
üzerine) Bir dakika efendini, bir dakika; açık 
oya konulması şartı yok ise de Millet Mecli
sinde »açık oya konmuştur. Millet Meclisinde 
açık oya, konulması sebebiyle açık oylarınıza 
arz edeceğim. (Gürültüler, usulsüz sesleri.") 
Açık oylarınıza arz edeceğim efendim. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -
Usul hakkında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Usulü falan yok açık oyla
rınıza, arz edeceğim. Kabul edenler beyaz oy 
kullanacaklar, kabul etmiyenler kırmızı oy 
kullanacaktır. 

ZİHNÎ BETTL (Tokat) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Hayır efendim, usul hakkında 
sû/» yoktur. 

Oylamanın sorularak, yapılması teklif edil
mektedir. Okutuyorum. Efendim. Bu oylama 
sadece teshit bakımındandır. Tümü işari oyla 
kabul edilmiştir, efendim. Bu kanunun Millet 
Meclisi açık oya koyduğu için açık oylarınıza 
sunuyorum. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca. S. Ü.) — 
Usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Oylama var efendim. 
UEHMt ALPASLAN (Artvin) — Başkan, 

yani zorla usulsüzlük yapmanın mânası yok, 
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BAŞKAN — Zorla usulsüzlük yapmıyoruz 

efendim. 
(üyelerin adları okunarak oylar tesbit 

edildi.) 
BAŞKAN — işarı oyla kabul edilmiş bu

lunan, Millet Meclisinin açık oya başvurması 
sebebiyle Başkanlıkça doğrudan doğruya açık 
oylama yapılan kanun teklifinin tümünün oya 
konması neticesini arz ediyorum : 

95 sayın üye oya katılmış, 89 kabul, 3 
çekinser, 8 ret oyu verilmiştir. 

Böylelikle açık oy neticesi de kanun tekli-

BAŞKAN — Birleşime defvaın ediyoruz. 
Bir önerge var «okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi ile mutabakata varılarak Hâ

kimiyeti Milliye ve Kurban Bayramları dolayı-
siyle 28 Nisan 1964 ('Salı), 'tarihine kadar ta
til kararı verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Y. T. P. Grup Bşk. O. H. P. Grup Başkan V. 
Bingöl ' Tokat 

Sa'bri Topeuoğlu Zihni Betil 

A. P. Grup Bşk. M. B. Grup Bşk. 
Bursa Faılıri özdilek 

ihsan Sa'bri Oağlayangil 

17 . 4 . 1964 O : 2 
finin kabul edildiğini teyidetmiştir. 

Efendim gündemimize devam ediyoruz, ay
rılmayın. («Yarım saat ara verelim Reis Bey» 
sesleri.) 

Hayır, tatile girip, girmeyeceğimiz bahis 
mevzuudur. Millet Meclisi ile mutabakattan 
sonra bu cihet anlaşılacağından gündemdeki 
bâzı hususları isterseniz şöyle bir yarım saat 
ara verdikten sonra görüşelim. (Doğru sesLeri.) 

Saat 17.00 de toplanmak üzere birleşime ya
rım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

• 

ESAT MAHMUT KARAKURİT (Utffa) — 
Grup başkanları 'biraz değişik okundu. (Parti
ler ve grup ıbaşkanlarmm isimleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — 28 Nisan iSalı gününe kadar 
meclislerin tatile girmesi baihis mevzuu. Verilen 
önergede Cum'huriyet Senatosunun '38 Nisan Sa
lı ıgününe kadar tatile girmesi talebedilmekte-
dir. önergeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... (Ne günden itibaren sesleri.) 

Bugünden itibaren. Kabul edenler... Etmi-, 
yenler... Kabul edilmiştir. 

28 Nisan 1064: Salı günü saat 15.00 de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 17,08 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 



O. Senatosu B : 64 17 . 4 . 1964 O : 2 
Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair teklifin maddelere geçilmesi 

hakkında söylemek suretiyle verilen oyların sonucu 

Serim Kanunu •maddelerine geçilmesi iyin yapılan açık oy neticesi : 
Oylamaya, iştirak (108), Kabul <92), Ret (13), Çekinser (3) 

•Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunan 17..4. 1964 tarihli 64 neü .Birleşimde yapılan her 
iki oy neticesinin doğruluğunu tasdik ederiz. 

Kati]) Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nevzat S engel Âdil Ünlü 
(Maddel ere geç i İm esi 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 3 
iptal edilen oylar : 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 5 

kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaıuıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Cürşoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksa! 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakule r 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz 
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağını aslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bckata 

nce-

Rifat Etker 
Sabit Koca bey oğ I u 
İbrahim Saffet O m ay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
I. la üt Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
NTi/.;:mettirı Özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIPJCLARELI 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğ!ı. 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruln 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Balur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti] 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
•^adık Artuknıaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Engün 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç, 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

İZMİR 
Ömer Lütfü Bozcalı 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
KAYSERİ 

Suad Hayrı Ürgüplü 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Rasiım Haneıoğlu 
Oelâl Tevfilk Karaaapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
'Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan AM Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arakan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uşagö'k 

[Oya katılmıyanlar] 
GÜMÜŞANE 

Haldt Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı (İ.) 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu ( İ Ü . ) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkt 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 
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SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

O. Senatosu B : 64 17 . 4 . 1964 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Kâzım Orbay (î.) 
Necati özdeniz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (İ.) 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

>&<* 
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Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair kanunun tümüne söylemek 

suretiyle verilen oyların sonucu 

Seçim Kanununun tümü için yapılan açık oy neticesi : 
Oylamaya iştirak (95), Kaimi (89), Ret (3), Çekinser (3) 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 4.1964 tarihli 64 ncü Birleşiminde yapılan her 

iki oy neticesinin doğruluğunu tasdik ederiz. 
Kâtip Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nevzat Sengel Âdil Ünlü 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 3 

îptal edilen oy ar : 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Osman Ali§iroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameıttin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ceül Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tuhmay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
E'min Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 
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TOKAT 

Zihni Betdl 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Uner 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABÎÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
MUĞLA 

Mııallâ Akarca 

[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAK 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (I.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamiıt Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı (I.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tofeoğlu (I. Ü.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SÜRT 

Lâtif Aykut 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

\ 

Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş (I.) 

[Açık üyelikler] 
Çorum 1 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

1 Samsun 

Yekûn 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kâzım Orbay (î.) 
Necati özdeniz 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞDÖRDÜNCÜ (BİRLEŞİM 

17.4.1964 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Cummhuriyet Senatosu Üyeleri Secimi 
Kanununun değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 2/630; C. Senatosu 2/124) 
(S. Sayısı : 448) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 .1964] 

X 2. — Danıştay kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
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 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1963; Ocak, Şubat 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/4) 
(S. Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 11.4 .1964] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve A. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu Başkanlığının yazılan hakkında İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 .1964] 

3. — Sürt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/66) (S. Sayısı : 442) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 .1964] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu 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 > 
1964; B. : 55) 

2. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

3. — 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) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

4. — 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. Saysı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

5. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının 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) 

6. — 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 7. — 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
hi : 11 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 8. — 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) 

9. — 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 10. — 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] 

X 3. — Harçlar kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/305, 2/321; C. Senatosu 1/376) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi 13 . 4 . 1964] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yanyan re-
aktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaş-
ması ve Ek Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/349; C. Senatosu 1/371) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

X 5. — Özel tıbbî tedavi ve Terma - Klimatik 
Kaynaklar Alanında Karşılıklı Yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu-



rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/351; 0. Senatosu 1/364) (S. Sayı
sı : 441) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1964] 

6. — Hasan Şentiirk hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/641; C. Senato
su 1/387) (S. Sayısı : 443) [Dağıtma tarihi : 
14 . 4 .1964] 

7. — Kerim Özkan ve Hasan Güney (Gü-
nay) haklarındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 3/568; C. Senatosu 1/388) (S Sa
yısı : 444) [Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1964] 

8. — Süleyman Bozkurt hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/569; C. Se
natosu 1/352) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 14 . 4 . 1964] 

9. — Bayram Kalpaklı hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/560, C. Sena
tosu 1/355) (S. Sayısı: 447) [Dağıtma tarihi : 
15 .4 .1964] 

10. — Ali Karahan hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/582, C. Senatosu: 
1/349) (S. Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 
15 .4 .1964] 

• • • • ^ < >&< • • - < • • • • 




