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hazırlanan Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası 565 

:>. - - Cumhuriyet Senatosu İç tüzüğünün 
51. nci maddesinin değiştirilmesine dair tü
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yasa ve Adalet Komisyonu raporu (O. Se
natosu IVI İS) (S. Sayısı : 470) 565 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Artvin seçim çevresıinde Cumhuriyet Sena
tosu üye seçiminin ı'ıptal edildiğine dair Yüksek 
Seçim. Kurulu kara r ın ın sonuç kısmının •sunul
duğu hakkındak i Başkanlık tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

(Tüıi'deıııdeki müstacel, işlerin bu birleşimde 
linfacedilcmemesi halinde Ceııel Kuru lun .17 
Temmuz 1964 Cuma günü de toplanması kabul 
olundu. 

Anayasa. Mahkemesi, asıl üye seçimi gelecek 
birleşime bırakıldı . 

Tapulama, kanunu tasarısının görüşülmesi 
bitirildi ve verilen önergeye uyu la rak tasarının 
tümü açık oya sunuldu. Yapılan tasnif sonu
cunda, vsaltçoğunluk sağlanamadığı görüldüğün
den. gidecek birleşimde, tasarının yeniden oya 
sunulacağı bildirildi. 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî 
idareleri hakk ındak i 1151 sayılı Kanunun 
14 nci! maddesinin yü rü r lük ten kaldır ı lması 
hakk ındak i 57P> sayılı Kanunun yü rü r lük t en 
kaldırı lması ve 1 151 saydı Kanunun 14 nci! mad
desinin, yeniden yürür lüğe konmasına, dair ka
nım teklifi görüşüldü, ve teklifün kanunlaşması 
kabul edildi. 

15 Temmuz 196:5 tarihli ve 274 sayılı Sendi
ka/ar Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakk ında kanun tasarısının görüşülmesi 
bitirildi ve tasar ının 4 nci! maddesinin gelecek 

birieşimde açık. oya sunulacağı bildirildi. 

15 Telininiz 196:5 tarihli ve 275 sayılı Toplu 
iş sözleşmesi, grev w lokaU. Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştiri lmesi hakkında, kanun 
teklifi görüşüldü ve teklifin, kanunlaşması ka
ini 1 olundu 

Ödcmisli Ahmetoğlu Ali Orhan İlkkurşun'a, 
vatani hizmet tert ibinden aylık bağlanmasına 
daii' kanun tasarısının kanunlaşması kabul 
edildi 

17 Temmuz 1964 Cuma günü saat 1.5 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan K â t i p 
Başkan vekili Sivas 

İhsan Ifunut Tû/rel Ahmet Çehmeoğlu 

Kât ip 
Kırk lare l i 

Ahmet Naci An 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. -— Cumhuriyet Senatosu Xiğde Üyesi Kud
ret Baykan ve üç arkadaş ın ın . 1.111 sayılı Kanu
na, bir madde eklenmesi hakk ındak i kanun tek
ili finin. Millet Meclisince reddolunan metni (AT. 

-Meclisi 2/62. C. Senatosu 2/1.42) (Malı ve İkt i 
sadi İşler ve Bütçe Koınisyonllarına) 

2. •-•• Cumhuriyet Senatosu Kas tamonu Üye
si, Aiıme! .Vusrel Tuna 'nın, 1.108 sayılı Maaş 
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C. Senatosu B : 89 17 . 7 . 1964 O : 1 
Kanununun 155!) sayılı Kamunla muaddel 2 nei 
ve 3041 «ayılı Kanunla muaddel K> neii mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demirin, 1108 sayı'h Maaş Kamunun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni (M Meclisi 2/9(5, 
C. Senatosu 2/14?>) (Malî ve İktisadi İsler ve 
I Jütçe ve Plân ku misyonların a) 

?,. — 54:>4 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince reddolu
nan metni (M. Meclisi 2/027, C. Senatosu 
2/144) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân 
komisyonlarına) 

4. — Ara/i w. Bina, vergilerinin, matrahları
na uygulanacak misaller hakkındaki 206 saydı 
Kanunun '.) neii maddesine bir fıkra ve kanuna 
geçici bir madd-1 eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunatn metni 
(M. Meclisi 2/257, C. Senatosu 2/145) (Malî 
ve İktisadi isli er ve. Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

5. — 2:>7 sayılı Taşıt Kanununun 4 neii mad
desine göre makam hizmetlerine tahsis edilen 
taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılması ve 7 nei maddesine bir fıkra eklenme
si hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni (M. Meclisi 2/78, C Sena
tosu 2/14G) (Bütçe ve Plân TComisvonuna) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Cekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN--- Birleşimi aeıvorun 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN -— K fendi m, ekseriyetin olup ol
madığı hususunda lereddüt hâsıl olduğundan 
isimler okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama neticesinde Divanla 

beraber <S7 mevcudumuz olduğu t esi »it edilmiştir. 
Nisa]) yoktur. 40 dakika sonra saat Ki da top
lanmak ü/ere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 



Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Bâzı ardadaşlarımtz gelecekle-
.ı-Iııj bevan etmek sureliyle girdiler ve çıktılar. 

Onları ela, hesap etmek suretiyle nisabımız teinin 
edilmektedir. Oturumu aeıvorıım. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. — Tabii Üye Sıtkı llaıfın, Kıbrıs olayla
rına, Rumların faaliyetlerine, yabancı devletle
rin hareket tarzlarına ve Hükümetin cok uyanık 
bulunması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — (Hinden) dışı Sayın Hay. iki 
dakikalık gündem dışı söz istediklerinden dolayı 
kendilerine söz veriyorum. Buyurun Sayın 
Hay. 

S i m i : lTUA.Y (Tabii Üye) — Muhterem 
arkadaşlarım, yaklaşmış bulunan, tatile îbüyok 
Ibir üzüntü ve (boşluk içerisinde girer gibiyim. 
Bilmemi maruzatım sonunda 'sizlere de, aıynı 
fikir doğaıca'k ive'belirecek mi? 

HaıtırlarŞmız ibundan G - 7 ay evvel, 30 'mil
yonluk Türkiye'den: Silâlhlı Yunan Ordusunu 
daılıi yeneıbilecek serdenge'çti fedailerin; eğer 
Hükümet ibiriaz göz yumduğu takdirde Kıbrıs'a 
cıkaibiie'ceklerini arz etmiş ive % 00 si ölse de 
bu ülkede ibıı işe yatırını yapacak geniş bir özel 
leşe'blbüs gücünün mevcudiyetini huzurlannız-
da haltırlatnıış'tım. , 

ıBulgıüıii; görüyoruz İki, aynı işi 'ordudan 
kaçanlar 'malskesi altında, rdsmıen Yunan Hü
kümeti yaıpıyior ve yaptırıyor. 'Birlenmiş (Mii-
i.etler topluluğu da maalesef Imna Öıâlâ seyirci 
kala'biliyor. Üstelik 'büyük ümitler Ibağladığı-
mız, uğrunda (kan döktüğümüz ve d afim da dök
meye tıazırlandığmız NATO'da Iher ıgüıı Ada'-
da. vatandaşlarımıziı Öktürıneıkte olan Yunanis
tan'la müştereken İme de telhdüt ve ihtara. ttıa,-
'zıi'laniiyior. Bu işin; altında .'bir oyun cereyan. 
etmekte »olduğunu anlamamak 'kadar ıi'olkta, 
nokta, noktalık olamaz. !Bu noiktaı noktaların 
yerlerini lütfen isiz döldurumuz. Oünikü geliş
mekte olan olaylar oyalanmakta olduğumuz 

zehabım alıkça, uyandırır gibidir. Biraz dakı 
sıkılma, ortadan 'kal'kat'a'k olursa 'belki siz 1.m 
Ada'yr feslini ediniz f.arzındaki tekliflerin 
de vA'kit ofmuyacağı düşünceden uzak tultul-
nı anı alı ve 'Alili eti 'Meclisi 'tatile girmeden ev
vel ILükümcio 'beınee ya 'dalıa (geniş sahîlhi-
y eti eri şimdiden 'tan imalı veya zuhura .mel
huz (hâdiseler için .gerekiyorsa 'bu tatilden ya 
vazıgeîç-meli; veya, tatili çoık kısa tutmalıdır. 

'Biz askerlikten gelme piolitikaicılar ola
rak Iher lıâdisenin evvelâ en kötü ihtimâline 
•karşı tertip almaktan, işe' 'başlarız. İnşallah 
böyle nâbezııhur bir tars hâdise vukubulmazsa 
teıKüblmiz llıazırdır, diye de rahat o kınız. /Be
nim bıı tertip tavsiyelerimden İh iri iinaccra ıpe-
ışinde Ikoşan Yunan Ifüküm etiyle meclmren ıbir 
iharbi ıgöze almak ise; 'ki, kıı salâhiyeti de. Yük
sek, 'Aleelis 'Hükümete vermlşl'ir. İıkineisi de 
itek Türk'ün dailıi asla kalbul cdemiyeceği toir 
emrivaki karşısında yine İstemiyerek ve mecburen 
!bir taratışız ilk piolitikaısını tetkik etıme'k 'zo
runda, kalabileceğimizin ıbize ihtar verenlere 
şimdiden tebliği 've lıaltırlatılmasiı tavsiyelinde 
ve /tarzında lolaeaiktır. 

lAluhterem. arkadaşlarıma eğer nrsaip (bulu
nup d.a 'tatil, kararı 'verebildikleri talkdirde 
ilıaıyırlı ,g ünler ve iyi tatiller temenna eder, ifoür-
mctlerimin kaoulünıü rica ederim. (Alkışlar,) 

:l. — Trabzon Üyesi Şevket Buladoğlu'nun, 
Hükümetin, iflâs halinde bulunun bütün tüc
carlarına ve fındık fiyatlarının teşekkülü ve 
korunması bakvmlarmdmı Fisko Birliğe kredi 
teminine salınalma yoliyle yardımlarda bu
lunmasına dair demeci. 

'BAŞKAN — Tralbaon iSenatörü ISayrn- Şev-

554 
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ket (Buladağlu'nun da bir ıgündem dışı konuş
ana arızulan vardır; fındık ve tütün ihracı hak-
'kı.nda. Buyurun .'Sayın 'Şevket Buladoğlu. 

«ŞEVKET BULADüÜLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlarım faızla vaktinizi alma
maya çalışacağım. Zaten müşkülâtla ckiseriye-
ftimiız oldu. Ama, tatil o' Igirmeden evvel (bir 
nıenılakeit meselesi 'olan ilki konuya temas et
mek isterim. 

Çofk muhterem arkadaşlarım, memleketimi-
'zin iki ihraç malı, mahsiülıü olan tütüne ve İha
len iflâs halinde 'bulunan ıSamısun, ve Maraıa-ı 
ra/'nın 11 Itıütıün tüccarının durumuna ve geniş 
bir kütleyi alâkadar eden fındığın iç piyasa
daki fiyat teşekkülüne ve fiyat teshiline te
mas etmek isterim. Bu sebeple 'memlekette mev
cut umumi iktisadi durumun ve ibunanla il
gili 'bulunan durgunluğun selbep ve mahiyet
leri üzerinde durmak neden ve ni cinlerin i tah
lil etmek, ıfoöyle Ibir gündem dış konuşmada 
mümkün değil ve hem de 'kıymetli 'vakitlerinizi 
almak istemem. 

Anıcaik iktisadi istik'carın sağla nahilnıesinin 
hirinıci şartı, siyaisî emniyet ve ist ikrarın te-
inini şart olduğu) bir (gerçektir. Bu itibarla 
'buıgikı içinde ibulunduğumuz siyasi rejim, aıı-
tidemidkratik özellikte midir 'ki, iktisadi istik
rar sağlanamamakta, iktisadi durgunluk de
vam etmektedir. Böyle (bir demokratik düzen 
içindö (bulunduğumuzu mutlak olarak ifa ti e 
edemeyiz. Ancak 'bunun dışında hangi se'tbep-
ler mevcuttur ki, bu iktisadi durgunluk varit
tir, ibir vakıa halinde hütün Tünkiyede !hü-
lviLÎniı fermadır. 

Muhterem arkadaşlar; görünürlerde hu gi-
hi hareket ve davranısları mıüşalhade etmek 
lbirıçioik| vatandaşlar için kolay değildir, Ama 
isiyasi istikrar mutlak surette iktisadi istik
rarla yaikinen alâkalıdır. Bulgun memlektin; 
içinde 'bulunduğu iktisadi şartların ağırlaş-
maisının selbehini sadece Ibir isiyaisi istikrara 
dayamak mümkün değildir. Bunun dışında ha
len iktidarda (bulunan Hükümetin de vebali 
mevcuttur. 'Beş Yıllılk Kalkınma. Plânmma 
rağmen iktidarın tutum ve davranışlarının. 
neticesinde bulgun iktisadi dııngunluk husule 
gelmiştir, kanaatimiz hu mezkezdedir. Bunun 
üzerinde uzun hfojyiu durmaya vaktimiz müsait 
değildir. Ancak 14 Temmuz tarihli Cumhur i-
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yet Gazetesinin Amerikan Senatörü ÜVforse'niıı 
raporundaki «'Türklere sosyalizm eğitimi yap-. 
tırıyıoruz ve esasen maaş ödemekten hunalmıa 
hale gelmiş İktisadi Devlet Teşekküllerinde 'ça
lışmaları için programlar yaratıyoruz» den
miştir. Demek 'ki, iktidar partisinin: tutumu
nun! neticesi hutgünkü durigunluk meydana gel
mişti r. 

BAŞKAN — Sayın Bııladoğlu rica ediyo
rum iktisadi siyaseti (getirirsek iş uzayacaktır. 

ŞEVKET BIILADOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu acı ve ıstıraplara fazlaca 
temas etmeden bendeniz tütün mahsulünün ih
racı üzerinde durmak isterim. Bu 71 tütün tüc
carının iflâs etmesi durumu üzerinde duraca
ğım. Bu arkadaşlar neden ve niçin iflâs etmek
tedirler? Acaba bu kendi iktidarları dâhilinde 
mi idi, acaba kendi kararları yüzünden mi bir 
iflâs halindedirler? Yoksa Hükümetin almış ol
duğu bir karar neticesinde midir? 

Muhterem arkadaşlarım, 1061 yılında tütün 
mahsulüne ait bir fiyat tesbiti yaptık. O se
ne için tütün mubayaa ve ihracatımız Türki
ye'de rekor kırmış, bütün tütün müstahsili ve 
tüccarları, ihracatçılar, topyekûn memnun ol
muştu. Ama 1962 yılı mahsulünü idrak ettiği
miz zaman iktidar partisi o zaman hir partizan 
görüşle bizim tesbit etmiş olduğumuz fiyata yüz
de f>0 zam koymak suretiyle bugün memleketin 
içinde bulunduğu tütün stok durumunu yarat
mış ve ihracedeıneme durumu hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bııladoğlu, bütün bu 
meseleleri bugün burada görüşmeye imkân yok-
tUıV 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — .Pe
ki efendim, kesiyorum. Muhterem, arkadaşlar, 
netice sudur: yetnıisbir tütün tüccarına, özel 
sektörü meydana getiren tütün tüccarımıza 
Hükümet elini uzatmalıdır, İnhisarlar İdaresi 
destekleme fonundan bunların tütünlerini mu
bayaa etmelidir ve paçal fiyat yapmak suretiy
le de bu tütünleri ihracetmek imkânı mevcuttur. 

Bu konuda Hükümete tavsiyemiz bundan iba
retti,-. 

Başkanımızın ihtarı veçhile fazla izahata gir
miyorum. Ancak muhterem arkadaşlarım, Trab
zon Senatörü olmam hasabiyle kısaca fındık 
fiyatının teşekkülü hakkında herhalde bir iki 
kelime sövlememe müsaade edersiniz. 

- 555 — 
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('ok muhterem arkadaşlar, fındık mahsulü. 

bu sene rekor derecesindedir. 170 milyon kilo 
fındık istihsal ottik. 1031 yılından bu yana faz
la istihsalin ihraeedilmiyoccği kanaati umumi 
idi. Ama Türkiye 'de 1031 yılından Ibıı yana is
tihsal edilen bütün fındıklar ihraeedilmiştir. fi
yat, bakımından, fiyat m 1 esintinde istihsal faz
lalığı ve dışta teşekkül eden piyasa nazarı iti
bara alınmak suretiyle teshil edilen fiyat faktör
leri .hakikate ve realiteye uymamaktadır . Bunu 
al fi kalı arkadaşlarıma ihtar ederim. Bugün 
Türkiye 'de fazla, fındık vardır diye Avrupa pi
yasası düşük fiyat teshil etmektedir. Bunun 
önüne Fisko - Birliğin »-ermesi lâzımdır. Bunun 
için Maliye Veladetinin Fisko - Birliğe lazım ge
len krediyi süratle sağlaması ve beş liradan fın
dığı almak suretiyle fiyatı -müstakar bir halde 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Dumlupınar'dtı yapılacak katlama line
ti i ne tiivas Uy esi II id âsi ttöı/lemezofjhı.'uıtn işi i rai; 
edeceğine dair Başka nt d; tezkeresi. 

BAŞKAN -— Tezkereler var okutuyorum, 

(lenel Kurula 
20 Ağustos 1004 günü Dumlııpınar 'da yapı-

eak kutlama törenine Millî Savunma Komisyo
nundan emeldi general ITulfısi Süylemczoğlu ka
tıl aeakt ir. 

iftilanıza arz olunur. 
Hin ver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

B A Ş K A N — Bilginize sunulmuştur . 

2, — Üı/elcrdcn bâzılarına izin verilmesi hak-
l;tndrd;i Başkan id; tezkeresi. 

B A Ş K A N — İzin talebi var efendim, buna 
ait tezkereyi okutuyorum. 

Oenel Kurula 
Aşağıda adları yazılı (hımhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri. Başkanlık Divanının 16 . 7 . 1004 
tarihli toplantısında kararlaştırılmışı ir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

O. Senatosu Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt , 
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tutması lâzımdır. İhracaal bu fiyatın dununda, 
bulunsa dahi, aradaki, farkı bir fon tesisi sure
tiyle, Mü kümelin karşılaması, ama o lira, üze
rinde bir fiyat bulunursa onu ayrı bir fonda, 
toplıyarak yine ona gelerek yıllar rezerv stok
ları irin fındık fiyatı teşekkülünde takibedile-
cek politikada kullanması ve bu fonun takibe-
dilnıesi lâzımdır. 

Tavsiyelerim bundan ibarettir . Hürmetlerim
le hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN' — h]fendim gündem dışı konuşma 
talepleri tevali etmektedir. Sayın Kars Senatö
rü Yusuf Ziya Ayrım Doğu'daki asayiş hakkın
da; Sayın (Jüleügil Orman Kanununun Anaya
saya aykırılığı hakkında... Bunları Kiyaset gün
dem dışı mevzular telâkki etmemekte ve kendi
lerine söz vermiyeeeği irin özür dilemektedir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

hastalığına binaen, 20 gün, 27 . (i . Ii)(i4 tari
hinden itibaren. 

( \ Senatosu Üyesi Knver Kök, haslahğıua 
binaen 15 gün, 0 . 7 . 1004 tarihinden ilibareıı 

O. Senatosu Aydın Üyesi İskender (Vnap 
Fge, mazeretine binaen 15 gün. II . 7 . 1004 
tarihinden itibaren. 

C Senatosu Manisa Üyesi IJefik Ulusoy, has
talığına binaen 43 gün, II . (i . 1004 tarihinden 
itibaren. 

(.'. Senatosu Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt. 
hastalığına binaen, 20 gün. 27 . (i . 1004 lari-
hinden itibaren. 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Mtmiyenler.., 
Kabul edilmişi ir. 

( \ Senatosu Fyesi Fnver Kök, hastalığına 
binaen 15 gün. 0 . 7 . 10(14 larilıinden itibaren 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Ftnıiyenlor... 
Kabul edilmiştir. 

('. Senatosu Aydın Üyesi İskender (Vnap 
Kge, mazereline bina<m 15 gün, 14 . 7 . 1004 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Ftnıiyeuler... 
Kaim I edilmiştir. 

O. Senatosu Manisa Üyesi fîcfik Ulusoy, has
talığına binaen 4o gün, 1 1 . 0 . 1004 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Ftmiyenler. . 
Kabul edilmiştir. 

( lündeme geçiyoruz. 
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3. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 271 sayılı 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni re Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İsler Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/629, C. Senatosu 2/127) (S. Sayısı : 
476) (1) 

BAŞKAN — Efendim, dünkü Birleşimde 
15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikal ar 
Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanunun dördüncü maddesinde 
değişiklik vardır. Açık oya konulacak denil-
mişse de bu sadece bir maddi hatadan ibaret ol
duğu anlaşılmıştır, «bildiri» yerine «bildirim» 
yazılmıştır. Bir harf değişikliğinden ibarettir. 

Tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiş ve açık oylamaya gidil
mesine lüzum hâsıl olmamıştır. Tasarının tü
münün görüşülmesi bitmiş tasarı kanunlaşmıştır. 
Memlekete hayırlı olsun. 

4, — Tapulama kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/653; C. Senatosu 1/124) (S. Sayısı : 171 ve 
474 e ek) (2) 

BAŞKAN — Tapulama, kanunu taşmışının 
tümü ikinci defa açık oylarınıza arz edilecektir. 
Yalnız oya arz etmeden evvel bir hususu hatır
latmak isterim. 

Geçici üçüncü maddenin müzakeresinde mad
denin ilgası hakkında bir takrir verilmişti. Bu 
takrir kabul edilmedi. Daha evvel maddelere 
geçilmeden evvel veya geçildikten sonra, evvel
ce kabul edilmiş olan maddelerde tadil teklifleri 
yapılanlar müstesna, diğerlerinin tümünün aynen 
kabulü tasdikinize iktiran etmişti. Bu üçüncü 
maddenin tadili değil tamamen kaldırılması mev-
zuubahsolmuştu. Kabul edilmeyince, tabiatiyle 
madde kabul edilmiş oldu. Ve bunun için oya ko
nulmadı. Ama bâzı arkadaşlar, bâzı itirazlarda 
bulundular. Bunu da aynen maddeyi kabul eden
ler dive reve vaz'etmek lâzımgelir dediler. Her 

(1) 476 S. Sayılı basma yazı 16 . 7 . 1961 c/ün
lü 88 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

(2) 474 ve 474 e ek S. Saifi.li basmayazılar 
14 . 7 . 1964 günlü 86 nci birleşim tutanağının 
sonundadır. 

hangi bir tereddüde mahal olmamak üzere üçün
cü maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, (ieçici üçün
cü madde efendim. 

Şimdi tapulama kanun tasarısının oylama
sına geçiyoruz. Tensibederseniz reyinize mıılıav-
veldir, kutular dolaştırılsın. 

OSMAN S Al M SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Açık oyun dolaştırılması kaidedir efendim. 

MUAMMER OBTZ (Konya) — Efendim 
zarfların içinde atılmasını teklif ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın biribirlerine 
bu derece itimatsızlığı bilmem ki, doğru mudur? 

Efendim Tüzükte sarahat vardır. Ad okun
mak suretiyle buraya gelip atmak icabetmekte-
dir. 108 nci madde böyle ister. Bir arkadaşımız 
da, zarflar içinde atılmasını teklif etmektedir. 
Zarfları dağıtacağız efendim. 

Öbür Meclis tatil kararı almıştır, bizim do ay
nı zamanda almamız lâzımgelir. Bu hususta Na
kit kaybetmemek için bir lakrir vardır okuta
cağım. (Gürültüler, en sonra sesleri.) Evet oyla
madan sonra okutacağım, malûmatınız olsun di
ye arz ediyorum. Efendim, zarflar dağıtılmakta
dır. 

5. — Açık oylamaların devamı süresince gün
demde mevcut diğer işlerin görüşülüp görüşülc-
miyeceğine dair Başkanlığın sunuşu. 

BAŞKAN" — Bu konuda Divanda iki noktai 
nazarın çarpışmış olduğunu arz ederim. Bu, rey
ler istihsal edildikten sonra tasnif devam ederken 
bir başka meselenin müzakere mevzuu yapılıp ya-
pılamıyaeağıdır. Divanın ekseriyeti yapma te-
mayülündedir, kararındadır. Fakat bir arkada
şımız, ;1 saat dahi tasnif devam etse, başka bir 
şeyle uğraşanlayız, kanaatindedir. Şimdi bunu 
ancak heyeti umumiye tensibederse, diğer mesele
ler bu tasnif devam ederken konuşulsun. Bina
enaleyh, bu hususu reyinize arz edeceğim. Reyler 
atıldıktan sonra tasnif devam ederken (Gürültü
ler), (Tasnif devam ederken konuşabiliriz, sesle
ri.) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye; 
kında söz istivorum. 

Fsul lıak-

BAŞKAN — Buyurun, Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — S ayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; şimdiye kadar, üç senedir 
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biv uygulama vardır. Bir mevzu açık oya konur, 
uzun zaman geçer, hattâ diğer bir konu da. görü
şülür, onun da oylaması yapılır. Şimdiye kadar
la uygulama böyle idi. Şimdi Başkanlığın bu 
uygulamayı değiştirmek için sanırım ki, bir gerek
çesi yoktur. Onun için benim görüşüm şimdiye 
kadar yapılan uygulamayı aynen yürütmektir, 
bir gelenek kurulmuştur şimdiye kadar aksi ol
madığına göre, böyle bir şeye ihtiyaeolmasa ge
rektir. 

BAŞKAN —• Şimdi bir noktayı arz edeyim: 
Ekseriyetin noktai nazarı şudur ki, gündemde1 bir
kaç tane kanun vardır. Bir kanunun müzakeresi 
bitti mi, derhal reye giderken, diğeri de görüşül
mektedir. Onu da arz edeyim efendim. Buyurun 
Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; meseleyi kürsüye 
samimiyetle getirmek lâzımdır. Sayın Başkanlık 
bir meselenin hallinde ihtilâfa düşmüştür. Der 
ki : 

Tapulama Kanununun açık oylaması neticesi 
karanlıkta kalaeak ve ekseriyet olup olmadığı hu
susu tebellür etmeden mevcudolduğu kabul edilen 
ekseriyetle tatile girilecektir. 

Biz bunu kabul etmiyoruz. Bendeniz grup adı
na konuşuyorum. Bendeniz Ahmet Yıldız Beye
fendinin fikrine iştirak ediyorum. Tatbikat böyle
dir. Tapulama Kanununun açık oyu, hattâ bir 
zarfa konmak suretiyle dünkü takriri verenlerin 
burada bulunmamasına rağmen açık oya vazî bir 
meselenin ortaya konulduğunu göstermektedir. 
Eğer. Senato Umumi Heyetinde iyi niyet hâkim-
se, her iki verilecek kararda da aynı iyiniyetin 
takibi lâzımdır. Aksi halde tasarrufun tek ta
raflı olmıyacağını, bâzı tarafların da bir tasarru
fu kullanmak suretiyle her iki meseleyi de hal
letmemek yoluna gidebilecekleri mutlaktır. Şu 
halde bir tatile girmek gayesi bir kanunu kanıı-
niyet haline getirmeme gayesiyle kabili telif de
ğildir. Bu bakımdan bunun karşısında bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bir ciheti arz 
edeyim ki, bu kanun hiçbir suretle geri kalamaz. 
Şu bakmadan; ikinci oylamada, nisap ne olursa 
olsun muteberdir. Binaenaleyh Sayın Turagil'-
ân endişesi .asla varit d-eğildir. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yıldız buyur

dular ki, tatbikatta, bir tasnif cereyan ederken 
diğer meseleler de görüşülüyor. Doğrudur, ben 
telifkâr bir noktai nazarı arz edeceğim. Malûmu 
ihsanınız, tatil kararı ekseriyet istiyen bir karar
dır, tatil meselesi tasnif esnasında görüşülemez. 
Ama Sayın Reisin beyan buyurdukları gibi. Yi
ne böyle açık oya. arz edilecek kanunlar varsa, 
o tasnif cereyan ederken, o kanunların da acık 
oylamalarını yapabiliriz. Ancak neticelerin ta
ayyün edip ekseriyetin mevcudolduğu anlaşılma
dıkça tatil kararı meselesinin görüşülmemesi ica-
beder, kanaatindeyim. Bu ciheti arz için huzuru
nuza çıktım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Çağlayan

gil şartlı bir konuşma yaptılar. Evvelâ bir şeyi 
bilmek lâzım; İçtüzük hükümlerine göre açık oy
lama işlemi ne ise ona göre yapılır. Ve şimdiye 
kadar, hattâ dünkü tatbikat, yine bu tapulama 
kanun tasarısı üzerinde yapılan tatbikat o idi 
ki, dün 33 ncü madde üzerinde oylama bittikten 
sonra, görüşmeler devam etmişti ve netice bek
len memişti, netice şu veya bu şekilde tecelli ede
cektir diye... (Gülüşmeler) Müsaade buyurun, 
biz sizi zevkle dinledik, siz de bizi dinleyin. Baş
kan da bir şey söylemiyor. 

BAŞKAN— Doğru söylüyorlar. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Telif ettiğimiz zaman da kızıyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, ben konuşma imkânını sağhyayım. Ben 
bir şey demiyorum ki. (Sinirleniyorsunuz, sesle
ri.) Sinirlerim gayet sağlamdır. Tasavvurla tah
min edem iveceğiniz kadar sağlamdır. Sinirlen
mesini de bilirim, sağlam olmasını da bilirim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Çağ

layangil diyor ki, açık oylamanın tasnifi sıra
sında diğer kanunları görüşelim. Ama tatil 
mevzuunu görüşemiyelim. Sebep?.. Hangi içtü
zük hükmüne göre, hangi tatbikata göre? Sayın 
Çağlayangil bu teklifte bulunuyor, yok. Bu bize 
açıkça gösteriyor ki, bir siyasi grup tatil mev
zuunda muayyen bir görüşe sahiptir, bu görü
şünü tatbik için gelecektir, mesele !bu.. (Sağdan, 
tamam sesleri, sizin, kanunda yaptığınız gibi ses
leri) Müsaade buyurun. Bir siyasi parti muay
yen bir görüşünü tatbik için burada şartlı bir 
şekle Umumi Heyeti götürmek istiyor. Ne diyor, 
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kanunlar görüşülsün, Takat tatil mevzuu görüşü
lemez. Niçin?.. Kanunlar bir idare izharını bek
liyor mu? Onlar da bekliyor. Tatil nihayet 
bir karardır. Eğer siz tatil için bir açık oylama 
talebinde bulunursanız, onun neticesi. Ama şim
diye kadar bütün tatbikat odur ki, tatil için 
her hangi bir şekilde ekseriyet aranmamış ve 
bunun için bir açık oylamaya gidilmemişi ir. Ama 
açık oylama yalnız kanunlar için yapılmaz. Bu 
hususta da bir açık oylama talebinde buluna
bilirsiniz. îşte o zamandır ki, bir karar mevzuu 
olamaz. Ancak açık oylama işlemi yapılır. Bu 
talep vâki olmadığı müddetçe, Sayın (Jağlayan-
gil'in kanunlar görüşülür ve fakat tatil mev
zuu asla, niçin?. Biraz önce Sayın Turhangil sa
mimî olarak meseleleri buraya getirelim, dedi
ler. Samimiyet acaba sadece işimize gelenler
de olacak, ama geimiyenlerdc olmıyacak mı? 
Sayın Turhangil itirazda bulundular, dediler 
ki, tasnif sırasında bir muamele yapıl mıyacak, 
ama Sayın Başkan şu teminatı verdikten son
ra yapılacak o halde bir şey yoktur. Neydi te
minat? İçtüzüğün 112 nci maddesinin son fık
rasına göre, eski içtüzüğün 14-1 ncü maddesi
nin son fıkrasının tatbik şekli «Başkanlık Diva
nınca daha evvelce bir hal şekline bağlanmamış 
olmasına rağmen,» Sayın Başkan dün ekseriyet 
temin edilmedi. Ama bugün, hangi şekilde 
olursa olsun ekseriyet nazarı itibara ahnnııya-
caktır. Yani toplantıya iştirak edenlerin yarı
dan bir fazlasının reyi şu veya bu şekilde tecel
li ederse, bir şey yoktur yani ekseriyet, salt ço
ğunluk aranmıyacaktır dediği zaman Sayın Oağ-
layangil o halde nasıl olsa toplantıya katılmış 
üyelerden yarısının bir fazlası müsbet oy alarak 
kendi fikri terviç edilecektir, bu bakımdan me
sele yoktur. Demek ki objektif hukuk 'kaideleri 
ve içtüzük hükümleri değildir, lehimize ve işi
mize gelen bir husus olursa, bu şekilde tebliğ 
edilirse iyidir ve yerindedir. Ama olmadığı 
takdirde, itiraz değil. Şimdi meseleyi objektif 
olarak neticelendirelim. Tasnif sırasında kanun
lar da görüşülür, başkanlığın yapacağı her han
gi bir sunuş veyahut karar mevzuu olan her han
gi bir şey görüşülebilir. Şarta veyahut her hangi 
bir şekle bunu bağlamağa imkân yoktur. 

Yalnız burada bir nokta kalıyor: Bizim es
ki içtüzüğümüzün 114 ncü maddesinin son fıkra
sında: «Bir birleşimde salt çoğunluk temin edil-
miyen acık oy mevzuları, ertesi birleşime bırakı

lır ve gündeme alınır.» Aynı içtüzüğümüzün 114 
ncü maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: 

«Ekseriyet aranmaz ve netice muteberdir.» 
Ama bizim yeni İçtüzüğümüzün. 112 nci madde
sinin son fıkrası ise bu şekilde değildir. 

Anayasanın 86 nci maddesindeki salt çoğun
luk temin edilemezse oylama ertesi birleşime 
bırakılır. Ertesi birleşimde ne 'muamele yapılır? 
İşte burası tamamen acık kalmış bulunmaktadır. 
Başkanlık Divanında Adalet Partisinin Sayın 
Üyeleri .Maeit Zeren ve Sayın Lûtfi Tokoğlu ve 
şimdi oturumu idare eden Y.T.P. sinden Sayın 
İhsan Hamit Tigrel'in uzun münakaşalar sıra
sında şu fikri savunmuşlardı. Bir birleşimde ne-
ticelenmiyen bir mevzu, 2 nci birleşime bırakıl
dığı takdirde ekseriyet yine aranacak mıdır, 
aranmıyaeak mıdır,. noktainazarını uzun uzun 
tartıştıktan sonra daha çok üyenin 'bulunabile
ceği ve geniş bir oturumda bunu halledelim şek
linde idi. Benim, acık ifade edeyim, şalisi ka
naatim o yolda idi ki, Başkanlık Divanı karşı
sında da onu müdafaa etmiştim. İkinci Birle
şimde ekseriyet aramıya lüzum yoktur. Ama, 
şimdi itirazda bulunan arkadaşların grııpunu 
temsil eden üyelerin noktainazarı tamamen bu
nun aksine idi. 

İkinci oturumda, ikinci Birleşimde, mutlak su
rette ekseriyet aranacak mıdır? Bu Başkanlık 
Divanınca halledilmemiş bir mevzudur. 

Şimdi, Başkanlık Divanınca halledilmiyen 
böyle bir mevzu üzerinde çeşitli ve karşılıklı fi
kirlerin çarpıştığı bir konuda ekseriyeti bu bir
leşimde arıyacak mıyız aramıyacak mıyız? Bu 
hususu, şüphesizki, Başkanın, oturumu idare eden 
Başkanın takdirine kaldığı gibi Başkanlık Diva
nınca halledilmiyen ve kesin bir karara bağlan
madığı için Umumi Heyetin de kararma iktiran 
edebilir. Bu mevzuu bu şekilde Yüksek Heyete 
bütün açıklığı ile sadece arz etmek için ifade et
miş bul iniyorum. 

Bir noktada fikri kesin olarak ifade edip Yük
sek Huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Tasnif 
sırasında tatil kararı hiçbir şekilde şüphe bırak-
mıyacak şekilde görüşülebilir. Bunun için mâ
ni hiçbir hüküm, hiçbir tatbikat yoktur. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz, kı
saca ben de neticeyi arz edeyim : Hakikaten ikin
ci oylamada yine nisap aranması lâzım mıdır, de-
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ğil midir, hususu bizini, yeni İçtüzüğümüzde 
musarral ı değildir. Vcni İçtüzüğümüzde birçok 
noksanlar gibi, bu noksan da mevcuttur 40 se
nelik teamül böyle olduğu için esası tekrar mü
zakere edilip halledilinceye kadar bıı teamül tal-
bik edilecektir. Bu birinci nokta. 

İkinci nokta; bir arkadaşın itirazına, rağmen 
ekseriyet bıı kanunun müzakeresi bittikten son
ra tasnif yapılırken dahi diğer bir maddeye geçj_ 
lcbileceği kanaatinde bulunuyor. Ve bu itibarla 
ekseriyetin kararını tatbik ederek bu takriri oku-
laeağım. (Oylamaya, geçildi sesleri) Oylama
ya daha, geçmedik. Doğrudan doğruya Kiyaset 
Divanma verilmiş bir haki ir. 

(i. ----- Cıımh ıtriyi'/ Sınalosıınun, ii nelerin seç

menleriyle temaslarını re (Hallenmelerini I e mi nen, 

] Kuşem /.%'/' tarihine Vadur tatil yapmasını la-

zammıub eden, Cumhuriyet Senatosunda temsil 

edilen f/ruplar re ttuyımsızlar adına cırdın öner-

</<'• 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
(iündenıde mevcut işlerde biran evvel çıkarıl

ması »'erekli tasarı ve teklifler Senatomuzca kabul 
edilmiş bulıınmal--ta.dır. Cumhuriyet Senatosu sa
yın. üyelerinin mensuboldukları ])artilerin kong-
i'elerinde bulunmalarını ve bölgelerinin ihtiyaç-
larını tesbil maksadiyle se(;iııeııleriyle lemaslarını 
mümkün kılmak ve bu arada, dinlenmelerini de 
temin et inek üzere Cumhuriyet Senatosunun 
17 Temmuz HHİ4 tarihinden baslıyarak 1 Kasım 
1!)(>4 Kazar «'ününe kadar latile girmesine karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

O. II. K. ( in ip 
A. I \ Cirupu Başkanı Başkanvekili 

Bursa Tokat 
İhsan. Kabri Çağlayan^! Zihni Betil 

Millî Birlik ( İn ip 
V. T. P. Oruprı Başkanı Başkanı 

Sakarya, Tabiî Üye 
Turhan Kapanlı Fahri Ozdilek 

Kontenjan. Orupu 
Başkanı Bağımsız Üyeler 

Hasan Atakan Kayseri 
Suad riayri Ürgüplü 

BALKAN — Bir t ak r i r daha var, onu da oku
tuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
(!ropların tasvibiyle Meclislerin 1 Kasını ta

rihine kadar tat i le girmesi teklif o lunmakta ise 
de iç ve dış meselelerimizin büyük bir nezaket 
arz ettiği ve hassaten halkımızın her bakımdan 
ve biran evvel rahata, ve huzura, kavuşmasını sağ-
lıyacak kanunların süratle çıkarılması lüzumuna 
inandığımız bir devrede uzun bir tatile gidilme
sinin mahzurları aşikârdır. 

Bu sebeple tatil devresinin 1 Bkim 1904 günü-
nünde sona ermesini, ele alınmış ve al ınacak ko
nuların ikmal ve i tmamına göre yeniden tat i le 
girmesi hususunda o t a r ih te k a r a r verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa, 
Şeref Kaya la r 

BAŞKAN Şimdi iki tane tatil teklifi var. 
Teklifin birisi 1 Kasıma kadar , diğeri 1 Ekime 
kadardı r . Mu aykırı olan fazla, tatil teklifi mahi
yet inde olandır, yani 1 Kasıma, kada r olandır. 

SAİIİK K C K l T L l O C B r (Cumhurbaşkanın
ca M. Ü.) -— Millet Meclisi tatile girdiğine göre 
bu tatil zaten oya, konamaz. Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi beraberce latile girip, be
raberce çalışacaklarına »'öre ikinci lakrir in oya 
konması mümkün değildir. .Millet Meclisi tatile 
karar verdi. 

BAŞKAN - - Millet Meclisinin kararı bizi 
hiçbir zaman lakyid edemez. Biz meselâ 1 Ocak'a 
kadar tatil yapmaya, karar versek, hayır Millet, 
Meclisi karar vermiştir, biz bu kararı kabul et
meye mecbur muyuz, diyeceğiz?.. 

Şimdi en aykırı olması itibariyle 1 Kasım'a, 
kadar olan tatil teklifini oyunuza arz ediyorum. 
(Soldan gürü İtüler) . 

h İ K K K T T l r K H A N ( I İ L (Aydın) —• Kanun 
tekliflerinin, diğer işlerden Önce görüşülmesi lâ
zımdır. Ondan sonra, tatil meselesi görüşülür. 
(Oürül tü ler ) . 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, He
yeti rmumiyen in almış olduğu karar ; gündem
de bulunan maddelerden kanunların diğerlerine 
tercihan müzakeresidir. Bu doğrudan doğruya. 
yeni bir takrirdir , tfer takriri okutmak mecburi
yetindeyim. Binaenaleyh, reyinize arz ediyorum. 
1 Kasıma kadar tatili kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar. . . Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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I Kikime kadar, bunu reyinize sunuyorum. | Ktmiyenler... O da kabul edilmemişi ir. 
kime kadar tatile uirilmesini kabul edenler... j Talil kabul edilmemiştir. Buyurunu / . 

YOKLAMA 

(Mayda.ı- Tunçkanat ve- 4 arkadaşı ayağa 
kalkarak ekseriyet olmadığını beyan ettiler.) 

B A Ş K A N — Nisap yoktur deniyor, yoklama. 
yapılacaktır . 

(Yoklama yapıldı) 
İSITAN SABKİ (JAODAYANO İL (Bursa) 

— Vsnl hakkında, sö/ isliyorum. 

B A Ş K A N — Buyurun 
İHSAN SABRİ OAOLAYANÖİL (Bursa.) 

— Muhterem arkadaşlar, ( i rupumuzun tatile 
menfi oy vermesinin hikmeti, tatilin reddi değil
dir. Tatil <nindem bitl ikten sonra, ele alınması 
lâzım^olen bir hâdisedir. Sayın başkanl ık .Ma
kamından istirham etlik. < iiiudenıimizi tatbik | 
edelim, oylamalarımızı yapalım, ondan sonra ta- j 
tile girelim. (Jrııp başkanının imza ettiği bir tek- j 
lii'i bir li'i'iıp reddetmez. Ama. evvela oylamaları | 
reddedip tatili aldıktan sonra oylamalarda ekse- j 
riyet atayacak bir lertibin dışında kalmaya ka- | 
narlı olduğumuz, için böyle harekcl etmek ıştıra- I 
rııiıla bulunduk. Oylamalarımızı yapmadan ta
til olamayız. Bu ciheti belirtmek için huzurunu
za. arz ettim. Oylamalarımızı yapalım, sayın Baş
kan. tatil kararını tekrar oya koysun. O zaman 
hepimiz t>-rup başkanlarımızın teklifine uyarak 
oylarımızı pekâlâ kul lan ıp tati l i t ahakkuk etti
rebiliriz. Bu cihetleri huzurunuzda arz etmek' ih
tiyacım duydum. 

B A Ş K A N — 10Fendim, tatil meselesinin bü
tün işler bittikten sonra mı, yoksa daha evvel mi 
görüşülmesi lâzımdır mevzuu Filan veya. Falan 
arkadaşın arzusuna, <>'öro değil, nihayet Riyaset 
Divanının takdirini1 ait t ir . 

OSMAN A L İ H O O A O İ L (Krzurum) Ri
yaset, Divanının keyfine <>öre değildir. 

B A Ş K A N — Siz yeni geldiniz. Tüzüğü öğre
nin. ondan sonra.... 

OSMAN A I J I I O C A O İ L (Urzurum) — 
Zarfları dağıtt ınız bekliyoruz. 

B A Ş K A N — Bekleyin. İşiniz nedir.' Buraya 
niçin geldiniz?.. 

OSMAN ALİ I IOOAOİL (Hrzurum) - - Bek
lemeye gelmedik. 

BAŞKAN -— Vaziyet budur. Beyinize arz 
ettim, pekâlâ kabul edebilirdiniz. Ben izah et
tim. eğer bu şeyden endişe ediyorsanız böyle 
bir endişe varil değildir. Bunu da izah ettim 
Buna rağmen asabiyete kapılarak başka türlü. 
i>Tiıp başkanlarının kararı hilâfına bir karara 
vardınız. Benim bunda kabahatim nedir? 

MİOIIMKT N I R İ A D U M O Ü L r (Adana) — 
.") kişi kalkıp da ekseriyet yok deseydi ne yapa
caktınız.' Nitekim dediler. fV.vap verin lütfen. 
(biürüliüler) 

BASIC AN — Müsaade edin efendim, eğer 
dikkat etmişseniz ben daima parlâmento oyunla
rının aleyhindeyim, ne olursa olsun.. (Oiirül-
t üler) Ne söv I iveceğimi bilmeden söylemeyin. 
Ben sizin Virüsünüzü müdafaa için sövlüyo-
runı, itiraz ediyorlar. ( Oüriilt üler) 

Hiçbir parlâmentoda, hiçbir arkadaşımızın 
parlâmento oyunu yapmasına ta raf tar değilim. 
Zarflar dağıtılmıştır, yoklama da yapılmıştır . 
zarfların atılmasından sonra neticeyi arz ede
ceğim. 

Şimdi Tapulama kanunu tasarısının oylan 
masına başlıyoruz. 

(Yehbi rb'sü'den adlar okunmak suretiyle oy
lama yapıldı.) 

B A Ş K A N — Oylamaya iştirak etmiyen var 
mı.' Oylama işlemi bitmiştir. 

NİYAZİ AOIKNASI/I (Ankara) — Tatil 
önergesine verilen oylar mevzuunda söz istiyo
rum. 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AfMRNASI/I (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar; Anayasa, iki Meclisin paralel 
çalışmasını ve bir mekik sistemiyle kanunlar ın 
geçmesi hakkında âmir büküm sevk etmiştir. 
Meclislerden biri tatilde iken öbürünün çalışma
sı <>'.ibi bir mevzu, arzu da etsek Anayasaya ııy-
«'im düşmez. Kiyaset Divanları müştereken ka
rara varmıştır. 1 Kasım 1064 tar ihine kadar 
tatil yapılması için. Bizim tatil kararı verme
memiz bal indi1 Anayasanın bu müşterek çalışma, 
Meclislerin, Parlâmentonun müşterek çalışması 
hükmü ihlâl edilmiş olacaktır. Bu itibarla, öv-
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le sanıyorum ki, bir zaruret vardır, bir muta
bakat şeklinde karar almaya. Denebilir ki, da
ha evvel toplanalım. Evet daha evvel toplanı-
labilir. Ama, birkaç gün evvel toplanmak bir 
mâna ifade etmeyecektir. Çünkü kanun çıka
ramaz. Tek bakma, re'sen kanun çıkarmak, ne 
Millet Meclisi toplanı]) kanun çıkarabilir, ne de 
Cumhuriyet Senatosu toplanıp kanun çıkarabi
lir. Şu halde bir neticeye varan birlik bir me
sai olmalıdır ki, ancak bir karar alalım. Ay
rıca Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Ki
yaset Divanlarının parti grup başkanlariyle 
müştereken vardıkları karar dairesinde verilmiş 
olan takrir öyle sanıyorum ki, biraz aceleye gel
di ve rey vermede bir tereddüt havası da oldu. 
Ben bu itibarla bu gibi hallerde değil, hattâ geç
miş kanunların, hükümlerin bile tekriri müza
keresi ve yeniden yanlış bir şey yapılmışsa dö
nülmesi daima müzakere usulünde meveudolan 
bir haldir. Ben bu itibarla tatil tekliflerinin, 
takrirlerinin yeniden reye konulmasını, bu sıra
da bir taraftan da açık' oy teshili yapıl inken, 
oylamanın yenilenmesinin uygun olacağını; ak
si halde Anayasanın sarih bir hükmü ile karşı 
karşıya bir durumda kalacağımız neticesini çı
karıyorum. Kaldı ki, bugün bir talik kararı 
ile Yüce Senato Salı günü toplanacak olsa emi
nim ki, bugünkü kadar da mevcut bulunmıya-
caktır ve ekseriyet hiç olmayacaktır. O zaman 
ne olacak? Yeni baştan artık tatil kararı ver
mek mümkün olmadığı için, Salıdan Perşem
beye, öbür Salıya, gelen 15 kişi gelip gelip gi
decektir. Ondan sonra da açıkça söyliyeyim, bu
rada iki sene evvel verilmiş benim bir takririm 
vardır, üç toplantıda üst üste bulunmıyandan 
kıstelyevm yapılır... Bu. esasen tüzüğe de konul
du, pek tabiî onun tatbiki yoluna gidilecektir 
B ı da lüzumsuz olur. Bu itibarla benim istir
hamım, Başkanlık Divanından, bu tatil teklifle
rin in yeniden onaylanmasıdır. Tatil tekliflerin
den biri oylanamaz, kanaatindeyim: l Ekime 
kadar !ta;til yapılması. Meclislerin müşterek 
kararları, Riyaset Divanlarının ve gurupların 
müşterek kararları 've Anayasanın şu âmir 
hükmü karşısında onaylanmaması lâzımgele-
eeği m ütalâa.smdayı m, kanaatindeyim. Ta t il 
takririnin yeniden uylanması hususunu bu 
şifahi mâruzâtımla 'beraber ve bir takrirle de 
Kiyaset Divanına arz edeceğim. Bu her halde 
Yüce Senatonun bir çıkmaza düşmesine mahal 

vermiyecek isabetli bir karar olur. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAY --- Efendim, yeni takrirler geldi, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
(Bütün. Crup Başkanlarının iştirakiyle Se

natonun tatile girmesi hakkında verilen takri
rin gruplarca kabul edilmemesi ve bu takri
rin gerekli tasarı ve tekliflerin Senatomuzca 
kabul edilmiş bulunduğu gerekçesine dayandığı 
halde oya konduğu esnada henüz gündemdeki 
işlemlerin, intaeedilmemiş olmasından neşet et
miştir. Bu itibarla husule gelen anlaşmazlığın 
izalesi ile esasen Millet Meclisinde de tatil ka
rarı alınmış olduğu 'a güre evvelki takririmizde 
de belirtilen bölge gezileri seçmenlerle temas 
gibi sebeplerin de inzimamı ile 17 Temmuz 1964 
talihinden başlıyarak 1 Kasım 10G4 Pazar gü
nüne kadar) Yüce Senatonun tatile girmesine 
karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Crupu Başkanı C. II. P. Crupu Başkanı 
Bursa XTşak 

İhsan Sabri Çağlayangil Kâmil Coşkunoğlu 
Y. T. P. Crııpu Başkanı Kontenjan Crupu 

Sakarya Başkanı 
Turhan Kapanlı Hasan Alakan 

Bağımsız üyeler 
Kii'at Öçten 

MMILMKT ÖZCÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ba
ğımsızlardan kim efendim, efendim? İmza ne
dir? 

BAŞKA.Y - Kfendim, kâtip arkadaşımız im
zayı okuyamanıış, imza vardır. 

Bfendim, yeni bir durum hâsıl olduğuna gö
re ve yeni takrir geldiğine göre 1 Kasıma kadar 
tatili oyunuza sunuyorum : 

(Oylama neticesini bildiriniz, ondan sonra 
sesleri), 

(Tatile girdiğimize göre oylama neticesini 
tebliğ edemezsiniz, sesleri) 

B fendim, böyle bir şey tüzükte yoktur. Bi
naenaleyh, oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etnıiyenler... 

ŞBKEK KAYALAK (Bursa) — lıer iki tak
riri okuttuktan sonra oya koyunuz. 

BAŞKAN — Haklısınız. 
(Şeref Kayalar'ın takriri tekrar okundu.) 
EKKB.M ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo

rum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın senatör arkadaşlarım ; bugün Baş
kanlıktan özür dileyerek şikâyet edeceğini. Bir 
kere bu takrirler okutuluyor, sonra reye koyma 
kalıyor. Benim kanaatim şudur; Heyeti Umu-
miyenin de kanaati bu merkezdedir, yanılmı
yorsam. Evvelâ bir büyük kanun burada oy
landı. Bu tasnif ediliyor, lütfen bu tasnifin ne
ticesini ilân buyursun. İlân buyurduktan sonra 
tatile mütaallik olan takrirleri okutsun. Tatil 
kararı verildikten sonra bir işlem yapılmaz 
beyler. Lütfen bu meseleyi Başkanlık Divanı
nın önemle ele almasını istirham ederim. Say
gılarımla. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde, buyurunuz 
Saim Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Efendim, Millet Meclisi tatile girdiği zaman 
C. Senatosunun muhakkak tatile girmesi icnbet-
mez. Müştereken tatil Anayasada kaimi edilmiş 
bir durumdur. Verilen takrirde ne diyor9 Bi
raz evvel müşterek imza ile verilmiş olan tak
rir, mevcut işler bitmediği için reddedildi, di
yor. Şimdi, bütün işler ikmal edildi. Binaen
aleyh, ikmal edildiği i cin de tatil hususu hak
kında yeniden bir tatil önergesi veriyoruz, de
niyor. iş bitmedi ki, oylandı fakat netice bildi
rilmedi. Ya bu takriri kabul etmemesi lâzım 
Başkanlığın, veya işler bittiyse oylaması lâzım. 
İş bitmediğine göre oylamaya da imkân yoktur. 
Çünkü kanun acık oya vaz'edilnıiş, açık oy ne
ticesi henüz bitmemiştir. Takrir de bu şarta 
bağlı. Deniyor ki, bütün işler bitmiş olduğun
dan, gündem ve kanun müzakereleri bitmiş ol
duğundan, yeniden biz de iltihak ediyoruz. 
Anayasanın 80 ncü maddesine göre tatile gir
meye kararlıyız. Yani ya takriri bekliyecek. ka
nun neticesindeki açık oyun neticesi bildirile
cek veyahut, hayır, diyecek daha henüz zamanı 
değildir, bu itibarla oylamaya arz edilemiyeeek-
tir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Efendim, görülüyor ki, tema
yül oylama, neticesinin tahakkukundan sonra, 
bu meselenin oylanmasıdır. Bilhassa Sayın Sa
rı göllü'nün bildirdiği mucip sebebi tamamen 
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yerinde mütalâa ediyorum. Yalnız Özden'in mü
talâasına da iştirak etmiyorum. Onun cevabı 
var ama işi uzatmıyorum. 

Bu itibarla, geri bırakıyor ve oylama netice
sini arz ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, usul hak
kında. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın 
beni bağışlaması ile bir usul hatasına dokun
mak istiyorum : 

Saat 16.55 t e 5 üye çoğunluk yok, diye yok
lama isteğinde bulundu. Saat 16.57 de Başkan 
yoklama yaptırmaya başlıyacaktı. Bu esnada. 
Sayın İhsan Sabri Gağlayangil saat 17.04 te ko
nuşma. yaptı. Yoklama istendiği halde yoklama 
sonucu alınmadan. Sonra saat .17.08 de de Sayın 
Başkan açık oylamaya geçti. Ve açık oylama 
devam ediyor. Bunun tescilini ve usul hatasının 
belirtilmesi için söz aldım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Kurutluoğlu. 
SAHİR KURUTLUOĞ LIT (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Mumterem arkadaşlarını, gün
demin sona, •ermesinden itibaren tatile gidilip 
gidilmemesi hususundaki takrirlerin oya arz 
edilmesinde cihetteki isabet vardır. Ancan eğer 
tensip buyurıırsa arkadaşlarım ortalama, bir tek
lifte bulunacağım. Tatile gitme kararma mes-
nedolacak takrirlerin oya konmasını şu şartla. 
Divanı Riyaset reylerinize arz. ederse belki daha 
salim bir neticeye varmış olacağız. Oylama ta
til kararının ittihazı mahiyetinde olacak. An
cak bugünkü gündemin sona ermesinden itiba
ren muteber olmak üzere oya konacak ve bu 
arada gündemimizdeki mevcut işler, bu takrir 
oya konmuş olmasına rağmen devam etmek kay-
diyle, netice alındığı takdirde, hem kararını al
mış olabiliriz ve hem de gündemimizdeki oyla
rın ve kanunların müzakerelerinin neticelerini 
elde etmiş olabiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ••buyurursa
nız Sayın Yıldız'ın hakikaten zahiren isabetli 
gibi görünen mütalâasına kısaca cevap arz ede
yim. Evet beş arkadaşımız ayağa kalktılar, ek
seriyet yoktur yoklama yapılsın dediler . Mak-
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sat, şu kanun bu- müddet daha geri kalsın de
mekt i r . Evet bu açık. Bunu giz Mı neye lüzum 
yok. 

MKHMKT (')Z(İÜNKŞ (Tabiî Üye) — Başka-
1 aı*ı da bunu çok yapt ı lar . 

' BAŞKAN — Kvet, bunlaı- Pnrlâınonlolarda, 
oluyor efendim. Yalnız, şunu arz edeyim ki, bu 
oylama, muamelesi başlamış mahiyet te idi. Zarf
la r dayat ı lmış t ı . Binaenaleyh Riyaset Divanın
ca, başlanmış tejâkki edilmişti. Bu oylama, bit 
sin, neticeyi, arz edelim dedik. Yan i Riyaset, beş 
kişi ayağa kalkmadan evvel zarfları dağı t t ı , 
bir i t iraz vâki olmadı. Yakta.ki zamandan istifa
de edelim diye tatil meselesi ortaya, atıldı. O 
zaman ayağa, kalkıldı. Binaenaleyh t apu lama 
k a n u n u n u n oylanmasına başlanmış ve hal ta 
Vehbi Krsüden naşlanmak üzere ad çekilmiştir . 
Binaenaleyh ufak bir anlayış farkı bu netice
yi istihsal etmiştir . 

AITMKT YILDIZ (Tabii ü y e ) - Yoklama 
başladı mı başlamadı mı.' 

B A Ş K A N —- Yoklama başladı efendim. Oyla
ma, yoklamadan evvel haşladı. 

S I T I I İ KARAMAN (Tabiî Üye) ----- Oyla
ma yoklamadan evvel başladığına göre yoklama
nın. ar t ık yapılmaması lâzım. 

B A Ş K A N -— Öyle bir şey yoktur efendim. 
Yani bugün tatile gi rem iveceğiz. Buyurunuz 
efendim. 

IIİI/Mİ ONAT (İzmir) - - S ö z istivorum. 

BAŞKAN — Buyurun . 
HİLMİ ONAT (İzmir) - - M u h t e r e m arkadaş

larım, oylama, yoklamadan evvel başlamıştır. 
Yalnız, eğer Başkanlık yaptığı yoklamanın netice
sini ilân etseydi buyurduklar ı doğru idi. kakat , 
Başkanlık yapılan yoklamanın neticesini ilân et
memiştir. Oylama evvelce, başlamıştır. Binaena
leyh, sonra bir uzlaşma olmuştur ve gündeme de
vanı edilmiştir. Binaenaleyh, bunu izam edecek 
bir şey de yokl ur. 

BAŞKAN - - Kfcndinı. Sayın Kıırutlıioğlu'-
nıın bir teklifi vardır. Bugünkü oylama bitt ikten 
sonra tatile gitme kararı. Kvvelâ neticeyi ilân 
ediyoruz efendim : 

Oya S(i üye iştirak el m işli r. f>7 kabul ~:\ ret, 
(i çekimser, bir boş. Binaenaleyh ikinci oylama 
olduğu için nisap aranmıyarak kanun 57 oyla, ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) . 

Efendim yoklama, esnasında, yani bundan 
1ö - 20 dakika, evvel 7(> mevcut tesbit edilmişse de 
halen ekseriyetin olduğu, görülmektedir. İtiraz 
varsa, lekrar yoklama, yaptırayım. (Yok, yok 
sesleri). 

K fendim Sayın Şeref Kayala.r'dan özür dile
rim, fakat en aykırısı 1 Kasında kadar olduğu 
için. onu vcyo koyacağını. Bugünkü işleri İtil ir
meden gitmek yoktur. Bu kayıt ile, yani, işleri 
bitirmeden dağılmak yok. 1 Kasında, kadar ve 
bugünkü işler but ikten sonra Sayın Kurııtlııoğ-
h i n i m leklil'i veçhile tatili oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ki nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

( umdeme devanı edivorıız. 

6. — SEÇİMLER 

/. —- An,(ij)(tsa M <ıiı kemesine asıl üye necimi, 

BAŞKAN —- Bir önerce var, okuyoruz. 

Yüksek: Başkanlığa. 
Anayasa Mahkemesi asıl üye seçiminin başka 

bir birleşime bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı. 
Sahir Kurut luoğlu 

('ıımhurbaşkanıııea. S. Ü. 

BAŞKAN -- Kaimi edenler... Kabul elmiveıı-

ler... Kabul edilmiştir. Bir önerce daha vur.. 

Yüksek Başkanlığa. 
(Jüııdenıde mevcut kanun teklif ve tasarıları

nın diğer işlerden ("nice görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkam 
Sahir Kurutluoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN Kabul edenler... Kabul etmiyetı-
ler... Kabul. edilmiştir. 
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JLEN IŞLER 7. — GÖRÜŞt 

i. — Derici Hava Meydan I un İsletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Kesin hesap 
kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul (dilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu \M. Meclisi 3/566, 1/120; 
C. Senatosu 1/116) (S. Sayısı : -İS2) 

B A Ş K A N — Maliye Bakanı... (Yok sesleri). 

Buyuru ti Sayın Kurutluoğlu. 

S A H İ K K r m ' T L l ' O f i L r ((hımhurbaşkaııın-
en S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, gündem 
de müazkeresi bahis mevzuu olan kanunlar , Ma
liye Bakanının huzuru ile görüşülmesi ieabeden 
kanunlardır . Hem Maliye Bakanımız yoktur, 
hem de bir temsilci «jündermemist ir. Bu bakım
dan müzakeresine imkân yoktur. 

B A Ş K A N — Bu ve gündemde mevcut 4SIÎ. 
4<S4, 485, 4(S(İ, 487 ve 4cSS sıra sayılı diğer mü
naka le kanunlar ı ve hesabı ka t i le r bu <sebcple 
görüşül emiyor. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Cyesi 
Macit Zcren ve A. I*. Cumhuriyet Senatosu (tru
pu Başlunlığnınt yazıları haltında İçtüzüğün 
İSO nci maddesi yereğince hazırlanan Anayasa 
ve Adalet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 

n/n) 

BAŞKAN' — Macit / e ren . ' Yok. (1 Kasıma 
talik edilsin sesleri) Bunun 1 Kasım'a taliki ileri 
sürülmektedir. 1 Kasım'a. bırakılmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ehniyeııler... 
Kabul edilmiştir. 

MK4IMKT Ö / O Ü N K Ş (Tabiî Üye) — Kfen
dim. yoklamanın neticesini açıklamadınız. 

B A Ş K A N —• Söyledim efendini, ekseriyet 
yoktu, simdi olduğu anlaşılmaktadır dedim. 

.V. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
.'il nci. maddi sinin değiştirilmişine dair t üzül: 
1ckli.fi ı'e Cumhuriyet Senatosu. Anayasa re 
Adalet Komisyonu raporu (C. Sı ita/osu 2/1 İS) 
(S. Sayısı : İ70) 

BAŞKAN — İçtüzüğün zaten birçok madde
leri tadile muhtaçtır . Bunu "Riyaset Divanı tet
kikle mükelleftir. 1 Kasım'dan sonra ele alın
masını teklif etmektedir. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edl-
miştir. 

(umdemde görüşülecek başka bir madde bu
lunmadığından 1 Kasım 1ÎHİ4 saat 15,00 1e top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

İyi yolculuklar dilerim, arkadaşları eğer kır-
dımsa. da özür dilerim. (Alkışlar) . 

Kapanma saat i : 17,45 

http://1ckli.fi
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Tapulama Kanununun ikinci oylamasında verilen oyların sonucu 

(Kanını kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Oaraan Saim Sarıgöllü 
FHkret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTKan 
Selâhattin özgür 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

184 
86 
57 
23 

6 
97 

1 

[Kabul 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
S alcı p Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Ntzamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Ömer Lııtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lııtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

[Reddedenler] 
DENÎZLÎ 

Cahit Akyar 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlı, 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğl 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Derairdağ 
Kesat Zaloffln 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Sadi Koça.§ 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Çekinserler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
İSTANBUL 

O. Zeki Gümüşoğhı 

[Oya kaMhmyanlar] 

ORDU 
Zeki Kura ruhi 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABU ÜYELER 
Refot Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet özgoneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
H ı M Oğuz Beka t u 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(î.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
yırrı Uzunhasanogm 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınayttirk 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

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

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçatgök 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbuıı 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret. Gündoğan 
Rif at Öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çıımralı (B.j 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Me<hmet Zöki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy (I.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurralımnn Bayar 

MUĞLA 
Mııaüâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisaıı Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. M'ecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
AbduiTahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betdl 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt (İ.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfi'k İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
.Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergüıı (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök (i.) 
Sahir Kurutluoğîu 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
llagıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
Artvin 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKSEXDOKrZlTNCU BÎRLERİM 

17 . 7 . 1964 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumıhuıiyet Senatosu üyeleri İsmail 

Yeşilyurt, Enver Klik, İskender Cenap Ege ve 
Ref'ilk Uluısoy'a iızin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/328) 

2. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Tapullaıma kanunu tasarısının Millet 
MecEsinec kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu (Jcçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/653, O. vSenato.su 1/424) (S. Sayısı : 474) 
[Dagntma.ta.raii : 11 . 7 . 1964] (Bitiş tarihi : 
2.5 . 9 . 1964) 

X 2. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kaınuınunun ıbâzı 'maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince Ikaibul edilen ımetfenli ve 'Cuımılıuııiıyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. 
Mecfei : 2/629, C. Senatosu 2/127) (S. Sayrısı : 
476) [Dağııfema tarihi : 12 . 7 . 1964] (IBütiş tari
hi : 7 . 8 . 1964) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIKILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ 

ŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — Cuımihıırijyet Senatosu Amasya Üyem 

Macit Zeren ve A. P. Cumıhuıiyet Senatosu ıGru-
pu Başkanlığının yazılanı ihakikıında İçtüzüğüm 
180 nei maddesi gereğince hazırlanan Anayasa 

ve Aid alet Komisyonu mütalâası (C. Senatosu 
5/5) [Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1964] 

2. — Cumhuriyet vSenato.su İçtüzüğünün. 
51 nei maddesinin değiştiıilmesine dair tüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu rapora (€. Senatosu 2/118) 
(S. Sayısı : 470) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1964] 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(l en el Müdürlüğünün 1960 ibütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının Millet 'Meclisince Ikaibul edileni 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/566, l/ 'l20; 
C. Senatosu 1/416) (S. Sayısı : 482) [Dağıtıma 
tarihi : 14 . 7 . 1964] 

X 4. — Devlet Hava Meydanları İşlettin esi 
Cenel Müdürlüğünün 1961 ibütçe yılı Kesinihe-
sap kanunu ta sarışımın. Millet Meclisince kaıbul 
edilen (metnü ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/746, 
1/1*65; C. Senatosu 1/417) (S. Sayısı : 483) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1964] 

X 5. — Devlcit Üretme Çiftlilkleri Genel Mü
dürlüğünün 1960 ibütçe yılı Keslinlhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumıhuıiyert; Semıaltosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (M. Medlisi 3/567, 1/130; C. Se
natosu 1/418) (S. Sayısı : 484) [Dağıtma tari
hi : 14 . 7 . 1964] 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Öenel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yuh Kesinhesap banıınu 
tasarısının Millet Meclisince Ikaibul edilen metni 
ve Cunnlıuriyet 'Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 3/743, 1/414; C. Sena
tosu 1/419) (S. Sayısı : 485) [Dafııtma tarihi : 
14 . 7 . 1964] 

X 7. — Vakıflar Oenel Müdüıiüğünüın 1060 
limitçe yılı Kesinhesap (kanunu taısaroısının Millet 
Meclisince Ikaibul edilen metni ve Cumhuriyet Se-

(Devamı arkada) 

http://vSenato.su
http://Dagntma.ta.raii
http://vSenato.su


na.tosn Bütçe ve Plân KunM.syonu raporu (M. 
Meetisi 3/529, 1/I:i4; (\ Senatosu. =1/420) (S. Sa
yısı : 468) (Dağılım.'i tarihi 14 . 7 . 1064 i 

X S. -~ Devlet Su İşleri Mene! Mûi< 1 üı-liıjA'i'ı-
uün 1060 Bütçe yılı K eslimin esap 'kanunu tasarısı
nın Millet Meolisınee 'kaıbııl cki'rkn metni ve ('n-m-
huriyet Senatosu Bütçe ve Plânı Komisyonu ra
poru (M. Meclisi :.y«r>0, 1/1.33; V. Senatosu 
1/4*21) (S. Sayım .- 487) | Dağıtma tarihi 
1 4 . 7 . 1964] 

X 9.—- 1960 'bütçe yılı Ivesin hesap 'kanun ta

sarısının Millet Meclisince 'kabul edilen metni ve. 
('n.niîlnıriyel Senatosu Bütçe ve Plân Komisvoııu 
raporu [W. Meclisi :>/(>(>">, 1/114; (\ Senatosu 
1 / 4 Jli) (S. Sayısı : 48S) [Darılma tariilı.i : 
1 4 . 7 . 1964| 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


