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rı raporları (M. Meclisi 2/257, C. Senato
su 2/145) (S. Sayısı : 516) 83 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Ka
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27 Aralık 1964 günü vefat eden istanbul 
Üyesi Sami Kırdar'ın, hâtırasını tazizen ihtiram 
duruşu yapıldı. 

istiklâl Savaşma iştirak e3en M. Hilmioğlu 
M. Rifat özaydm 'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair olup evvelce Millet Meclisi 
metninin reddi mahiyetindeki komisyon rapo
runun 92 oyla kabul edildiği anlaşıldığından 
:kanun tasarısı tekrar açık oya sunuldu ve ko
misyon raporu reddedilmek suretiyle Millet 
Meclisi metni kabul edildi. 

Kıbrıs meselesindeki görüş, tutum ve istek
lerimizi izah ve memleketi bütün veçheleriyle 
tanıtmak maksadiyle, Zihni Betil, îhsan Sabri 
Çağlayangil ve Sadi Koçaş'm îyi Niyet Heyetine 
katılmalarının [Bakanlar Kurulunca uygun 'gö
rüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi okundu, 
kabul olundu. , 

4 - 1 3 Ocak arasında memleketimizi ziyaret 
edecek olan Sovyetler Birliği Yükse'k Şûrası 
Heyetine refakat edeceklerin listesinin sunuldu
ğuna dair Dışişleri Bakanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

30 Aralık 1964 Çarşamba ve 5 Ocak 1965 
Salı günleri saat 15 te Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin birleşik toplantı yapacağı tef
him olundu. 

tzmir Üyesi Hilmi Onat; son yağan yağmur
lardan İzmir'in uğradığı zararı ifade ile Hükü
metçe âcil yardım tedbirleri alınması lüzumunu 
belirtti. 

Bursa Üyesi Baki Güzey; Çanakkale, Bur
sa, îzmir, Balıkesir ve havalisinin tabiî âfetler-
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si Rifat öçten'in, Haydarpaşa - Zongul
dak arasındaki , Merkezî Trafik Kontrol 
sistemine 'dair yazılı soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Mahmut Vural 'm, ceva
bı (7/179) ' 89:91 

deri gördüğü zararı ve imar ve iskân Bakan
lığı Bütçesine, âcil yardımlar (karşılığı olarak 
25 milyon liralık bir tahsisat konmasının uy
gun olacağını söyledi. 

1964 Kalkınma istikrazı haklândaki kanım 
tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine çiair Mâliye Bakanı. Ferid 
Melen 'in önergesi okundu,; kabul edildi. 

1964 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarısı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca 
tasarının kanunluğu kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ'un, üniversitelerimizin verimini artırmak, sı
kıntılarına çare bulmak için Parlâmento olarak 
neler yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti hakkın
da Senato araştırması istiyen önergesi okundu 
ve 7 üyelik bir Araştırma Komisyonu kurulması 
ve komisyon üyelerinin tesbitinin gelecek birle
şime bırakılması kabul edildi. ' 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapı
lan seçimde, adaylardan hiçbirisi yeter oyu ala
madıklarından ve ekseriyet de 'kalmadığı anla
şıldığından, seçime gelecek birleşimde devam 
olunacağı bildirildi. 

6 Ocak 1965 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Afyonkarahisar 

Fikret Turhangü Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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1. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
üzgüneş'in, bâzı köy ve 'kasabaların haritaları
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/190) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özgüneş'in, lise ve ortaokullara alman parasız 
yatılı öğrencilere dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa. gönderilmiştir (7/191) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi j 

.2. — GELEN 

Tasarı I 
1. — Sağlık eğitim enstitüleri kuruluşu 

hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/596; C. 
senatosu 1/443) (Millî Eğitim, Sosyal işler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev 

yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 ta
rih ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 2/586; C. Senatosu 2/149) (içişleri ve Büt
çe ve Plân komisyonlarına) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, bâzı "maddelerinin kaldırılmasına 
ve ibu kanuna efe ve geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 2/355, 2/450, 2/438, 

30RÜLAR 

Fehmi Baysoy'un, Et ve Balık Kurumunun so
ğuk hava depolarına dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir (7/192) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Orta - Doğu Üniversitesi tedrisatında 
vazife gören öğretim üye ve görevlilerine dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/193) 

ı 

T KAĞITLAR 

| 2/542 ve 2/420; C. Senatosu 2/150) (Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karına Komisyonu 
rapora (C.Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 523) 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karına Komisyonu 
raporu (C. Senatosu 4/69) (S. Sayısı :522) 

6. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu rapora (M. Meclisi 1/758; C. Sena
tosu 1/442) (S. Sayısı : 524) 
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Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), S i m Uzunhasanoğht (Bolu) 

BAŞKAN — Bütçe Kömisyonuındaki arkadaş
larla birlikte çoğunluğumuz var, Birleşimi açıyo-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

BAŞKAN — Tezkereler var, okutuyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ömer 
Ueuzal, Orhan Akça ve Kâzım Yurdakul'a izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkersi. (3/390) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Gıeatıd. Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında g'CGtterilten müddetlerle izin
leri, Başkanlık Divanının 29 . 12 . 1964 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinle arz olunur. 
Cumhuriye Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 
Orhan Akça, • hastalığına binaen, 21 gün, 
24 . 12 . 1964 tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ueuzal, hastalığına binaen 64 gün, 10 . 11 . 1964 
tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Kâ
zım Yurdakul, hastalığına binaen, 30 gün, 
22 , 12 . 1964 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza arz 
bdıeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 
Orhan Akça, hastalığına binaen, 21 gün, 
24 . 12 . 1964 tarihînden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler Etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

ram. 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi Ömer 
Ueuzal, hastalığına binaen 64 gün, 10 . 11 . 1964 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler Etmiyenler..... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya üyesi Kâ
zım Yurdakul, hastalığına binaen, 30 gün, 
22 . 12 . 1964 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler..... Etmiyenler..... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fada 
izin alam, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
TJcuzal'm tahsisatının verilebilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/391) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ueu
zal'in tahsisatının verilebilmesi, içtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine 
arz olunur. 

Cumhuriye Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Dışişleri, Turizm ve Ta-

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Tüzük gferegin.ee, defterin imzası suretiyle yoklama yapılacaktır. 

__ 77 _ 

http://gferegin.ee


C. Senatosu B : 22 
mtma Komisyonunun ayrı iki komisyon haline 
getirilmesine dair önergesi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonu yazısı. 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu rapora) 

Yüksek Başkanlığa 
ilgi : 28 Kasım 1964 tarihli ve 4377 sayılı 

yazıları. 
İlgide belirtilen yazılarına ek Cumhuriyet Se

natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin 
önergelerine esas konu bir içtüzük tadili mahiye
tinde olup bir önerge ile halli mümkün değil
dir. Bu sebeple Komisyonumuz gündemine alın
masına imkân görülememiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkam 
O. S. Sarıgöllü 

BAŞKAN — Sayın Ege buradalar mı ? Bura
da,. Söz istiyor musunuz Sayın Ege? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) —Evet... 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; bu konu
da daha evvel bir hazırlığım vardı Maalesef not
larım yanımda değil ve takrir de hirdenjbirie 
okununca ilgili maddesini aramak mecburiyetin
de kaldım ve onun için vaktinizi aldım, özür di
lerim. Şimdi efendim, 17 nci maddede komis
yonlar mevzuunda bir kayıt var. (b) fıkracın
da «Genel Kurulca başka komisyonlar kurula-
'bileceği gibi, mevcut komisyonlardan bâzıları 
kaldırılabilir ve komisyonların üye sayısı de
ğiştirilebilir.» 

Ben (b) bendinin bu fıkrasına istinaden 'böy
le bir teklifte bulunmuştum, bu vaziyet karşısın
da komisyon adedi artırılabilir ve eksiltilebilir, 
şeklinde şahsi bir tefsire varmıştım. Eğer böyle 
bir tefsir Yüksek Heyetinizce de kabul olunursa, 
pekâlâ bir komisyon, iki ayrı komisyona ayrıla
bileceği gibi iki ayrı komisyon da birleştirilip bir 
komisyon haline getirilebilir. Bu haklımdan 'böy
le bir teklifte faulündüm ve pratik olarak da 
ilerde buna ihtiyaç gösterecek karşılaşacağımız 
hususlar da olabilir. Zaten bizim komisyonları-
anızın tesihiti, Millet Meclisi komisyonlarına 
tam muvazi şekilde değildir. Üye adedi nazarı 

6.1.1965 O : İ 
itibara alındığı için, biz bâzı komisyonları bir
leştirip bir komisyon haline getirmiştik. Daha 
Senato'nun ilk açıldığı zamanlarda komisyonla
rın tesbiti ve tâyini yapılırken, bendeniz yine 
söz almış, Dışişleri Bakanlığı ile Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının bir komisyonda mütalâa 
edilmesinin zararlı olacağını ifade etmeye çalış
mıştım. Buna sebebolarak da şu esbabı mucibe-
yi ileri sürmüştüm. Dışişleri Komisyonu ile, Tu
rizm Komisyonunun diğer birçok turizm ile il
gili vekâletlerin birbirine olan yakınlıkları ile 
turizm işlerinin Dışişleri ile yakınlığı ölçüldüğü 
zaman muhakkak ki, dışişleri mevzu itibariy
le turizm ile ilgisi bakımından birçok bakan
lıklardan sonra gelir. Meselâ Ulaştırma Bakan-
lğmm dahi turizm mevzuu ile alâkası daha ya
kındır. Böyle olmakla beraber turizm, Dışişle
ri ile birlikte mütalâa edildi ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu kuruldu. Şimdi iki 
senelik tatbikatta bu komisyonda turizm mev-
zulariylıe pek fazla alâkadar olunamamıştır. 
Bizzat ıben de, ilki sene içindis 'bulunduğum Ko
misyonda turizm üzerinde fazla bir faaliyat 
gösterememiştim. Bu Komisyon sadece Dışişle
ri Komisyonu gibi görülmüş, hattâ bu Komis
yona üye olan arkadaşlarımızın Dışişleri mevzu-
lariyle alâkalı arkadaşlarımızdan teşekkül etti
ği de bir gerçektir. Biz Parlâmento olarak, Hü
kümet olarak her zaman turizm çalışmalarına 
bir öncelik verilmesi hakkında fikirler beyan 
ediyor, çalışmalar yapıyoruz. Bu turizm konusu 
tüm olarak, Parlâmento ve Hükümet tarafın
dan ciddî olarak ele alınırsa 'hakikaten büyük 
Ibir döviz kaynağı olan turizm sanayiinin ku
rulması ve turizmin inkişaf ettirilmesi, memle
kete yayılması, turist celbi gibi birçok ilgili ça
lışmalar daha kolaylıkla yapılabilir. O bakım
dan Senato gibi Yüksek bir Heyetin turizm 
mevzuunda murakabesi daha ciddî daha yakın
dan, daha himayekâr olabilmesi düşüncesiyle 
turizm mevzularına bu derece ehemmiyet verdi
ğimize göre, bir ayrı Komisyon,. müstakil bir 
komisyon haline getirilmesinin faydalı olacağı 
düşüncesindeyim. Eğer Turizm Komisyonu müs
takil bir komisyon olarak Senatoda teşekkül 
edecek olursa Turizm Bakanlığı ile turizm sa
hasındaki hususi teşebbüslerle birçok çalışma 
imkânlarını Komisyon temin edebilir. Sadece 
Komisyonların fonksiyonları kendilerine gönde
rilen evrakı tetkik etmek veya kanun tadilleri 
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üzerinde çalışmaktan ibaret değildir. Komis
yonlar yapıcı ye yaratıcı çalışmaları da kendi 
'kendisine bakanlıkları murakabe etmek ve ba
kanlıkların çalışmalarına, bâzı hususlarda iza
hat alarak, karşılıklı bakanlık yüksek kademe
siyle, bakan başta olmak şartiyle, yapacağı te
maslar neticesinde daha müsait imkânlar bul
mak, telkinlerde bulunmak imkânını elde ede
bilir. Bu düşünceden hareket ederek, yalnız 
şahsi fikrim değil, birçok Senatör arkadaşla
rımla yaptığım temasta, böyle bir ayrımın ye
rinde olacağı kanatinde olduklarını ifade etti
ler. Bendeniz de bu düşünceden hareket ederek 
böyle bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Şimdi, İçtüzüğün hüfcümİerdni böyle katî tef
sirlere götürmeden içtüzüğün biraz müsamaha
sına sığınmak ve ondan imkân aramak şartiyle 
pekâlâ bu ilki ıbakanlığm komisyonlarını ayrı 
ayrı vaziyette, ayrı ayrı mütalâa edebilir ve ay
rı ayrı komisyonlar kurabiliriz, düşüncesinde
yim. Onun için sizleri rahatsız ettim, teşekkür 
ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) 
yorum. 

Söz isti-

BAŞKAN — Ne hususta Sayın Artukmaç? 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

burada bir usul işi var. Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Ege arkadaşımız düşün
cesinde tamamiyle haklıdırlar ve düşüncesine 
bendeniz de tamamiyle katılmaktayım. Şu ka
dar ki, bu önerge ile tüzük muvacehesinde arzu
larının is'afı mümkün olamaz. Komisyon kararı 
usule uygundur. Arkadaşımız dileğini bir tüzük 
tadili şeklinde teklif ederse dileği yerine gelmiş 
olabilir. Bunu arz etmek istiyorum. Bir tüzük ta
dili teklifi ile bu arzularının tüzüğe uygun şekil
de yerine getirilmesinin mümkün olduğu kana
atindeyim. Usul bakımından bunu arz etmek is
tedim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Biz de aynı kanaatteyiz. Müsa
ade ederseniz ben de izah edeyim. 

^üzüğümüızün onter'i 180 nci maddesi gereğin
ce; «bu tüzükte değişiklik yapılmasına dair 
teklif ve bu tüzüğün uygulanmasından doğacak 
anlaşmazlıklar, gerekli raporu hazırlayıp, Cum
huriyet Senatosuna sunmak üzere Anayasa ve 
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Adalet Komisyonuna havale edilir,» deniyor. 
Muhterem arkadaşımız nevama bir kanun tekli
fi gibi, İçtüzüğün falan maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir, diye bir teklif vermiyor
lar, bir prensip kararı almak istercesine bir 
önerge veriyorlar, ve 17 nci maddenin 3 ncü 
bendinin (B) fıkrasında yazılı olan, «Genel Ku
rulca başka komisyonlar kurulabileceği gibi, 
mevcut komisyonlardan bâzıları kaldırılabilir» 
şeklindeki hükme istinaden bu işin kabil olaca
ğını iddia buyuruyorlar. 

Riyaset şu kanıdadır: Bu tüzükteki tadil, 
180 nci madde gereğince, nevama kanun teklifi 
gibi tüzüğün falan maddesi şu şekilde değişti
rilmiştir madde 1; madde 2 şöyle, madde 3 böy
le, diye bir teklifle gelmeli, Riyaset tarafından 
Komisyona havale edilmeli ve böylece o madde 
değiştirilmeli. Şimdi Anayasa ve Adalet Ko
misyonu da aynı mütalâayı serdederek, teklif 
usulî değildir, bu itibarla gündeme alamadık, 
diye rapor vermiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
Riyasetin ortada reye koyacağı bir husus yok
tur. Bununla birlikte Sayın Ege'ye, belki baş
ka kuvvetli, bizim bilmediğimiz bir noktai na
zar ifade buyurabilir diye söz vermiştim. Tü
zük tadil teklifini lütfen arz ettiğim prosedür 
dâhilinde yapmak hakkı mahfuz kalmak üzere 
önergeyi oya koymadığımı arz ederim. 

4. — Avrupa Konseyi tstisari Meclisine Üye 
seçimi hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası. 

BAŞKAN — Mütalâayı okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

26 . 6 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 24 Şubat 1964 tarihli ve 3470 sayılı ya

zıları. 
Avrupa Konseyi Istişari Meclisi asıl ve ye

dek üyeliklerine, Y. T. P. kontenjanından seçil
miş olan Sabahattin Adalı ve İhsan Akpolat'm 
Y. T. P. den istifa etmeleri sebebiyle Y. T. Par
tisine ait kontenjandan düşürülmeleri hakkın
daki Grup Başkanlığının yazısı üzerine, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı Danışma Ku
rulunun 2.1 Şubat 1964 tarihli toplantısında; 
bu konuda ve benzeri hallerde 378 sayılı Kanu
nun tatbikatının nasıl olması gerektiği hususun-
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da Komisyonumuzdan mütalaa istenilmesine ka
rar verildiği bildirilmektedir. 

Avrupa Konseyinin yeni döneminin 18 Ni
san 1964 te bağlıyacağı ve bu yeni dönem için 
Nisan 1964 başında her iki yasama meclisinde de 
yeniden seçim yapılması gerektiği göz önüne 
alınarak, Senatör Sabahattin Adalı ve İhsan 
Akpolat'ın Y. T. P. den ayrılmış olmaları sebe
biyle bir işlem yapılmasına lüzum kalmadığı ve 
önümüzdeki yeni seçimlerde her partinin bugün
kü üye sayısına göre kontenjan teşbit edilmesi
nin tabiî bulunduğu mütalâaten arz olunur. 

Başkan Bu Raporda Sözcü 
Aydın C. Bşk. Kontj. 

O. S. Sarıgöllü A. Artus 
Kâtip Bursa 

Kastamonu Ş. Kayalar 
A. N. Tuna 

Konya Sivas 
M. Obıız R. öçten 

BAŞKAN — Bir mütalâadan ibarettir. Tüzük
te değişiklik yapılması ve bu hususta bir boş
luk olduğuna Anayasa ve Adalet Komisyonu 
işaret ediyor. Bunu gören sayın üyelerden bi
risi, bu boşluğu doldurmak üzere, demin arz et
tiğim prosedüre uygun, bir teklif yapar, Riya
set onu Anayasa ve Adalet Komisyonuna hava
le eder. Bu itibarla bu da ıttılaınıza arz olun
muştur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba
kanı Turan Şahin'e dönüşüne kadar, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bahanı Kemal Demir'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/392) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 

Turan Şahin'in dönüşüne kadar kendisine, Sağ
lık ve Sosval Yardım Bakanı Kemal Demir'in 
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vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

6. — Yozgat Üyesi Sadık Arhtkmaç'ın, içiş
leri; Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in Kamu îkti* 
sadi Teşebbüsleri komisyonlarından istifa yazı
ları. 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa yazıları 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiği

mi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üye

liğinden istifa ettim. Gereğini saygıyla arz ede
rim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

7. — Üniversitelerde araştırma yapmak üze
re kurulan Araştırma Komisyonuna parti ve 
gurupların 7 Ocak 1964 gününe kadar adayları 
nı bildirmeleri hakkında Başkanlık tebliği 
(10/4) 

BAŞKAN — Üniversitelerimizde bir araştır
ma yapılması hususundaki Senato Genel Kuru 
lu kararma uyularak teşkil edilen 7 kişilik ko
misyona sadece bağımsızlardan bir aday göste
rilmiştir. Diğer parti gruplarından bir yazı 
gelmemiştir. Yarınki Perşembe gününe kadar 
yetiştirilmesini arz ederim. 

5. — SÜNUKLAR VB TELGRAFLAR 

1. - - Pakistan Millet Meclisi Başkanı Faz-
lül Kader'in; İstanbul Üyesi Sami Kırdar'ın ve
fatı münasebetiyle gönderdiği taziye telgrafı 

BAŞKAN — Pakistan Millet Meclisi Baş
kanı Fazlül Kader tarafından gönderilen, müte

veffa Sami Kırdar'ın vtefatı doîayıısiiylte çekilen 
bir taziyet telgrafı vardır. Onu okutuyorum. 

Ekselans Enver Aka 
Türkiye Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Senatör Sami Kırdar'ın elîm zıyaını öğren-
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mekle son derece müteessir oldum. Pakistan j bulunmanızı rica ederim; 
kendisinin vef atiyle samimî ve asil bir dostunu Pakistan Millet Meclisi Başkanı 
kaybetmiştir. Senato üyelerine ve muztarip Fazlül Kader 
ailesine candan taziyetlerimi iletmek lûtfunda 

6. — GÖRÜŞ 

BAŞKAN — Şimdi gündemde mevcut kanım 
tasarı ve tekliflerinin, Anayasa Mahkemesi ile 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçiminden 
evvel, görüşülmesini teklif eden bir önerge' var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanun tasarı ve teklifle

rinin, Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkim
ler Kuruluna üye seçiminden evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edenler sağdaki Sayın Sek
reter arkadaşımın sayısına göre 42, soldaki ar
kadaşımın sayısına göre 41, kabul etmiyenler ise 
sağdaki arkadaşımın sayısına göre 39, soldaki ar
kadaşımın sayısına göre 37 dir. Her iki halde 
de kabul etmiyenler az rey verdiği için seçimler 
sonraya bırakılmıştır. 

1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/758; Cum
huriyet Senatosu 1/442) (S. Sayısı : 524) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu maddesi 
hakkında Ulaştırma Bakanının bir takriri var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet SenatosuBaşkanlığma 
Gündemin 10 ncu maddesindeki 1964 Büt

çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına ait 
komisyon raporunun öncelik ve ivedilik ile görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Mahmut Vural 

(1) 524 S. Sayılı basmayaeı tutanağın so-
nundadır. 

.EN İŞLER 

BAŞKAN — öncelik talebini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
lik talebi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarının gerekçesini okutu
yorum. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Cu'mlhuri'yeft' Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır olduk
ları halde incelendi ve görüşündü. 

275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanunu hükümleri gereğince çeşitli sendi
kalarla yapılan toplu iş sözleşmeleri icabı olarak 
artırılan işçi ücretlerini temin maksadiyle hazır
lanan tasarı komisyonumuzca yerinde görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kuralım tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

BAŞTvAN — Bütçe Komisyonundan Sayın 
Kurutluoğlu vardır. Anayasaya göre her iki 
komisyonun müşterek toplantısı Karma Komis
yonu teşkil eder. Onun için Sayın Kurutluoğ
lu temsil edebilirler. Buyurun Sayın Kurut
luoğlu. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmeden evvel ivedilik hususu- -
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler., 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bakan temsil tezkeresini göndermiş ve 

yetkili şahsı bildirmiştir; «Şakır Canalp beni 
temsile mezundur» demektedir; arz ederim. 

Maddeleri okuyoruz. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet Hava Heydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 14.000 ncü 
(Hizmet giderleri) bölümünün 14.632 nci (Ulaş
tırma giderleri) maddesinden 300 000 lira düşü
lerek 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.280 nci (İşçi ücretleri maddesine aktarıl
mıştır.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?... Yok. Olmadığına göre oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?,.. Yok. Olmadığına göre oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul ledenlier.. Etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?... Yok. Olmadığına göre oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Şimdi gündemin ikinci defa oya konulacak 

işler, tüzük gereğince bir defa görüşülecek iş
ler meyanmdaki maddelere yani kanun tasarıla
rının birinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Baykan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan 
ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'm, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman"ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve 
terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat 
ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu 
tadil eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu-
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riyet Senatosu Malî ve İktisadi ve Bütçe Plân, 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/62; 
Cumhuriyet Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 513) 
(1) 

BAŞKAN — Teklif üzerindeki müzakereler 
geçen celsede yarıda kalmıştı. Oradan devam 
edecek ve söz alan arkadaşlara sıralarına göre 
söz vereceğim. 

Söz Sayın Mehmet Ali Demir'in. 
İHSAN HAMİT TÎGREU (Diyarbakır) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN Hx\MlT TlGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan bu tasarının sözcüsü arkadaşımız 
burada bulunmadığına göre aynı vazifeyi yap
mayı arkadaşımız kalbul tediyor mu? Aksi halıdie 
sözcünün bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Şimdi bir usul işi çıkıyor Sa
yın Demir; lütfen izin veriniz. 

S AHİR KURUTLUOÖLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, bu teklifin ko
misyondaki müzakerelerinde bulunmadım. Ben
denizin raporda imzası yoktur. Onun için ko
misyonu temsil edemiyeceğim. 

BAŞKAN — Sözcü hakikaten Gümüşoğlu'-
dur. Sayın Kurutluoğlu'nun imzası yoktur. Bu 
itibarla gelecek birleşime bırakıyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş K& 
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 2/95, 2/96; 
Cumhuriyet Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514) 

BAŞKAN — Bu da aynı şekilde. Sözcü? 
Yok. Başkan Cavit Tevfik Okyayüz arkadaşı
mız?.. O da yok. Bu itibarla Sayın Kurutluoğ
lu'nun da imzası yok, gelecek birleşime bırakı
yorum. 

(1) 513 S. Sayıh basmayazı 24 . 12 . 1964 
günlü 20 nci Birleşim tutanağındadır. 
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,.-.,4, — Cumhuriyet Senatosu tzmir Üyesi Ömer 

Lûifi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 2/327, Cumhuri
yet Senatosu 2/144) (S. Sayıs% : 515) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve üç arkadaşının, Arazi ve 
Bina vergilerinin matraklarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Mecisi 2/257; 
Cumhuriyet Senatosu 2/145) (S. Sayısı : 516) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/78; Cumhuriyet Senatosu 2/146) (S. 
Sayısı : 517) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, maalesef bu 
maddelerde de görüşülecek bütün hususların 
sözcüsü Sayın Gümüşoğlu 'dur. Hem Başkan, 
hem sözcü bulunmadığından müzakerelerini ge
lecek birleşime bırakıyoruz, arz ederim efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
51 nci maddesinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senato
su 2/118) (S. Sayısı 470 e ek) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu birinci raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Ha-

zer ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesi hak-

(1) 470 e ek basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kındaki tüzük teklifi, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca Komisyonumuza havale olunmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 

İçtüzüğün 51 nci maddesinde yazılı yokla
ma usulü, devamı sağlamak endişesi ile kabul 
edilmişti. İçtüzüğün yürürlüğe girdiği tarih
ten bugüne kadar geçen 6 aylık tatbikat göster
miştir ki, yoklama defterinin imzalanması sure
tiyle yapılan bu yeni yoklama şekli de devamın 
sağlanması bakımından ad defterinin okunması 
suretiyle yapılan yoklamaya nazaran üstünlük 
arz edememektedir. Çünkü defteri imza eden 
bir üye, rahatlıkla Senatoyu terk edebilmekte 
yahut birleşimin sonlarına doğru geldiği halde 
defteri imza ederek o birleşimde hazır bulunmuş 
sayılmaktadır. Bu suretle defter usulünden bek
lenen hizmet elde edilememektedir. Birinci 
mahzurun bertaraf edilmesi için tüzüğün 53 ncü 
maddesinde oturum esnasında ad defterinin 
okunması suretiyle yoklama yapılabilmesi esası 
kabul edilmiş ise de, buna karşı da, defteri im
za etmiş olan üyelerin Meclis binası içinde bu
lunduklarını ileri sürmek suretiyle itirazda bu
lundukları ve bu sebeple 53 ncü maddede mü
temmim bir tedbir olarak düşünülmüş olan otu
rum esnasındaki yoklamanın da bu mahzuru 
berataraf edemediği anlaşılmıştır. Tatbikatta 
alman bütün bu' bilgilerin ışığı altında başka 
memleketlerde bulunmıyan 51 nci maddedeki 
defter imzalanması suretiyle yoklama usulünün 
terki uygun mütalâa edilmiştir. 

Yukarda izah olunan mülâhazalarla tüzük 
teklifi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve mad
delere geçilmesi kabul edilmiıtir. 

1. Tüzük teklifinin 1 nci maddesi, 1 Ka
sım 1956 tarihli T. B. M. M. İçtüzüğünün 81 ve 
82 nci, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 51 ve 
53 ncü ve italyan Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün 43 ncü maddelerinden yararlanmak su
retiyle Komisyonumuzca yeniden tedvin olun
muştur. Hazırlanan bu maddeye .göre; Genel 
Kurul toplantılarında nizami nisabın mevcudi
yeti farz olunacak, ancak Divanın lüzum görme
si veya on üyenin istemi üzerine yoklama yapı
lacaktır. Yoklamanın şekli, Divan kâtiplerinden 
birinin ad defterini yüksek sesle okuması ve üye
lerin (burada) demeleri suretiyledir. Yoklama
nın yapılması, birleşimlerin ve oturumların açıl
ması sırasında istirahat mahallindeki ziller üçer 
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dakika süreli üç sinyal vermek suretiyle çağrıda 
bulunulacaktır. 

Yoklama sonucunda mevcudolmadıklan tes-
bit edilen üyelerin isimleri Tutanak Dergisine 
geçirilecektir. 

2. Tüzük teklifinin 2 nci madesi Komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

3. Tüzük teklifinin 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 
(Bu Raporda Sözcü) 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Artus 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Sivas 
R. öçten 

Kâtip 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Konya 
M. Obuz 

Tekirdağ 
S. Üren 

BAŞKAN — Bu metin eski metindir. Malûm 
olduğu üzere; Heyeti Umumiye benimsemedi, es
ki metnin geçekçesini iade ettik, şimdi yeni bir 
gerekçe ile geliyor Sayın Komisyon. Bunu oku
tuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun ikinci raport? 

17. . 12 . 19164 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza mu-

havvel Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 51. nci maddesinin değiştiril 
mesi hakkındaki tüzük teklifi Komisyonumuzca 
tetkik ve müzakere olunarak; kabul olunan metin 
1 Temmuz 1964 tarihli ve esas 2/118 ve karar 9f! 
sayılı Raporumuzla Genel Kurulun tasviplerine 
arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim 

' olunmuş idi. 

. Bahse konu tüzük teklifi, Cumhuriyet Se 
natosu Genel Kurulunun 5 Kasım 1964 tarihli 
4 ncü Birleşiminde müzakere olunarak verilen 
önerge üzerine Komisyonumuza iade olunmakla 
ikinci bir.kere. Komisyonumuzun 16 Aralık 1964 
tarihli, Birleşiminde tetkik ve müzakere edilmiş
tir. 
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Komisyonumuz, Genel Kurul müzakerelerinin 

ışığında İçtüzüğün 51 nci maddesini tadil eden 
madde metnini yeniden kaleme almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

. S. Sarıgöllü 
Ağrı 

S. Türkmen 

Çanakkale 
N. Altan 

(Bu Raporda Sözcü) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Konya 
M. Obuz 

Â. Artus 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Hataj 
M. Deliveli 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci mad
desinin değiştirilmesine dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Yoklama 
Madde 51. — Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunda yoklama 53 neü maddede yazılı ol
duğu şekilde yapılır. 

Yoklamada bulunmıyanlar toplantıya katıl
mamış sayılır ve bunların isimleri tutanak der
gisine geçirilir. 

Başkan, yeler sayının mevcudiyeti hakkında 
tered'düdetmediği takdirde yoklama yaptırmıya-
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzierinde söz isteyen?. 
Buyurun Sayın Tar'Latn. 

ODMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bu .son 
fıkrada, Başkan, yeter sayının mevcudiyeti hak
kında tereddüdetmıediği taıkd'irde yoklanma yıap-
tırm'ayabiliır, şeklinde ifade var. Tereddüdetti-
ği taıkdİT'de yoklama yaptırır , elense daha iyi 
değil mi? Cümle daha iyi olur. 

ANAlYASA VE (ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN 3AİİM .SARIGÖLLÜ (Ay
dım) — Tarzı tahrir meselesi. Bu mâna fcâfi 
.miktarda (anlaşılıyor, mesele yo;k. 
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'BAŞKAN — Bir takrir ıgeleeeği için bekle 

meye mecburuz ve bekliyoruz efendim. 
Bu husus ile ilgili takrir gelmiştir, okutu

yorum, 

•Sayın Başkanlığa 
51 nei maddenin son fıkrasının «Başkan, ye

ter sayrııın mevcudiyeti hakkında tereddüdeder
se yoiklıanm yaptırabilir» .şeklinde tashihimi rica 
ederiz. 

Tekirdağ Kayseri 
Cemal Tarlan Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Tigrel. 
ÎÖSAN HAMİT TİiaREL (Diyarbakır) — 

Efendim, yoklama esastır. Yoklama esas oldu
ğuna göre, Riyaset Divanı her zamanı yoklama 
yaptıracaıktır. Ama, bâzı ahvalde Divanı Riya
set, büyük 'bir ekseriyetin mıevcudolduğunu 
•gördüğü takdirde yoklaımıa yantırımadan da 
müzakereyi laçabllir. uVladde bunu istihdaf 'ede
rek yazılmış bulunmaktadır. Sayın Tarlam'm, 
tdklif'inin mamtıik silsilesi ile irtibatı kalmaz. 
Buı itibarla kabulü muvafık oimıyaoağı fcama-
timdeyim. 

BAŞKAN — Sayın .Sarıgöllü. (vazgeçti ses
leri) 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydım) — 
Takririni geri ailclı .efendim, 

BAŞ'KAN — Geri aldığıma göre konuşmaya 
mahal' kalmıyor. Hakikaten izah tarzı doğru. 

Aslında, 5'2 ııei maddeyi de Sayın Genel 
Kurula iarzı izah e t inek için: elkuyorum. Bir mad
de vardır buna benzer fakat mahiyeti başka
dır. «Olurum esnasında yeter sayı olup olma
dığında Başkanlık Divanı tereddüdeder veya 
üyelerden ,beşi nıısâboimadığı hususunda be
yanda bulunu'rs.a», deniyor. Bununla onun ara
sında fark var. Gıeri de almış vaziyettedirler. 
Bu itiba.rla başka, söz isteyen de olmadığına gö
re maddeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Birimci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kalbul et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — Bu tüzük kabulü tarihindem 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞ'KAN — Madde üzerinde söz. isleyen 
var mm! 
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İHSAN HAMİT TİGREL ;(Diyarbakır) — 

Efendim, tüzük yayını tarihinde yürürlüğe gi
rer demek içim tüzüğün tümünün mıüzafefe edil
mesi lâzım.. 

BAŞKAN — .Sayın Tigrei diyorlaılki; «tüzük: 
yayını tarihinde yürürlüğe .girer, demek için,, 
tüzüğün lümünün müzakere ediliyor olması lü
zumdur». Halbuki «nuadde» denecek, diyorlar;. 
Bu maddi hatayı .düzelterek «... bu madde kıahu --
lü tarihindem itibaren yürürlüğe ıgirer» olarak. 
oylannız'a ârz ediyorum. Kabul edenler... 

(Olmadı, sesleri) 
Demin iarz ettiğim :gibi «bu madde kabulü 

talihinden itibaren yürürlüğe 'girer» olarak oy
larımıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

(MADDE 3. — Bu tüzük hükmünü Cumhuri-
yet Senatosu B:a.§lkan;lıği yürütür. 

'BAŞKAN —• Bu da aynı şekilde «Bu mıadde 
hükmünü» olacak., 

Oylarımıza arz ediyorum, Kalbul edenler,, 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf~~ 
z% Oğuz Bekata'nın., Cumhuriyet Senatosu İçtü-
züğünün 13 ncü maddesinin değiştirilmesine da 
ir içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adaalet. Komis
yonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 2/148) (S> 
Sayısı : 520) 

(Teklif sahibi burada yok sesleri) 
BAŞKAN — Teklif sahihinin bulunması 

mecburi değildir. Fakat teklifi reddedildiğine 
göre belki savunacağı bir fikri olabilir, diye 
gelecek birleşime bırakırsak isaıbet olur. Kaldı 
ki, yani Umumi Heyeti tenvir için arz ediyorum. 
Riyaset Divanı da tüzüğün, teklif gibi değil 
ama, kısmen bir baçlka türlü teklifini arzu edi
yor. Tüzük hepimizin malıdır. Kimsenin bunda 
bir menfaati yoktur. Bu itibarla yarınki gün
dem;© 'alıınmak üzere temayülleri de öğrenerek 
onu da geri bırakıyorum. (Teklif sahibi geldi 
sesleri) 

Sayın Bekata, bu 43 ncü maddenin değişti
rilmesine dair İçtüzük teklifiniz Anayasa ve 
Adalet Komisyonu tarafından reddedilmiştir. 
Söz istiyor musunuz? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Hayır. 
•BAŞKAN —- Biz de yarına bırakmaya karar 

vermiştik, yarma' kadar düşümümüz efendim. 
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9. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 • 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Bilekçe Karma Komisyonv. 
raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/68) (S. Sayı
sı : 523) (1) 

BAŞfK'AN — Sayın Gerger, Bilet Meclisin
den, itiraz edenin bulunimıası lâzım değil mi? 

VASFI GERGER (Urfa) — Zaten Meclise 
de gidecek. 

BAŞKAN. — Millet MediMnden itiraz eden 
olduğuna göre bulunması lâzım değil, raporu 
okutuyorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu rapora 

m . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığıma 
5434 sayılı T. C. Emekli Samdığı Kanununun 

39 ncu maddesinin (b) fıkrası .gereğince 27 Ma-
yi:s 19ı60 tarihinde emekliye sevk edilen eski 
T. B. M. Meclisi Daire Müdürü. Zeki Aşan, hak
kında ittihaz olunan buı tasarrufun iptalini ta
lebeden 20 . '6 . 19Ö1 tatribii dilekçeSiyle eelbe-
dilen dosyası üzerindeki inceleme sonucunda: 
Müstedi hakkında alınan kararın hukuk nizamına 
aykırı mesnetsiz ve takdir hakkının kullanılma
sında keza isabetsizlik görüldüğünden komis
yonumuz genel kurulunun 1 . 7 . 1963 günlü 
topllaınitısımda 'alman 399 sayılı Kararla emekli
liği iptal olunarak 8 sayılı Haftalık Kanar 
ile yayınlammıştiT. 

Bilâhara; neşredilen 399 sayılı Karara Amas
ya Milletvekili Nevzat Şener tarafından süresi 
içinde itrazda bülunulduğudan, ilgili dosya 
komisyonumuz genel kurulunca tekrar tezekkür 
(edilmiş, dilekçinin Devlet Şûrasına dâva ika
me eylediği hususu evvelce dosyasında bulun
madığından böyle bir karara varıldığı anlaşııl-
nnaklıa yapılan itiraz yerinde görüldüğünden 399 
sayılı Karannuzun ortadan kaldırılmasına ve 
dükçe jhaikkmda kuruilumuzoa bir işlem yapıl-
masma maihal olmıadıığıma ittifakla karar verildi. 

d40 sayılı Kanunun 9 ncu mraddesine uyu
larak; düzenlenen rapor Millet Meclisinin yük-

(1) 523 S. Sayılı basmayazı tutaağm sonun-
dadır. 
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<selk takdir ve tasviplerine sunulmuştur. 

Dilekçe Karma 
Komisyonu; Başkamı Baışkamvekiiü 

Urfa Senatörü Aydıın Milletvekilli 
V. Gerıger R. özarda 
. Sözcü Kâtip 

Siirt Senatörü Ybzgat Senatörü 
A. Kavak I. Yeşilyurt 

Rize Senatörü Eskişeıhir Milletvekili. 
O. M. Ağım Ş. Asbuzoğlu 

Mardin Senatörü Konya Milletvekili 
A. Bayar K. Kaflı 

Urfa Milletvekili 
S. Kıllıç 

BAŞKAN —Söz istiyen? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Bi
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Cumhuriyet Senatosu: 4/69) (S. Sayı
sı : 522) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Dilekçe Komisyonu raporu 

24 .12 .1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Trabzon'un Boztepe Mahallesi - Manastır ci

varında oturan Mehmet Aktaş, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Şirvan Eski idare Memuru iken ihti-
lâsen zimmet suçundan dolayı müfettiş raporu 
üzerine işten el çektirilerek tahtı muhakemeye 
alındığını ve bu muhakemesi esnasında da Umum 
Müdürlük emrine alınarak emekliye sevk edildiği
ni ve muhakemesi neticesinde de 113 sayılı Af 
Kanununun 134 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesi hükmüne göre suçu affedilmiş bulundu
ğundan, iadei memuriyeti için vâki müracaatları
na da bir netice alamadığından bahsile hakkın
da usulsüz tatbik olunan muamelenin iptali ile 
görevine iadesini istediği anlaşılmış bu husus
ta Gümrük ve Tekel Bakanlığından alman 

(1) 522 S. Sayılı basmayazı tutanağın $o-
nundadır. 
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14 . 6 . 1963 tarihli ve 77097 sayılı mütalâasında, ;| 
Mehmet Aktaş'm ihtilâsen zimmet sucundan dola
yı işten el çektirildiği ve muhakemesi neticesinde 
2 ay 15 gün hapis ve 3 ay memuriyetten mahru
miyet cezasına mahkûm edilerek bu cezanın tecil ; 
edildiği, hüküm Temyizce bozulması üzerine nak- ' 
zen yapılacak duruşmanın uzayacağı düşüncesiy- i 
îe yerine bir memur tâyin edilebilmesi için 6435 
sayılı Kanunun 1 nci ve Nizamnamenin 68 nci , 
maddelerine göre 12 . 11 . 1960 tarihinde Genel 
Müdürlük emrine alındığı, nakzen duruşması so
nunda aynı cezaya çarptırılmış ise de Temyiz 
Mahkemesince suç 113 ve 134 sayılı kanunlar şü
mulünde görülerek dâvanın 12 . 12 . 1960 tarihin
de ortadan kaldırıldığını, adı geçenin ise 12.5.1961 
tarihinde 6 aylık süresi dolduğundan tâyini ci
hetine gidilmiyerek emekliye sevk edildiği bildi
rilmiştir. 

Komisyonumuz bu durum muvacehesinde adı 
geçen hakkında tesis olunan emeklilik muamele
sinin hükümsüz' sayılmasına dair 26 . 3 . 1964 ta
rihinde 1494 numara ile karar vermiş ve bu ka
rar 1964 - 35 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde 
neşredilmiştir. 

Bu kararımıza karşı Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz tarafından süresi içinde itiraz edilmiş ve 
bu husus Komisyonumuzun 15 . 12 . 1964 tarihli 
toplantısında yeniden incelenmiştir. 

Dilekçi Mehmet Aktaş'm, durumunun sabit 
olan suçuna göre 6435 sayılı Kanunun mutlak ve 
âmir hükmüne uygun ve Danıştaya da başvurarak 
talebi reddedilmiş olduğundan Komisyonumuzca 
ittihaz olunan kararın kaldırılması hakkındaki iti
raz varit görülmekle 26 . 3 . 1964 tarih ve 1494 
numaralı Kararın kaldırılmasına oy birliğiyle ka
rar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
ne uyularak tanzim olunan bu raporumuz Sena
to Genel Kurulunrn Yüksek tasviplerine sunu
lur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili 

Urfa Senatörü Aydın Milletvekili 
V. Gerger R. özarda 

Sözcü Kâtip 
Siirt Senatörü Yozgat Senatörü 

A. Kavak 1: Yeşilyurt 
Rize Senatörü Eskişehir Milletvekili 
O. M. Ağun Ş. Asbuzoğlu | 
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Mardin Senatörü Konya Milletvekili 

A. Bayar K. Kaflı 
Urfa Milletvekili 

S. Kılıç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim ilk 

tahkikat sırasında Devlet Şûrasının vermiş oldu
ğu karar dosyada yok mu idi? 

BAŞKAN — Sayın özden sorunuzu Vasfi 
Gerger Bey izah edecek. 

Buyurun Sayın Gerger. 
Sayın Gerger, Umumi Heyeti lütfen hukukî 

gerekçesi bakımından, yani neden evvelâ kabul 
edildi de sonradan reddediliyor. Bu bakımdan 
tenvir ediniz. 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI VASFI GERGER (Urfa) — Karar, bu ko 
misyonun bir zühule mâruz bırakılmasından ileri 
gelmiştir. Bunu Yüksek Heyetinize arza mecbu
rum. Bizim Komisyonumuzda raportör sıfatiyle 
çalışan bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaş bunun 
gibi birçok dosyalar arasında bu muameleyi de 
1-39-b yani «hiçbir makama ve mercie baş vuru-
lamaz» şeklindeki kesin hükme ait olan emeklilik 
muamelesi şeklinde Komisyona izah etmiş ve af 
yolu ile de suçu ortadan kalktığına göre, biz bu 
emeklilik muamelesinde objektif hukuk kaidele
rine uygunluk görememiş olmak mütalâasiyle kal
dırmıştık. Nitekim, biz bu arkadaşla ilgili bir, iki 
hususa sonradan, tetikik sırasında muttali olduk 
ve o arkadaş hakkında lâzımgıelien 'bilgiyi Baş-
Ikanlığa verdik ve lemekliye ayrıîarafe Meclisten 
ilgisi de kesilmiş ve ayrılmıştır. İtiraf edeyim 
ki, ,bir, iki kişi 'bu şefeildıe Komisyonun ikendisine 
olan emniyet ve itimadını suiistimal etmiştir. 
Üzüntü ile arz edıerim. 

Devlet Şûrasına müracaat meselesi, emeklilik 
muamelesi için değil, inzibati bakımdan yapılan 
muamele dolayısiyle tekrar istihdam edilmesi için 
Danıştaya vâki olan müracaati Danıştayca redde
dilmiş mahiyettedir. Demin de arz ettiğim gibi. 
zaten emekli muamelesi diye bu arkadaş hakkın
da bir şey mevzuubahis değildir. Bu arkadaşa 
işten el çektirilmiş ihtilas ve zimmet suçundan 
mahkemesi uzaması dolayısiyle altı ayı geçmiş ve 
mahkûmiyeti de sabit olduğuna göre, kanun hük
mü tatbik edilerek otomatikman vazifesinden ay
rılmıştır; bakanlık emrine alınması dolayısiyle 



C. Senatosu B : 22 
hizmet müddeti olan 25 seneyi bitirmiş olsaydı I 
emekli maaşı bağlanırdı. 25 seneyi ikmal etmedi- I 
ği için kendisine tazminat verilerek idarece ilgi
si kesilmiştir. Binaenaleyh, Sayın Ekrem arka- I 
daşıma bu şekilde bu kararın neden ilk defa müs
pet, neden sonra menfi olması hususunu da ga- I 
yet açık olarak arz etmeye fırsat verdikleri için I 
kendilerine teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger, şu ciheti de lütfen 
izah buyurur musunuz? 113 sayılı Kanunun son I 
maddelerinde «Bu Af Kanunu inzibati cezalara I 
şâmil değildir.» diye bir hüküm var mıdır, veya | 
yok mudur? Benim hatırladığıma göre böyle bir J 
hüküm var. Temyiz Safhasında 1.13 sayılı Kanu- I 
na göre de böylece afedildiği için elbette tekaüt- I 
lüğüne şâmil değildir mi buyuruyorsunuz? j 

VASFİ GERGER (Devamla) — Biz de öy
le demek istiyoruz. Zaten bu son tashih kararı- 1 
mız bu mucip sebebe istinadediyor. Yani Af Ka- | 
nunu ancak hapse girip yatmasına mâni olmuş
tur. İnzibati bakımdan ve meslekten ihraç mese
lesiyle bir alâkası olmadığından bizim verdiğimiz I 
karar yanlış. Biz 39/B ye göre emekliliğinin ip
talini karar altına almışız. Bu ilk karardır. On- | 

7. — SEÇ 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi. 1 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi
mi. I 

BAŞKAN — Şimdi gündemin bu maddeleri 
hakkında bir takrir var, okutuyorum. Her iki se
çimin birlikte yapılması hususunda. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Ku

ruluna seçilecek üye oylamasının birlikte yapıl
masını arz ve teklif ederim. I 

Ankara I 
Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — İki sepet koyacağız. Bir tanesi 
Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi, diğeri de I 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi için. 

Bu şekilde secimi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde secime baş
lıyoruz. * 

Ad çekiyorum: Faruk Kmaytürk'ten başlıya-
cak. ; I 
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dan sonra rücu ediyoruz. Rücu ettikten sonra du
rumu tetkik ediyoruz, Komisyonumuzda bunun 
hakkında müspet karar vermeye maddi imkân gö
remediğimiz için o kararı ortadan kaldırıyoruz ve 
başka işlem yapılmadığına mahal olmadığına ka
rar veriyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Rapor hakkın
da başka söz istiyen? Yok. Raporu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazife
lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi îşler Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/371; Cumhuriyet Senatosu 1/433) (S. Sayı
sı : 519) 

BAŞKAN — Komisyon? Var. Maliye Bakanı 
Temsilcisi? Var. Ticaret Bakanı? Yok. Ticaret Ba
kanlığını temsilen bir memur? Yok. 

Bu itibarla görüşülmesi gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

(Çoğunluk olmadığı hakkında Muzaffer Alan-
kuş ve 4 arkadaşı ayağa kalktılar.) 

BAŞKAN —• Çoğunluk olmadığı hususunda 5 
sayın üye ayağa kalkmış bulunmaktadırlar. Yok
lama yapılacaktır. 52 nci maddeye göre yokla
ma yapmaya mecburum. 52 nci maddenin son 
fıkrası sarihtir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, mevcudolan arkadaş

lar Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarla beraber, 
açılışta olduğu gibi nisabı tamamlıyorlar, müza
kereye devam ediyoruz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) -— Muhterem Reis, yine rey veremiyecekler. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, Riyaset Divanın
da müştereken üç Başkanvekili bu hususu tezek
kür etti. Bilfarz şimdi iki komisyon daha top
lantıda olsa, fevkalâde görüşüldüğü gibi, diğer 
müstacel kanunları görüşseler - bütçe bunlardan 
bir tanesidir - bunları nisaba dahil ediyorum. 
Açılışta da böyle yaptım, şimdi de yapıyorum. 
Bizlerle birlikte 77 mevcuttur, 15 kişi ilâvesiyle 
nisabı tamamlıyoruz, 



C. Senatosu B : 22 
VASPt GERGER (Urfa) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz vermiyorum. 

Bu hususta usule lüzum yoktur. Usulü Tüzük 
tâyin etmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucunu arz 
ediyorum : 

Oylamaya (115) arkadaş katılmıştır. Bunlar
dan (114) oy kabul, (1) ret, (1) oy çekinserdir. 
Bu suretle kanun tasarısı (114) oyla kanunlaş
mıştır. 

Seçim yapılacağına göre kâğıtları dağıtıyo
rum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Ri-
fat öçten'in, Haydarpaşa - Zonguldak arasında
ki Merkezî Trafik Kontrol sistemine dair yazılı 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mahmut Vu-
raVın cevabı (7/179) 

7 . 11 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki yazılı sorumun Ulaştırma Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı say-
giyle arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sivas Üyesi 
Rifat öçten 

TCDD ile Westinghouse Firması arasında 
1956 senesinde, Haydarpaşa - Zonguldak arasın
da Merkezi Trafik Kontrol sisteminin yapılması 
maksadına matuf olarak ıbir mukavele imzalan
mıştı. Bu mukavelenin dış tediyesi sekiz milyon 
dolardır. TCDD tarafından mukavele şartları 
içinde ödemeler yapılmış, mukavele yürümüş ve 
hattâ firma tarafından malzeme ithalâtıda ya
pılmıştır. 

a) Mukavele halen niçin yürütülmemekfte-
dir?... 
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Tasnif Heyeti için üç kişinin adlarını çeki

yorum. 
VASFI GERGER (Urfa) — Nisap hasıl ol-

ımıyac aktır. 
BAŞKAN — Sayın Gerger, açılış nisabı var

dır ama, 15 kişi yukarda olduğu için nasıl olsa 
nisap tamamlanmıyacalk diyorsunuz. 

VASFI GERGER (Urfa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu bakımdan nisabı temine im
kân yoktur. Ancak, ekseriyet vardır, fakat nisa
bı temine imkân yoktur. 

Bu itibarla yarın saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,15 

h) Yürütülmüyor ise şimdiye kadar ne iş
lem yapılmıştır?.. 

c) TCDD idaresi mukavelenin yürümeme-
sindeiki kusuru kabul mü, yoksa ret mi etmiş
tir?... 

Bu cümleden olarak : 
Westinghouse Firması ile halledilecek böyle 

bir ihtilâf ve TCDD nin evvelce ödemiş bulun
duğu para mevcut iken : 

a) 33 Dizel lokomotif için AÎD nin açtığı 
kredinin işliyebilmesi şartlarından birisi olan, 
Haydarpaşa - Ankara arası Merkezî Trafik Kon
trol sistemi Westinghouse Firmasına mı ihale 
edilmiştir?.. 

b) Edilmişjseı ihalenin iç ve dış ödeme şart
ları nelerdir? . . 

c) Bu ihalede 1956 senesinde aynı firma ile 
yapılan ve Zonguldak - Haydarpaşa arasını kap-
sıyan anlaşmadaki firmanın mesuliyeti hesaba 
katılmamış mıdır?.. 

ç) Firmanın Ankara'daki Hukuk Müşaviri 
ile TCDD nin yaptığı muhtelif toplantılarda ih
tilâf mevzuları görüşülmüş ve firmanın yetkili
leri TCDD idaresini haklı görmüş ve hattâ mu
kavelenin 1956 senesindeki akdedilen malî .külfeti 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 89 — 
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içinde tesisin yapılması takarrür etmiş iken, 
hangi sebeplerin mâni teşkil ettiği?.. 

Hususlarının izaihı talepedilmektedir. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 1 . 1965 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 728-1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi: 11 . 11 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 4347/5630 - 71179 sayılı 
yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Sıva.s Üyesi Sayın Ri-
fat öçten'in verdiği ve Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını isıtediği 
Haydarpaşa -• Zonguldak arasındaki merkezî tra
fik kontrol sistemine dair muamelâtın seleflerim 
zamanında cereyan etmiş olması dolayısiyle, so
ruya cevap olarak TCDD Genel Müdürlüğünün 
14 Kasım 1964 tarih ve XVI. WM - 25/4753 sa
yılı yazılarından üç niısiha sunulmuştur. 

Keyfiyeti sayfılarımla arz ederim. 
Mahmut Vural 

Ulaştırma Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları işletmesi 

tdare Merkezi: Ankara 
Dairesi Tesisler 

Sayı: XVI. WM-25/4753 

özü: Haydarpaşa - Ankara - Zon
guldak arasındaki .merkezî trafik 
kontrol sistemi Hk. 

Ulaştırma Bakanlığına 
tlgi: özel Kalem Md. 13 . 11 . 1964 T. 728 

.sayılı yazılarına, 

Demlryol şebekemizin trafiği en kesif olan 
H. Paşa - Ankara - Zonguldak kısmında modern 
bir sinyal ve telekomünikasyon tesisleri kurmak 
amaciyle Amerikan Westinghouse Air Mrake Fir-
masiyle 24 . 6 . 1955 tarihinde anahtar teslimi 
esasına göre bir sözleşme akdedilmiştir. 

Bu «özleşmeye göre bahis konusu tesisatın be
deli faizleri ile birlikte 10 658 285 dolardır. 

Sözleşmenin tatbikatı esasında teknik bâzı ih
tilâflar zuhur ettiğinden ve yapılan görüşmeler 
de bir netice vermediğinden firma 5 . 6 . 1959 
tarihinde işi terk «itmiştir. Bunun üzerine ihtilâf ; 
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mütekabil dâvalar şeklinde adlî mercilere inti
kal etmiştir. 

27 May IM İnkılâbından sonra çıkarılan 72 sa-
yılı Kanun gereğince mezkûr proje tehire alın
ın işi ir. 

Halbuki, firmanın iyi terk ettiği 5 . 6 . 1959 
tarihine kadar 4 1.30 000 dolar dış ve 48 430 000 
ic olmak üzere cem'an ve takriben 67 milyon lira 
bu proje için sari' edilmiştir. Malzemo ve teçhi
zatın bir kısmı tesisata kalbedilmiş vaziyette hat 
boyunda, diğer kışını ise Yunus (istanbul) istas
yonu yakınında, bulunan Fabrikada âtıl bir va
ziyette durmaktadır. Diğer taraftan TCDD nin 
bu tesislere ihtiyacı vardır. 

Bu sebeplerle Bakanlar Kuruluna gidilmiş ve 
oradan projenin devaımı hususunda 28 . 1 . 1961 
tarih 5/781 sayılı karar istihsal edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun bu kararı projenin, ev
velemirde, Ali) Kredisi temin edilmek şartiyle 
Wcşsıtinghouse Firması ile bir anlaşmaya varıl
ın ak; olmadığı takdirde başka firmalarla veya 
doğrudan doğruya kendi imkâmlarifmızı kullan
mak suretiyle ikmalini âmir bulunmaktadır. 

Böylece; mukavelenin telıirden devama alın
ması üzerine firma ile tekrar temaısa geçilerek 
yarıda kalmış bulunan projenin ikmali için ça
reler aranmış ve fakat karşılıklı talepleri uzlaş
tırmak mümkün olamadığından müspet bir ne
ticeye varıl amam ıştır. 

Bu arada AID ile Amerika'dan mülbayaa edi
lecek dizel elektrik lokomotifleri için bir kredi 
anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 6.09 (a) 
maddesi gereğince, Dizel Mukavelesinin yürüye
bilmesi için bu mıntakada kurulacak Merkezî 
Trafik Kontrol sisteminin (CTC) ikmal edilece
ğine dair kaıtî plân ve projelerin mukavelenin 
imza tarihinden itibaren 6 ay zarfında tamam
lanması şartı koşulmuştur. 

Bunun üzerine AID Makamları CTC konu
sundaki mevcut, ihtilâfın hallim kolaylaştırır mü
talâası ile müşavir bir firmanın tutulmasını tek
lif etmiş ve tavassutta bulunmuştur. AID nin 
tavassut ve yardımı ile getirilen Wyer, Dick Co 
müşavirleri mahallinde tetkikler yaparak bir ra
por tanzim etmişler ve bu rapor ile, anlaşmaya 
varilaıbilmek için taraflarca karşılıklı anlayış ve 
fedakârlık gösterilmesi tavsiyesinde bulunmuş
lardır. 

Müşavirlerin tavsiyesi üzerine firma yeni bir 
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teklifte bulunmuş ve karşılıklı olarak müzalkere-
lere girilmiştir. 

Neticede, 21 . 2 . 1964 tarihinde Westingho-
use ile tadilen yeni bir mukavele imzalanmış
tır. 

Yeni duruma göre; Haydarpaşa - Ankara ara
sında CTC ve Telekomünikasyon; Ankara - Zon
guldak arasında ise sadece telekomünikasyon sis
temleri (kurulacaktır. 

Eski mukaveleye göre, Pendik - Arifiye ve 
Sincan - Gazi arası tek hatlı olarak mütalâa edil
miş iken, şimdi bu mıntakalar çift hatlı olarak 
sdnyallenecektir. Kaldı ki, 140 Km. olan Hay
darpaşa - Arifiye - Adapazarı demiryolu elektri-
fiye edileceği için bu kısımdaki tesisat elektrifi
kasyona uygun olarak tadil ve yeniden tesis edi
lecektir. 

Montaj işleri TCDD teknik elamanları tara
fından bizzat yapılacaktır. 

İlgideki yazılarına ekli önergede bulunan di
ğer hususlara gelince : 

a) Bahis konusu Mıerkezî Trafik Kontrol 
sistemi "VVestinghouse'a ihale edilmemiştir. Yu
karda arz edildiği şekilde ilgili Bakanlar Kurulu 
Kararına uyularak Westinghouse Firması ile 
anlaşmaya varılmak suretiyle 1955 Mukavelesini 
tadil eden yeni bir mukavele imzalanmıştır. 

b) Tadilen imzalanan mukaveleye göre, te

sisatın ikmali için tahminen ve takriben 5.2 mil
yon dolar sarf edilecektir. Bu meblâğın Ameri
ka'dan temin edilecek mal ve hizmetler bedeli 
olan 4,4 milyon doları AID Teşkilâtı tarafından 
karşılanacaktır. Evvelce Avrupa'dan getirilmiş 
bulunan bir kısım malzemeye uygunluk bakımın
dan Avrupa'dan temini icabeden mal ve hizmet
ler karşılığı bakiye meblâğ ise kendi imkânları
mızdan temin edilecektir. 

îç Finasman miktarı 32.5 milyon liradır. 
c) Yukarda izah edildiği veçhile bir anlaş

maya varabilmek için karşılıklı fedakârlıklar ya
pılmıştır. 

ç) Firma ile Ankara'da yapılan müzakere
lere firmanın Hukuk Müşaviri de katılmıştır. 
Firma hiçjbir zaman kusurlu olduğunu kabul et
memiştir. Esasen her iki taraf kendini haklı gör
düğünden ihtilâf mütakabil dâvalar şeklinde 
adlî mercilere intikal etmiştir. 

Filhakika AID nin tavassut ve yardımı ile 
gelen müşavirlerin raporunda her iki tarafın da 
bâzı kusurları olduğuna işaret edilerek, bir an
laşmaya vanlabilmek için taraflarca anlayış ve 
karşılıklı fedakârlık gösterilmesi tavsiye olun
muştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
TCDD İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 

•>{SK<SS*-— 5"-
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
rfelâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hnneıoğlu 

AMASYA 
M.aeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
M an sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
8abri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : l 
Çekinserler : i 

Oya katılmıyanlar : 67 
Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

thsan Sabri Çağlayan -
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duru i 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Cdlâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğiu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
ÎÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbururı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçdne 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
ATump't' On s t* 

XXIXJJJ.U t Vyiıcıı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 
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ÎÜNCELİ I 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt| 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABH ÜYELER I 
Pikrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğla 
Sakıp önal 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI I 
Salih Türkmen I 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

0. Senatosu B : 22 
YOZGAT I 

Sadık Artukmaç | 
tsmail Yeşilyurt I 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Oya kai 
BALIKESİR 

Enver Alca (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğlu 

[Açık 
İstanbul 
Tekirdağ 

6.1.1966 Ö : İ 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEK 

Muzaffer Alankuş 
Hasan A t akan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Enver Kök 
Snhir Kunıtluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 
(I.) 

NİĞDE 
izzet Gener 

Osman Mecdi Ağım 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (I.) 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âımdl Artus 
Sadi Koça§ 
Osmaı* Koksal 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

[Çekinser] 
TABİİ ÜYE 

Em-anullah Çelebi 

Imtyanlar] 
İZMİR 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (I.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

•yelik] 
1 
1 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —• Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ömer 

Ueuzal, Orhan Akça ve Kâzım Yurdakul'a izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Se:ıatosu Baş
kanlığı tezkeresi. (3/390) 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla 
izin alan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ucuzal'm tahsisatının verilebilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/391) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyeni İs
kender Cenap Ege'nin, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonunun ayrı iki komisyon haline 
getirilmesine dair önergesi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonu yazısı. 

4. —- Avrupa Konseyi İstişari Meclisine Üye 
secimi hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
mütalâası. 

5. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seci

mi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kud

ret Bayhaıı ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanını teklifi. 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 

i Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 sayı-
i lı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka-
j nun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 

Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se-

• mitosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet-
| vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
| 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
| ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
I hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince. 
i reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malı 

ve İktisadi ve Bütçe Plân komisyonları rapo.' 
j lan (M. Meclisi 2/62, C. Senatosu 2/142) (S. Sa

yısı : 513) I"Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964, 

I 2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuııa'mn, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı kanunla muaddel 13 ncü maddeleri-

I ııin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile 
I Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
I Demir'in. 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad

delerini değiştiren kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddedilen metni ve Cumhuriyet Sonato-

I su Malî ve İktisadi İşleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/95, 2/96; C. 
Senatosu 2/143) (S. Sayısı : 514) [Dağıtma tari
hi : 16. 12. 1964| 

3. — - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
| Lıîtfi Bozcalı'nm, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka

nununa ek kanun teklifinin Millet Meclisince red
dolıınan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 

I İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi 2/327, C. Senatosu 2/144) 
(S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 19641 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil ve üç arkadaşının, Arazi ve Bina 

j vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi-

ı no bir fıkra ve kanuna geçici bir madde eklenme-
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si hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/257, C. Senatosu 2/145) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964| 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 neü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nei maddesine bir fık
ra eklenmesine dair 'kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/78, C. Senatosu 2/146) (S. Sayısı: 517) [Dağıl
ma tarihi : 16 . 12 . 1964] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
51 nei maddesinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (C. Senatosu 2/118) (S. 
Sayısı : 470 e ek) [Dağıtma tarihi : 28.12.1964J 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 43 neü maddesinin değiştirilmesine da
ir İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (C. Senatosu 2/148) (S. Sayısı : 
520) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1964] 

8. — Amasya. Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurul'da görüşülmesi

ne dair önergesi ve Dilekçe Karına Komisyonu 
raporu (C. Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 523) 
[Dağıtmatarihi : 29 . 12 . 19641 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
1491 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dil pikçe Karma Komisyonu 
raporu (O. Senatosu : 4/69) (S. Sayısı : 522) 
| Dağıtma tarihi : 30 . .1.2. 1.9641 

X 10. - Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanununa 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakikin d ak i kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/758, C. Sena
tosu 1/442) (S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 
31 . 1 2 . 19641 

V 
IKÎNCÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKİNCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK ÎŞLER 
B - BtRîNct GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Ticaret Bakanlığı Teşkilât ve Vazife

lerine dair Kanuna bir madde eklenmesi hakkın
daki kanım tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve 
İktisadi işler Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/371, C. Senatosu 1/433) (S. Sayısı : 519) 
i Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1964] 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair tüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (C. Senatosu 2 /118) 

CUMHUIİİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklif, gerekçe
siyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederiz. 
Bursa Uşak İzmir Kars 

/ . 8. Çağlayangil K, Coşkunoğlu C. Okurer M. Hazer 

Bolu Çanakkale Malatya Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8. Uzunhasanoğlu II. Sarıkaya M. Z. Tulunay H. Kangal 

Sivas Diyarbakır Giresun Gümüşaiiıe 
Z. önder A. Erdoğan S. Orhon H. Zarbım 

Erzurum 
R. Sanalan 

GEREKÇE 

C. Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesinin yoklama hakkında sevk ettiği hükmün uygulama 
Marnına girmesiyle işlemez olduğu meydana çıkmış, ayrıca bu maddenin istihdaf ettiği (devam) ı 
da sağlamadığı görülmüştür. 

Bundan başka Millet Meclisinde daha modern ve daha mütekâmil metotların uygulandığı bir sı
rada defter imzalamak gibi verimsiz bir vasıtaya başvurulması da C. Senatosu vekariyle mütenasip 
görülemez. Elektrikli cihaz yerine sıralarda dolaşan defter tatbikatı ileri ve verimli bir hareket sa
yılamaz. 

Bu selbeplerle teklifimizin Yüksek Senatomun kabulüne mazbar olacağına emin olduğumuzu arz 
ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu birinci raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 1 . 7 . 1964 

Komisyonu 
Esas No. 2/118 
Karar No. 99 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tüzük teklifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğınca Komisyonumuza havale olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

470 e ek 
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içtüzüğün 51 nci mada esinde yazılı yoklama usulü, devamı sağlamak endişesi ile kalbul edil

mişti. içtüzüğün yürüklüğe girdiği tarihten bugüne 'kadar geçen 6 aıylik tatbikat göstermiştir ki, 
yoklama defterindin imzalanması suretiyle yapılan bu yeni yoklama şekli de devamın sağlanması ba
kımından acl defterinin okunması suretiyle yapılan yoklamaya nazaraln üstünlük arz edememekte
dir. Çünkü defteri imza eden bir üye, rahatlıkla Senatoyu terk edebilmekte yalhut birleşimin son
larına doğru geldiği halde defteri im/a ederek o birleşimde hazır bulunmuş sayılmaktadır. Bu su
retle defter usulünden beklenen hizmet elde edilememektedir. Birinci mahzurun bertaraf edilmesi 
için tüzüğün 53 ncü maddesinde oturum esnasında ad defterinin okunması suretiyle yoklama ya
pılabilmesi esası kabul edilmiş ise de, buna karşı da, defteri imza, etmiş olan üyelerin Meclis bi
nası içinde bulunduklarını ileri sürmek suretiyle itirazda 'bulundukları ve bu sebeple 53 ncü mad
dede mütemmim bir tedbir olarak düşünülmüş olan. oturum esnasındaki yoklamanın da bu mahzu
ru bertaraf ödemediği anlaşılmıştır. Tatbikatta alınan bütün bu bilgilerin ışığı altında başka mem
leketlerde buılunmıyan 51 nci maddedeki defter imzalanması suretiyle yoklama usulünün terki uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Yukarda izah olunan mülâhazalarla tüzük teklifi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve madde* 
lerc geçilmesi kabul edilmiştir. 

1. Tüzük teklifinin 1 nci maddesi, 1 Kasım l.î)5t> tari'lıü T. B. M. M. içtüzüğümün 81 ve 82 nci, 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 51 ve 53 ncü ve .italyan Cumhuriyet Senatosu Içtüzüğünü'n 
43 ncü maddelerinden yararlanmak suretiyle Komisyonumuzca, yeniden tedvin olunmuştur. Hazırla
nan bu maddeye göre; Genci Kurul toplantılarında nizami nisabın mevcudiyeti farz olunacak, an
cak Divanın lüzum görmesi veya on üyenin istemi üzerine yoklama yapılacaktır. Yoklamanın şekli, 
Divan kâtiplerinden birinin ad defterini yüksek sesle Okuması ve üyelerin (burada) demeleri sure
tiyledir. Yoklamanın yapılması, birleşimlerin ve oturumların açılması sırasında istlırahait mahallin
deki ziller üçer dakika süreli üç sinyali vermek suretiyle çağrıda bulunulacaktır. 

Yoklama sonucunda anevculdoil m aldıkları tesibil edilen üyelerin isimleri Tutanak Dergisine geçiri
lecektir. 

2. Tüzük teklifinin 2 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir . 
3. Tüzük teklifinin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kalbul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa say^gı ile sunulur. 

Başkan Kâtip (Bu Kaporda Sözcü) 
Aydın Kastamonu Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna Â. Artus K. Kaplan 

Buma Konya Sivas Tekirdağ 
Ş. Kayalar M. Otuz R. öçten •$. Üren 

C. Senatosu (ıS. Sayısı : 470 e ek ) 
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Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci 
maddesinin değiştirilmesine (dair tüzük teklif i 

'MADDE 1. — Cumlhuriiyeıt Senatosu İgfaü-
(Zıüğıünüm 5ıl IDCOI mıaıddesi aşağııdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 51, — Yoklama, Dâvanı Kâtiple
rinden birinin ajd defterini yüksek seısle dka-
mıaısı ve üyelerin ((burada) de mele ni suıretâfy'e 
veya elektrikli' cihazla yapılır. 

MADDE 2. — Bu tüzük kabulü tariHıinden 
ibaren yürürlüğe girer. 

'MADDE 3. — Bu tüzük hükmünü Cumihuri-
yet Senatosu Başkanlığı' yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kaıbul ettiği 
metin 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci mad 
desinin değiştirilmesine dair tüzük 

Yoklama 
MADDE 1. — Geme Kurul toplantılarında 

nizamî nisabın meıvendıiyeti fara olunur; bu1-
nunla., beraber Divanın lülzuttn görmlefei veya beş 
üyenin isteimi üzıeriino Başkan, ad defterinin 
okunmiaısı suretiyle yoklama yapılmiasınn emre-
der. 

Yoklama, Divan Kâtiplerinden birinin ad 
defterini yüksek sesle okuması ve üyelerdi> 
(ıbuırada) demıeıLeirii suretiyle yapılır. Bu hailde, 
îstiralhaıt malhallinıdeki ziller üçer dakika süre
li üç sinyad verirler. 

'Sinyal yolu ile çağra, Birleşunlerisn, ve otu
rumların aıçılmıasi sırasında da tatbik olunur. 

iYoiklamia sonucunda, meıvcudalmıadıklafn 
tesMıt edilen üyelerin isimleri Tutanak Dengi-
slne getirilir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynten 
kabul edilmiş/tir. 

MiADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kaıbuıl edıiılmdşıtir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3188 

6 . 11 . 1964 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 1 . 7 . 1964 gün ve 2/118-99 tarihli yazı niza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesine dair tüzük teklifi ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun tekrar görüşülmek üzere Komis
yonunuza iadesine (îenel Kurulun 5 . 11 . 1964 tarihli 4 ncii Birleşiminde karar verilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. E. Aka 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

C. Senato-ıı (ıS. Sayısı : 470 e ok 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun ikinci raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 2/118 17 . 12 . 1964 

Karar No. : 109 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza muhavvel Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer 
ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki tüzük teklifi Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olunarak; kabul olunan metin, 1 Temmuz 
1964 tarihli ve esas 2/118 ve karar 99 sayılı Raporumuzla Genel Kurulun tasviplerine arz olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa takdim olunmuş idi. 

Bahse konu tüzük teklifi, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 Kasım 1964 tarihli 4 ncü 
Birleşiminde müzakere olunarak verilen önerge üzerine Komisyonumuza iade olunmakla ikinci bir 
kere Komisyonumuzun 16 Aralık 1964 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz, Genel Kurul müzakerelerinin ışığında İçtüzüğün 51 nci maddesini tadil eden mad
de metnini yeniden kaleme almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan (Bu Raporda sözcü) 
Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ağrı Bursa 

O. S. Sarıgöllü Â. Artus S. Türkmen §. Kayalar 

Oanakkalo Hatay Konya 
N. Altan M. Deliveli M. Obuz 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesinin değiştirilmesine dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Yoklama 

Madde 51. — Cumhuriyet Senatosu Clenel Kurulunda yoklama 53 ncü maddede yazılı olduğu 
şekilde yapılır. 

Yoklamada bulunmıyanlar toplantıya katılmamış sayılır ve (bunların isimleri tutanak dergi
sine geçirilir. 

Başkan, yeter sayının mevcudiyeti hakkında tereddüdetmediği takdirde yoklama yaptırmıya-
bilır. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 470 e ek ) 



Dönem : 1 Ç A A 
Toplan* : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Oll 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1494 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /69) 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili) 

29 . 6 . 1964 
T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonumuz Genel Kurulunun 30 . 4 . 1964 tarihli ve 35 sayılı Cetvelde neşredilmiş bulunan 
Mehmet Aktaş hakkındaki 26 . 3 . 1964 tarihli ve 1494 numaralı Karara aşağıda arz ettiğim esbaba 
binaen itiraz ediyorum. Lâzımgelen muamelenin ifasını saygı ile rica ederim. 

29 . 6 . 1964 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

Dilekçi Mehmet Aktaş 5435 sayılı Kanuna göre idare ile ilişiği kesilmiş ve bu hususta Danış-
taya açtığı dâva ise reddedilmiştir. 

15 sene 10 ay 11 günlük hizmetine mukabil kesenekleri tutarı olan 1 794 lira Emekli Sandığından 
iade edilmiş ve idare ile ilgisi kesilmiştir. 

Mumaileyhin emeklilikle ilgisi yoktur. Hizmeti yukarda belirtildiği gibi 15 küsur senedir, hak
kında 5435 sayılı Kanun hükümleri tatbik olunmuştur. Bu bakımdan Mehmet Aktaş'a ait karar 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırıdır. 

1494 numaralı Karar 

6684(/54403 - 31 . 8 . 1961 (Dilekçe özeti : Şiran Tekel memuru iken 
ihtilâsen zimmet suçundan müfettiş raporu ile 

MEHMET AKTAŞ tahtı muhakemeye alındığım ve bu arada açığa 
Boztepe Mah. Manastır Civarı Dik Sokak alınıp bilâhara vekâlet emrine alınmı§ iken 6435 
No : 28 sayılı Kanuna göre emekliye sevk edildiğini, Tem-

TRABZON yiz Mahkemesince suç ortadan kaldırılmış bulun
duğuna göre zimmet suçlusu olarak itham edilemi-

yeceğini henüz mahkemesi dev'am etmekte iken açıktan vekâlet emrine alındığını, mahkemece 
hakkında af kanunu gereğince dâvanın düşmesi kararı verildiği halde idarece keyfî olarak emekliye 
sevk edildiğini beyanla hakkındaki emeklilik kararının iptali ve yeniden vazifeye tâyininin yapıl
ması talebinden ibarettir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin ihtilâsen zimmet suçundan 11 . 7 . 1959 
tarihinde açığa alındığı, mahkemece T. C. K. 230/2 nci maddesine göre 2 ay 15 gün hapis ve 3 ay 
memuriyetten mahrumiyet cezasına mahkûm edildiği ve cezasının tecil edildiği, hükmün Temyizce 
bozulması üzerine naklen yapılacak duruşmanın ızayacağı düşüncesiyle yerine bir memur tâyin 
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edilebilmesi için 6435 sayılı Kanunun 1 nci ve nizamnamenin 68 nci maddelerine göre 12 .11 .1960 
tarihinde Genel Müdürlük emrine alındığı, nakzen yapılan duruşması sonunda aynı cezaya çarptı
rılmış ise de Temyiz Mahkemesince suç 113 ve 134 sayılı kanunlar şümulünde görülerek dâvanın 
12 . 12 . 1960 tarihinde ortadan kaldırıldığı, adı geçenin ise 12 . 5 . 1961 tarihinde 6 aylık süresi 
dolduğundan tâyini cihetine gidilmiyerek emekliye sevk edildiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumunu açıkîıyan Bakanlık mütalâasına göre açık ve gizli 
sicil dosyalarının tetkiki neticesinde ihtilâsen zimmet suçundan 11 . 7 . 1959 tarihinde açığa alın-
mış ve mahkemeye sevk edilmiş iken sırf yerine bir memur tâyin edilmesi gerekçesiyle 12.11.1960 
tarihinde Bakanlık emrine alınması, 12 . 12 . 1960 tarihinde suçu Af Kanununa göre ortadan 
kaldırılmış olduğu halde 12 . 5 . 1961 tarihinde Bakanlık emrindeld 6 aylık süre dolduğundan 
6435 sayılı Kanuna tevfikan hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanmış olması şeklinde yapı
lan tasarrufun hak ve hukuk kaidelerine uygun olmıyacağı, bu bakımdan yapılan işlemin isabet
siz olduğu kanatine varılmıştır. 

Belirtilen bu mucip sebebe binaen adı geçen hakkında tesis olanan emeklilik kararının hüküm
süz sayılmasına ve hakkında yeni bir tasarruf tesis kılmmcaya kadar bilcümle emeklilik haklarının 
mahfuz bulundurulmasına oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1494 26 . 3 . 1964 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Kar. Kom. rapor No. 63 24 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Trabzon'un Boztepe Mahallesi - Manastır civarında oturan Mehmet Aktaş, Gümrük Tekel Ba
kanlığı Şirvan eski Tekel İdare Memuru iken ihtilâsen zimmet suçundan dolayı müfettiş raporu 
üzerine işten el çektirilerek tahtı muhakemeye alındığını ve bu mahkemesi esnasında da Umum 
Müdürlük emrine alınarak emekliye sevk edildiğini ve muhakemesi neticesinde de 113 sayılı Af 
Kanununun 134 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi hükmüne göre suçu affedilmiş bulun
duğundan, iadei memuriyeti için vâki müracaatie rine de bir netice alamadığından bahisle hak
kında usulsüz tatibik olunan muamelenin iptali ile görevine iadesini istediği anlaşılmış bu husus
ta Gümrük Tekel Bakanlığından alman 14.6.1963 tarihli ve 77097 sayılı mütalâasında, Mehmet Ak-
taş'ın ihtilâsen zimmet suçundan dolayı işten el çcktirildiği ve muhakemesi neticesinde 2 ay 15 
gün hapis ve 3 ay memuriyetten mahrumiyet cezasına mahkûm edilerek bu cezasının tecil edildi
ği, hüküm Temyizce bozulması üzerine nakzen yapılacak duruşmanın uzayacağı düşüncesiyle ye
rine bir memur tâyin edilebilmesi için 6435 sayılı Kanunun 1 nci ve Nizamnamenin 68 nci mad
delerine göre 12 . 11 . 1960 tarihinde Genel Müdürlük emrine alındığı, naksen yapılan duruş
ması sonunda aynı cezaya çarptırılmış ise de Temyiz Mahkemesince suç 113 ve 134 sayılı kanun
lar şümulünde görülerek dâvanın 12 . 12 . 1960 tarihinde ortadan kaldırıldığını, adı geçenin ise 
12 . 5 . 1961 tarihinde 6 aylık süresi dolduğundan tâyini cihetine gidilmiyerek emekliye sevk edil
diği bildirilmiştir. 

Komisyonumuz bu durum muvacehesinde adı geçen hakkında tesis olunan emeklilik muame
lesinin hükümsüz sayılmasına dair 26 . 3 . 1964 tarihinde 1494 numara ile karar vermiş ve bu ka
rar 1964-35 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiştir. 

Bu kararımıza karşı Mardin Milletvekili Talat Oğuz tarafından süresi içinde itiraz edtlmig ve 
bu husus Komisyonumuzun 15 . 12 . 1964 tarihli toplantısında yeniden incelenmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 522) 
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Dilekçi Mehmet Aktaş'm, durumunun sabit olan suçuna göre 6435 sayılı Kanunun mutlak ve 

âmir hükmüne uygun ve Danıştaya da başvurarak talebi reddedilmiş olduğundan Komisyonu
muzca ittihaz olunan kararın kaldırılması hale kındaki itiraz varit görülmekle 26 . 3 . 1964 tarih 
ve 1494 numaralı Kararın kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Keyfiyet 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uyularak tanzim olunan bu raporumuz Sena
to Genel Kurulunun Yüksek tasviplerine sunulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
V. Gerger 

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

R. özarda 

Sözcü 
Siirt Senatörü 

A. Kavak 

Kâtip 
Yozgat Senatörü 

/. Yeşilyurt 

Rize Senatörü 
O. M. Ağun 

Eskişehir Milletvekili 
Ş. Asbuzoğhı 

Mardin Senatörü 
A. Bayar 

Konya Milletvekili 
K. Kafh 

Urfa Milletvekili 
8. Kılıç 

»•-« 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 522) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 399 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4 /68) 

(Millet Meclisi ile ilgili) 

T. B. M. M. 
Genel Sekreterliği 17.7.1963 

Z<âişleri ve Evrak Müdürlüğü 
Sayı : 11476 

1 ' Konuı : Dilekçe Karıma' Kbînisyo-
' nuı kararının düzeltülmıesi Hk. 

TürMye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

1.7.119(63 t'adMıııde (te!vzi olunan Haftalık Karar Cetvelinin- 7009/7500 sıra numıarasındaiki Zeki 
Aşan'a aiilt 399 sayılı Kanara 'aşağıdaki sebepler dolayısiyle itiraz ediyorum. 

Nevzat Şener 
Amasyal Milletvekili 

Sebepler : 
1. Dilekçe saMbi, emekliliğinin iptali içini 28 . 5 .19,63 tarihimde Danıştay mezdimde 'dâva 'aç

mış ve lâyihatlıar teati edilmiş 've 'halen d'e Danıştay 5 mei Dairede dâva rüyeıt edilmektedir. 
26.12.10(62 ftarilh ve 140 sayılı Kamumun 5 nıci maddesinin» 1 nci fıkrasımın/ (A) bendi (Adlî, 
idari veya askerî kaıza tercilerinden ıbirinin veya uyıışmia'Zİık mankemıeısinıiın veyahut Anayasa 
Maihlkenıelsinin kararıma konuı olan dileikçeninı görüşıülemiyeceğiniı) âmirdir. Gerek mezkûr kanun
daki 'sara'hatl ve ıgeırekse kuıv,vetlerin 'aynlmıasmı .kaibul .edem Anayasa muvaıceıh esinde verilen ka
rar sal'âlhiyetsilz ve 'hukulkî mesneltten .mafhruımdur. 

2. ;54!34 sayılı Kanunun 80 nen ımaddesiinin (!b) fılkrası ile dairesine verilmiş /olan salâhiyet 
tamamnen idari 'bir tasarruftur. Adı geçen sicili en tekaüıdediÜmdış değildir. 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinûn (b)> fıkrasının yorumlanmasına mıalhal olmadığına! dair 16 Maıyıls 1951 tarih ve 
1728 sayılı. Meclis Kararında açıklanmış ve (İdareye .mu/tlafk toir /takdir salâhiyeti ıtanımnış olan 
mevzuulbalhis fıkranın, izah olunan vuızulh ve sarahati muıvacelhesmde yıaruımıuınıa mahal olmadığına) 
karar vefrilmiştür. 

Bu kaîbîl muameleler içlim Büyük Millelt Meclisine vâki .müracaatların Dilekçe kömisyonlaırınca 
'tetikikı prensiholarak kaibul olunmuş .bulunmasına nazıaran yalnız itlüilhaz olunanı emeklilik işle
minin görülen/ lüzum/ ve zaruretin o'bjekitiıf hukuk kaideleıniyle telifi -mlüınıkün görülmediği tak
dirde ancak >bu muamelemin iıpital1 edilebileceği ve Ibuı iptal .kararımın da ikatiyet kedbetmesinin 
Büyük MeclisLerim .tasdikine ibaığlı ibulunmaısı ve inıfaızının ise münhasıran idareye ait bir vazife 
olacağı,-

<3. Bu kararda 'ise ipıtal ile Jbiriiıkt'e alınan emeklilik .mıaaşılairımım mahfuz tiuıtuılmıası ıgioi ifoaş-
lılbaşıma rve ayrı aym .birer 'hukukî konu olan mevzuları da 'kapsadığı,, Ihalbııki bu cihetlerin ancak 
featiyet keslbedecek; olan Karma Komisyon kararlarının infazı yoluna ıgidildik'ten sonra mevzuu-

523 
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(balhsolalbifeceği ve bu 'takdirde ise her konunun ayrı ayrı salahiyetli idari mercilere veya idari 
kaza mıeredleri yetkisine dâhil mevaddan bulunduğu cihetle, 

işbu kararın düzeltilmesi arz ve rica olunur, 

399 Numaralı Karar. 

7509/7509 - 2 . 5 . 1963 (Dilekçi: Başarılı askerlik görevini mütaakıp 
ailevi durumu icabı askerlikten 29 .12 .1953 yılında 

ZEKÎ AŞAN ayrılarak münhal bulunan T. B. M. M. Daire Mü-
özveren sokak Çankaya Ap. dürlüğüne atandığını, yedi senelik görevi esnasında 

hiçbir siyasi emel beslemiyerek görevine sıdkı sa-
Yenişehir - ANKARA dakatle bağlı olarak çalıştığını, 27 Mayıs îhtalâli-

ni mütaakıp 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini, halen mer'i olan Anayasamızın fertlere bahşet
tiği haklara istinaden yapılmış olan bu tasarrufun iptalini talehediyor.) 

T. B. M. M. Genel Sekreterliğinin cevabi yazılarında: Adı geçen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrası gereğince kurumlara verilmiş olan salâhiyete müsteniden emekliye sevk 
edildiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkında emeklilik işleminin 
kanuni ve haklı hiçbir sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında !bir 
isabet bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasarrufların objektif esasa ve ölçülere, 
maddi vakıa ve delillere dayanması gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere bi
naen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline yeni bir tasarruf tesisine kadar emeklilik 
aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 'birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

399 13 . 6 . 1963 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Karma Komisyonu 24.12 • 1964 

Dileçe Kar. Kom. rapor No. 44 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı' T. C. Emıeki Sandığı Kamununum 30 ncu maddecinin (b) fıkrası .gereğince-27 Ma
yıs 1960 tarühinde emekliye sevk edilen eski T. B. M. Mcıelİsi Daire Müdürü Zeki Aşan, 'hak
kımda itıtiflıaz iolunan bu ıtasarrafun iptalini ıtale/beden 20. 6 .1961 tarihli dilekçesiyle. celbedilem 
dosyası üzerimdeki ioölenıe sonucunda: Müstedi »hakkında laiınaaı kararın hukuk nizamıma aykırı mesnet-
siz ve-takdir (hakkının, kullanılmasında keza isabetsizlik görüldüğünden komisyonumuz .genel 
kromlumun 1 .7 ,1963 ıgümlü 'toplantısında alınan 39,9 sayılı Kararla, emekliliği iptal olunarak 8 sa
yılı Haftalık Karar Cetveli ile yayımlanmıştın 

C, Senatosu1 ( S. Sayısı : 523) 
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Bilâhara; neşredilen 399 sayılı Karara Amasya Müllefevekili Nevzat Şener tarafından süresi 

içinde itirazda ıbuLuınulduğundan, ilgili dosya komdısyomiım/ujz ıgenel! ıkuruilumca tekrar tezekkür 
edilmiş, dilekçinin Devlet Şûrasma dâva ikame eylediği hususu eMvelce dosyasında •bulunmıadıj-
ğundan böyle !bir karara varıldığı anlaişılmıaıkla yapılan itiraz yeninde ıglörtMdüğündeaı 309 sayılı 
Karanımızın ortadan/ kaldmflmıasma ve dilefoçe hakkımda; fkuıruilum'UjZ'ea 'bir işlem yapuknasiına 
mıalhal olmadığına ittifakla karar verildi ' 

LLI4'0 sayılı Kanunun 9 meu maddesine uyularak dülzendeman rapor 'Millet Meclisinin yüksek tak
dir ve frasvtiıplerıine sunulmınşltua*. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı Başkamıvekili S'âzm Kâtip 

Urf a Sen&ıtiörü Aydın Milletvekili Siirt Senatörü Yozgat Senatörü 
V. Gerger R. özarda A. Kavak î. Ye§üyurt 

Kize Senatörü Eskişehir 'MHetveldli Mardin Senatörü Konya Milletvekili 
O. M. Agun Ş. Asbuzoğlu A. Bayar K. KafU 

Urf a Milletvekili 
S. Kılıç 

ı ı mam t 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 523) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi 

1/758; C. Senatosu 1/442) 

T. C. 
Başbakanlık 7 . 12 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2354/5071 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Kuruluoıca 
30 . 11 . 1964 tarihinde kararlaştırılan, «Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli ceitvelde değişiklik yapılması hakkında kanuın (tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

HÜKÜMETİN GEREKÇESİ 

275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa dayanılarak işçileri temsil eden: 
1. Ulaştırma İşçileri Sendikası 
2. Maden İşçileri Sendikası 
3. Eshot İşçileri Sendikası 
4. Oleyis İşçileri Sendikası 
5. Hava İşçileri Sendikası 

Olmak üzere 5 sendika ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapıla
cak toplu iş sözleşmesine göre, işçiler için asgari 16 lira yevmiye, çocuk zammı, doğum, ölüm yar
dımları ile mahrumiyet zammı ve yemek bedeli verilmesi gerekmekte olduğundan, ücret farklarının 
ve diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için 12.280 inci (İşçi ücretleri) maddesine 300 000 liranın ek
lenmesi zorunlu görülmektedir. 

İşçilerin grevi halinde T. H. Y. ile yabancı uçak seferlerinin iptali 'gibi millî ekonomiye tesir ede
cek zararlı neticeler doğacaktır. 

İstenen ödeneğe 14.632 nci (Ulaştırma giderleri) maddesinden, PTT tarafından bâzı telefon dev
relerinin verilmemesi sebebiyle tasarrufu mümkün olan 300 000 lira karşılık gösterilmiştir. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/758 
Karar No. : 8 

29 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş ol
makla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri gereğince çeşitli sendikalarla 
yapılan toplu iş sözleşmeleri icabı olarak artırılan işçi ücretlerini temin maksadiyle hazırlanan ta
sarı komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edümek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. S. Ağanoğlu 

Ankara 
1. Seçkin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

îçel 
C. T. Okyayuz 

izmir 
1. Gür san 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Aydın 
0. Apaydın 

Bilecik 
§. Binay 

Erzurum 
N. Diler 

istanbul 
M. E. Adalı 

imzada bulunamadı 
izmir 

N. Kür§ad 

Konya 
B. Özal 

Sakarya 
M. Gürer 

Trabzon 
A Şener 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Aydın 
İ. Sezgin 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Erzurum 
A. Şenyurt 

istanbul 
M. Güven 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Mardin 
§. Aysan 

Samsun 
B. Isıtan 

Ankara 
İV. Ağırnaslı 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

istanbul 
H. E. Özden 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
B. Akdağ 

Tabiî Üye 
S. Küçük 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa

retli cetvelde değişdklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanlara işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 14.000 nei (Hiz
met giderleri) bölümünün 14.632 nei (Ulaştırana 
giderleri) maddesinden 300 000 lira düşülerek 
12.000 nei (Personel giderleri) ıbölümünün 
12.280 nei (işçi ücretleri) maddesine •aktarıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

30 . 11 . 1964 

Başbakan 
İsmet înönü 

Devlet Bakanı V. 
İV. Yetkin 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Millî Savunana Bakanı 
1. Sanca/r 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Balkanı 

M. Yolaç 

Adalet Balkanı 
S. Çumralı 

içişleri Bakanı 
O. öztrak 

Maliye Bakanı V. 
F. îslimyeli 

'Millî Eğitim Bakanı 
1. öktem 

Ticaret Balkanı 
F. Îslimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanyi Bakanı V. 
H. Oral 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şakin 

Çalışma Bakıanş 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H. 0\ral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı 
A. 1. Göğüs C. Üzer 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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