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olup olmadığının daima tesbit edildiğine 
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2. — Tabiî Üye Kadri Kaplan; Ka
nunların, zaman darlığı sebebiyle, İçtü
zükte gösterilen normal prosedürü taki-
betmeden görüşüldüğünü, ehemmi mühim
ine tercih imkânlarını kaybetmeden gün
demlerin tanzim kararı alınması lüzu
muna dair demeci. 200:201 

3. — Cumhurbaşkanınca seçilen üveler-
den Amil Artus; konuşmalarının radyoda 
yanlış geçtiğini ifade ve onu tashih eden 
demeci. 202 

4 — istanbul Üyesi pifat öztürkçi-
ne; Gümrük Tasfiye Kararnamesinin ga
yeyi tahakkuk ettirmediğini, konunun tek-
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rula sunuşları 203,224 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın
dan Türkiye ile Avrupa Ekonimik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan 21 
Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
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kanun tasarısının, havale edildiği komis
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dair önergesi. 203 

2. — Başkanın; Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketin
de mevcudiyeti iddia edilen yolsuzluklar 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Araştır 
ma Komisyonu raporu ile, 

Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi 
ve 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çiminin, kanun teklif ve tasarılarının görü 
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edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos
yal îşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/800; C. Senatosu . 
1/555) (S. Sayısı : 647) 221:222 
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döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu 
.Malî ve İktisadi İşler. Sosyal îş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra 
porları (M. Meclisi : 1/481: C. Senatosu . 
1/558) (S. Sayısı : 645) 222:22:! 
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1. — GEÇEN : 

Birinci Oturum 
Salt çoğunluk sağlanamadı. 

İkinci Oturum 
Kat Mülkiyeti kanunu tasarısının görüşül

mesi bitirildi ve tasannu kanunlaşması kabul 
edildi. 

Üçüncü Oturum 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının maddeleri 

üzerinde bir süre görüşüldü. 

Tasanlar 
1. — Millî Mücadele kahramanlarında Tel

grafçı Manastırlı Haindi Efendi Eşi Hasibe Mar-
tonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasına dair J7 . 9 . 1963 tarihli ve 330 sa
yılı Kanunun birinci maddesinde değişildik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/676; Cumhuriyet Senatosu .1/563) Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/860; Cumhuriyet Senatosu 
1/564) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ve 
Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafından, Türki
ye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli An
kara Anlaşmasının 27 ııci maddesinin 2 nci fık
rasının uygulanmasına ilişkin olarak kabul edi
len metnin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 1/862; Cumhuri
yet Senatosu 1/565) (Malî ve İktisadi İşler. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe komis
yonla rina) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı arasında imzalanan 
«Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, millî temsil
cilerinin ve milletlerarası personelin statüleri 
hakkında Andlaşma» ve eki mektpların onay
lanmasını]) uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

TUTANAK ÖZETİ 

24 Haziran 1965 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşime, saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
[ Başkanvekili Niğde 

İhsan Hamid Tigrel Kudret Bay han 
] Kâtip 

i Bolu 
Mm- Uzunhasanoğlu 

(Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Senatosu 
1/566) Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve 
İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) 

Teklifler 
5. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri

kası Tamirhanesine ait kerpiç binada 26.1.1949 
gecesi, çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkındaki kanun teklifinin 
Millet "Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/820; Cumhuriyet Senatosu 2/165) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına.) 

6. —- Kurtuluş Savaşına iştirak edip em
sallerine nazaran üstün hizmet gören Mustafa 
Konur'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka-
bul olunan metni (Millet Meclisi 2/742; Cumhu
riyet Senatosu 2/164) (Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân Komisyonuna) 

Raporlar 
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı : 650) 

8. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (S. Sayısı : 654) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili thsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), S i m Uzunlıasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 103 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef nisap yoktur. 11.00 de 

toplanmak üzere oturuma ara veriyorum. 
Kapanma saati : 10,15 

»>>•« 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz, 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın; toplantıda iki defa ekseriye
tin mevcudiyetini ifade ettiği halde radyoda yok-
lama yapılmaksızn görüşmelere geçildiğini beyan
la, salt çoğunluğun olup olmadığının daima tes-
bit edildiğine dair açıklamas 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeyim. Dünkü 
ikinci Birleşimde bu şekilde nisap olduğunu ifa
de ettiğim halde, radyo neşriyatında yoklama 
yapılmadan müzakereye geçilmiştir şeklinde bir 
söz vardır. Bunu tavzih ederim. Oturumlarda 
mevcudumuz daima tesbit edilmektedir. 

2. — Tabii Üye Kadri Kaplan; kanunların 
zaman darlığı sebebiyle, İçtüzükte gösterilen 
normal prosedürü takibetmeden görüşüldüğünü 
ehemmi mühimme tercih imkânlarını kaybetme
den gündemlerin tanzim edilmesini, gerekirse 
devamlı olarak çalışma kararı alınması lüzumu
na dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşımız 
söz istemektedir. Birisi Sayın Kadri Kaplan'm, 
gündemlerin tanziminde uygulanan usuller hak
kında. Buyurun Sayın Kaplan. 

200 
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KADRÎ KAPLAN (Tafbiî Üye) — Sayın ar

kadaşlar, gündemlerin tanzimine taallûk eden 
bir mevzu için sizleri rahatsız ediyorum. Zorluk
la toplandığımız belli, sebepleri de sizce malûm. 

Yalnız ben şu noktaya dikkatle parmak bas
manızı bilhassa istirham edeceğim. Senatonun 
varlığında normal usullerin tatbik edilmesi, ka
nunların daha dikkatle tetkik edilmesi, daha dik
katli bir araştırına yapılması gi'bi bir espirinin 
mevcudolduğunu takdir edersiniz. Bâzı sıkışık 
meselelerden dolayı Senatoyu Meclisin tabiî ha
line getirmek hakikaten üzücü oluyor. Ferah 
verici olmuyor. 

Son günlerdeki, tâbirimi mazur görün, 24.00 
e bir dakika kala gibi yetiştirilen birçok kanun
lar var. Bunların bâzıları esaslı prensiplere ta
allûk ediyor. Çok dikkatli tetkik edilmesi lâzım. 
Bir prensip getiriyor ve yepyeni bir tatıb'katm 
iddiacısıdır. Bu böyle olmasına rağmen çeşitli 
sebeplerle - ben politika yapmak için çıkmadım 
buraya, onun için vuzuhla konuşmaya devam 
edeceğim bir tertip yapılıyor, bir tanzim yapı
lıyor. Meclis bize bunun tatbikatı için âdeta bir di
rektif verir gibi oluyor. Meclis normal usullerin 
haricine çıkıyor. Çünkü normali; bir kanunun 
iki defa görüşülmesi, bütün maddeleriyle görü
şülmesi, söz hakkının en geniş mânaısijde tatbik 
edilmesidir, takdir edersiniz. Ama zaman yok
tur, hak veriyoruz politikacılara, bir seçime gidi-
lorlar. Yalnız, bunun evvelden düşünülmesi lâ
zımdı. Plânlı ve programlı hareket, yalnız plân
lama Teşkilâtının meydana getireceği ve halkın 
iştirak edeceği bir mevzu değildir. Bunun tepe
den tırnağa kadar tatbik edilmesi lâzımdır. Böy
le olmuyor, Meclis anormal usulleri, yani asıl 
prensibi değil, tali prensibi kullanıyor. Ve bakı
yoruz biz Senato olarak zamana, zaman yokuz 
ve istemiyerek de olsa, Meclisin usullerinin ta
biî haline geliyoruz. Bu asla doğru olmuyor ve 
asla doğru netice vermiyecektir. Denebilir ki, 
ilerde tatbikat noksanları kendini gösterir ve 
tekrar bu iş gelir. Ama muhterem arkadaşlarım, 
hir işin tekrar gelmesi, bir yanlış tatbikatın tek
rar bir doğru yola girmesinin ne kadar güç ve 
hattâ ne kadar geç olduğunu sizler bizzat yaşa
mış ve ıstırabını duymuş insanlarsınız. 

Bir misal getireceğim. Kusura bakmayın esa
sa girmek için yapmıyorum, bunu. Sadece bu 
konuşmamı teyideden bir misal olmak üzere. 
Dün alelacele görüşülen bir Kat Mülkiyeti Ka-
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nunu verebilirim. Bendenize de vazife verdiniz. 
Yüksek emirleriniz telâkki ettik ve Erzurum'a 
gittik. Bu vesile ile bulunamadım. Muhaleietim 
vardı filhakika. Ama bulunamamak bu bL* me
sele değil, mesele doğru görüşülmüştür. Tüzüğe 
göre normal müzakere edilmiştir. Benim ona bir 
şey demeye hakkım yok. Zabıtları sabahleyin 
tetkik ettim. Kesin oylama yapılmış olduğu için 
tekriri müzakere yetkisini kullanamadım. Doğ
rudur, yapılmıştır. Yalnız, bu, biliyoruz ki, Me
deni Kanunun 652 nci maddesindeki bir istisna
yı, üst hakkını diğer haklara teşmil etmek sure
tiyle bir prensip meydana çıkarmış ve kat mül
kiyeti bunun üzerine bina edilmişti. Yani bunun 
aksi veya tamamlayıcı mânası şudur ki, o kanu
nun diğer bütün prensipleri, Medenî Kanunun 
zaten buna imkân veren bu maddesinin haricin
deki maddelerinin bütünüyle, tamamiyle ve ru
hiyle tatbik edilmesini icabettirdi. Halbuki o 
kanunun 42 ve 43 ncü maddesinde intifa tarzı
nı değiştiren hallerde, ki, Medeni Kanunun 625 
nci maddesinde intifa tarzının değişmesi oybirli
ği ile olur veya oybirliği ile bir kaide tesbit edi
lirse ona göre olur. Müşterek mülkiyetin kutsi
yetinden doğan bir kaidedir, bu. Dün kabul edi
lende oybirliği aranmamıştır. Bunun gibi irade
yi kısıtlayıcı, rızayı zorlayıcı bâzı hükümler var
dır içerisinde. Velhasıl birkaç tarafı ki, çok en
teresandır. Sizlere arz etmek isterdim. Ama ver
diğiniz vazife dolayısiyle maalesef buna muvaf
fak olamadım. 

Görüyorsunuz ki, bâzı enteresan şeyler önü
müzden gelip geçiyor. Arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum. Ehemmi mühimme tercih etmek im
kânlarını kaybetmeden, daima bu fikrin ışığı 
altında gündemlerin tanzimi veya tanzimi için 
sizlere takdim edilen önergelerin dikkatle ve bu 
açıdan tetkikini, eğer kaibul ederseniz daha düz
gün bir yola gireriz. Bunun panzehiri ikidir, 
oturup çalışırız. îki Temmuz ahkâmını kesmeyiz, 
bunun devamı olabilir ve bu çalışmaya karar ve
ren, bu imanla oturan bizler de sabah yoklaması 
öğleden sonra yoklaması yapıldığı vakit burada 
iabatı vücut ederiz. Bu suretle hem devamlı çalı
şalım diye önerge veren arkadaşların mevcudol-
madığmı görmemiş oluruz hem de rahat rahat 
şu memlekete huzur içinde kanun çıkarıyoruz 
der ve huzuru kal'ble de vazifemizi yapmış olu
ruz. Ben üzülüyorum arkadaşlar. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

- 201 — 
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S, — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 

Amil Artus; konuşmalarının radyoda yanlış 
geçtiğini ifade ve onu tashih eden demeci. 

BAŞKAN — Sayın Âmil Artus'un dünkü be
yanatı radyoda başka türlü aksetmiş ve izah 
edilmiş bulunmaktadır. Bu hususu tashih et
mek üzere söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Buyurun Sayın Artus. (Tekrar müzakere mi 
açılıyor, sesleri) 

Hayır efendim müzakere yok, gündem dışı 
kendi beyanatının radyoya başka türlü aksetme
si üzerine konuşacak, izah edecekler. 

Buyurun Sayın Artus. 
ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar, dün Kat Mülkiyeti Ka
nunu üzerinde grup adına, konuşma yaptığım sı
rada sarf ettiğim bir cümle, dün akşam radyoda 
tamamen yanlış olarak verildi. Hukuk bakımın
dan çok önemli bir yanlışlık olduğu için bunu 
kısaca tashih etmek üzere gündem dışı söz al
mak mecburiyetinde kaldım. 

Konuşmam sırasında bir apartmanın muhte
lif katlarına ayrı ayrı kimselerin sahibolımaları 
ihtiyacı çok şiddetle kendini gösterdi ve niha
yet 1954 yılında çıkarılan bir kanunla Taptı Ka
nununun 26 ncı maddesi değiştirildi ve Medeni 
Kanunun 753 ncü maddesindeki irtifak hakkın
dan faydalanmak suretiyle kat mülkiyetine ben
zer 'bir yola gidildi, demiştim. Bu dün, akşam, 
1954 senesinde Medeni Kanun tadil edildi ve 
kat mülkiyetine benzer bir yola gidildi, diye rad
yodan verildi. Ben böyle bir şey söylemedim. 
Zabıtlar buradadır. Vahini bir hatadır. Bende
nizden böyle bir hatanın sadır olmaması gere
kir ve esasen sadır olmamıştır. Bu vaziyeti açık
lamak için Yüksek Huzurunuzu işgal ettim, hür
metlerimle. (Alkışlar) 

/. --- İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine; Güm
rük Tasfiye Kararnamesinin gayeyi tahakkuk 
ettirmediğini, konunun tekrar ele alınması ge
rektiğine dair demeci. 

BAŞKAN —- Sayın Öztürkçine'nin gümrük 
tasfiye kararı hakkında bir mütalâası var. Bu 
hususta gündem dışı söz istiyorlar, buyurunuz 
efendim. 

RÎPAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Yüksek 
Huzurunuzu işgal etmemin sebeplerinden bir 
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tanesi son çıkarılan gümrük tasfiye kararnamesi
nin gaye ve hedefine vâsıl olamadığı düşüncesi
dir. 

3 . 4 . 1965 tarih ve 6/4476 sayılı gümrük 
tasfiye kararnamesinin bir kota oyunundan ileri 
gidemediği ve böylece iki milyar değerindeki 
millî servetin çürümesine, heba olmasına mani 
olamadığı bir gerçektir. Kararnamenin özü; l il A 
14 ncü kotalardan her hangi birisine dâhil ol 
mak. İki, Sanayi Bakanlığınca teshil edilecek 
memleket sanayiine zarar verebilecek maddeler 
listesine dâhil olmamak. Bu şartlan haiz olan 
gümrükteki malların çekilmesine müsaade veri
lebiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen 1 ilâ 14 ncü 
kotaya dâhil olan malların vaktinde muamelesi 
yapılmışsa bunların çekilmesine mâni hiçbir hü
küm yoktur. Bu kararname, ismine uygun bir 
şekilde hh! tasfiye kararnamesi değil, ithal müd
deti geçmiş olan 'malların tekrar yeniden iade
sine müddet verim ekten başka b irs ey değildir. 
Gümrüklerde bekliycn bu malların hakiki değı r-
leri döviz olarak ödenmiştir. Paraları döviz ola
rak transfer edilmiş ve böylece millî bir servet 
haline gelen malların kota oyunlariyle çürutül-
mesi işi birkaç kişinin menfaatinden ileri gide
memiştir.. Kota usulü eğer millî menfaatimi/. 
ise ki, bu doğrudur, acaba petrol işi de niçin ko
ta «istemine dâhil edilmemiştir? Bugün Ameri
ka daJhi hariçten petrol ithal ederken, kendi 
meımleiketinih i*; bünyesine yeter derecede ola
nına müsaade etmektedir. Bunun dışında olan 
ıııaHann. da ithaline müsaade etmemektedir. 
Benim Hükümetten istirhamını, Millet Meclisi
nin gündeminde gümrük kanun tasarısı mev
cuttur. Bu kanun tasarısının biran evvel diğer 
kanunlara tatkdimen çıkarılmasının temini sure
tiyle bu hakiki tasfiye kendiliğinden olacak ve 
iki milyar değerindeki millî servet de heba ol
maktan kurtulmuş olacaktır. 

Bu olmadığı takdirde Hükümetten ikinci 
istirhamımız, 27 . 11 . 1958 tarih ve 10069 sayı
lı Resmî Gazetede yayınlanan 119.1 sayılı Ka
rarnameye uygun 'bir karamamı enin çıkarılma
sıdır. Zira bedelleri yüzde yüz döviz olarak 
transfer edilmiş bu malları çüratmıek millî men
faate aykırıdır. Bu 'kararnamenin ç.ıkarıl.ımaisına 
eğer imkân yok ise. Hükümetten üçüncü istir
hamım mer'i olan ffümrük Kanununun 126 ncı 
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maddesinin- yürütülmesinin sağlanmasıdır. 12ti 
ncı maddenin Ö2Ü, çıkış esnasında gümrükler-
do kalmış, üç ay içinde geri alrmıuyan eşya 
gümrük idaresi tarafından cins, nev'i, miktar 
ve vasıfları tesibit edilerelk ilân olunduktan son
ra açık- artırma yolu ile satılır, işte muhterem 
arkadaşlarım, şu ana kadar hu 126 ncı madde 
bir türlü îşletilememektedir, Müteaddit yollar
la- gelen gümrüğe giren ve paraları tamamen 
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döviz olarak transfer edilen bu mallar bu su
retle çürümektedir. Hükümetten istirham edi
yorum, bu gibi işleri biran evvel ele alsınlar ve 
millî servetin heba olmasına, mani olsunlar, hür
metterimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar -bit
miştir, gündeme geçiyoruz. 

Bir takrir var okutuyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Av
rupa Parlâmentosu Heyeti tarafından Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
ortaklık yaratan 21 Eylül 1963 tarihli Ankara 
Anlaşmasının 27 nci maddesinin 2 ne i fıkrası
nın uygulanmasına ilişik olarak- kabul edilen ka
nun tasarısının, harede edildiği komisyonlardan 
beşer üye cdnıarak teşkil edilerek bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair İhı erge si. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa 

Parlâmentosu Heyeti tarafından Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık 
yaratan 1.2 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşma
sının 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygu
lanmasına ilişik olarak kabul edilen metnin onay
lanmasının bulunduğuna dair olup Millet Mec
lisi tarafından kabul edilen kanun tasarısının 
taşıdığı önem ve müstaceliyet sebebiyle ve İkti
sadi ve Malî İşler ve Dışişleri Komisyonundan 
seçilecek 5 er üyeden kurulacak Geçici Komis
yonda müzakere edilerek öncelik ve ivedilikle 
Yüksek Heyette müzakeresini arz ederiz. 

Sinop Senatörü Çorum Senatörü 
Suphi Batıır Safa Yalcuk 

Samsun .Senatörü 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — 'Teklif sahipleri izahat verebilir
ler mi? (Teklif sahipleri yok, sesleri) Teklif 
sahipleri yok. Binaenaleyh, teklif sahiplerinin 
bulunduğu bir sırada ve izahat verdikten sonra 
müzakere mevzuu yapılacaktır. 

2. — Başkanın, Denizcilik Bankası Deniz 
bakliyatı Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti 

iddia edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu ile, 

Anayasa Mahkemesine asıl-üye seçimi ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçiminin, 

keman teklif ve tasarıların görüşülmesinden 
sonraya bırakılmasına dair sunuşu. 

BA'ŞKAX — Gündem bu şekilde tanzim edil
miştir. Ancak 22 Haziran tarihinde, verilmiş 
biı- karar ile Diyanet fşlcri Başkanlığı Teşkilât 
Kanununun müzakeresi bittikten sonra saat 
ondan, oııüçe kadar diğer kanunların müza
kereci teklif edilmekte idi. Yani bunlar geri 
kalsın denilmekte idi. Yalnız takrir biraz müp
hem olduğu, lâzımgolen sarahati ihtiva et
mediği için tekrar oyunuza sunuyorum. Bu 
hımışların kanunların müzakeresinden sonraya 
bırakılmasını oyunuza. sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunların müzakeresine geçiyoruz. Muhte
rem. arkadaşlarım, gündemimizde 14 kanun 
tasarısı var. Bunların hepsi hakkında öncelik 
ve ivedilik teklifleri vardır. 

VASPÎ GKRGRR (Ifrfa; — Gündemdeki sı
raya. göre... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Gün
demdeki sıranın takibedil-mesi için söz istiyo
rum . 

BAŞKAN —- Müsaade edin, efendim, şimdi, 
Kiyaset kendisini salahiyetli görmemektedir, 
beğendiğini okutup, bu önce konuşulsun, de
meye. Ya. sırayı takibetmek vardır, yahut bir 
arkadaş her hangi 'birisini tercihan müzakere
sinin daha faydalı olacağını önerge ile ileri 
sürerse bunu da oya. koymak mecburiyetinde 
kalırım. Bunun haricinde gündemdeki sırayı 
t akibetmek mecburiyetindeyim. 

Buyurun efendim. 
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daşlar, 445 ay sonra görüşelim, esaslı kanun
ları çıkaralım, hiç değilse. Biz Ira kanunların 
tatbikatçısı değiliz. Biz burada 15 kişiyle ka
nun çıkarıyoruz. Tatbikata gittiği zaman 
403-500 bin kişiyi alâkadar eden bu kanunlar için 
bizi yakalarlar. (A) bendini değiştir, (B) 
bendini değiştir... Hepimizin eline bir teklif ve 
tasarı gerekçeli vermek suretiyle bizi bura
da, yamalı bohçadan daha fena bir kanun çı
karma durumuna düşürürler. Onun için istir
ham ediyorum, gündeme riayet etmek sure
tiyle kanunları çıkaracak olursak hem âdil 
bir iş yapmış oluruz, hem de işi Başkanlık Di
vanına bırakmak daha. isabetli bir dş olur, hür
metlerimle. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında ne konuşulacak? 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ^ — Arkadaşımız 

Cumhuriyet Senatosunun tazyik altında olduğu
nu söyledi. 

BAŞKAN — Onu ben cevaplıyacağım. 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Demir'in Sena

to tazyik altında •bulunduruluyor, falan sözünü 
katiyen kabul etnrvoraz. Böyle bir şey yok
tur. Her daire bilâkiis kendi işlerine lâzımgelen 
••ı1 akayı göstermek suretiyle işine sahip bu
lunduğunu göstermektedir. Hiçbir kusurları 
voktur. Ve Senato hiçbir zaman baskı altında 
kalmaz. (Alkışlar) 
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MEHMET ALİ DEMÎR (Tunceli) — Muh-

ereın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, önü
müze gelmiş olan bir gündem vardır. Nazarı 
dikkatimi çekti. Meclisten Yüksek Senatoya 
İntikal edan kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili 
olan kimseler hemen Meclis koridorlarına ka
dar gelip kuliste ilgili arkadaşları görmek
te, bu teklif ve tasarıların biran evvel Karma 
Komisyon yapılarak gündeme alınmasını iste
mektedirler., 

Muhterem arkadaşlarım, şurada uzatmalı 
jandarmalara ait teklif ve tasarı vardır. Bun
ların burada kimsesi olmadığından dolayı 
beklemektedir. Eğer bunların da yakın dostla
rı, akrabaları. Merkezi Hükümette tanıdıkları 
bulunsaydı bu da kendiliğinden öncelikle 'ko
nuşulur ve uzun zamandan beri bekliyen bu 
tasarı da kanunlaşırdı. Bendeniz istirham edi
yorum, bu şekilde Parlâmento üyelerinin bas
kı altına alınarak gündem tanzim ediliyor, 
özür dilerim, belki arkadaş1 ar gücenecekler, 
oya intikal ettirilip ivedilik ve öncelik veril
mek suretiyle bir hak olmuş bir başkasına ve
riliyor. Nihayet Divan kendisi bir gündem 
tanzim etmiştir. Bendeniz istirham ediyorum, 
Divan bizden daha iyi olarak, bunun hangi
sinin daha önemli, hangisinin daha önemsiz 
olduğunu, hangisinin bütçeye külfeti olup ol
madığını, zamanında çıkarmak suretiyle büt
çeye yi'ık tahmil edip etmiyeceğini bilece
ğinden, bunu Divana bırakıp, Riyasetin tan
zim ettiği gündeme riayet etmek âdilâne 
olur. Ve bir hakkın başkasına teslim edil
memeli için de en yerinde ve isabetli bir du
rum olur. Bundan evvel gündem dışı 'konu
şan muhterem arkadaşım da ifade etti, böy
le kanunları getirip alelacele çıkarmıyalım. 
arkadaşlar. . Bütün kanunları 5434 sayılı 
Kanunun durumuna düşürürüz. Bugün en çok 
didiklenon, ve en çok ek yapılan kanun 5434 
"»ayılı Kanun, Emekli Sandığı Kanunudur. 

Emin o\un ki, bu şekilde ekspres suretiyle 
çıkarılan kanunlar da Emekli 'Sandığı Kanu
nunun uğramış olduğu duruma uğrar. Ona 
uğratmamak için gündemde mevcudolan ka
nunları, zaman bitmiyorsa, bırakalım arkadaş
lar. Senatoya geldikten sonra kad'a'k duruma 
düşmesi de mümkün değildir. Bırakalım arka-

Buvurunuz Savın Coşkımoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, Yüksek Senatoya gelmiş olan 
teklifler, kanun teklifleri ve kanun tasarıları
nın ve diğer işlei'in gündeme alınması ve ön
celik, ivedilikle konuşulması mevzuu yüksek 
^.arınızla halledilen bir mevzudur. K"ıme-
nin baskısı veyahut hariçten senatörlerin ko
ridorlarda tesir altında bırakılması diye bir 
şey mevzuubahV.amaz. Eğer Sayın Demir ar
kadasınız böyle bir tesir altında kalıyorsa, ken
di şahsı için bunu ifade edebilir. Buradaki 
senatörlerin hiçbirisinin 'bu şekilde bir tesir al
tınla kaldığını kabul etmiyorum, tenzih ede
rim. Yüksek Senatonun da böyle bir tesir al
tında kalması bahis konusu değildir. Kaldı 
ki, işin, Yüksek .Senatova gelen işin, önem de-
reeeîine göre sıraya tabi tutulması elbette ki 
bu işlerin çıkarılması bakımından bazan zaruri-
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dir ve Yüksek Heyetinizin kabulü ile bu ta- i 
lıakkuk eJor. Yoksa bâzılarının tesiri ile ol- j 
mız. Arz etmek isterim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun artık bu hu
susta müzakere açmıyalım. (Gürültüler) 

Buyurunuz Sayın Onat. Bir takrir daha gel
di,' bütün bunların hepsini bırakalım, Siyasi Par
tiler kamın tasarısını görüşelim, diyor. (Doğ
ru doğru sesleri) Doğru ama, Vekil yok. 

HlLMÎ ONAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, Cumhuriyet Senatosu gündemindeki 
bâzı kanun tasarılarının konuşulmasına dair bir 
görüşme açıldı. Bendeniz de bir hususu arka
daşlarımıza arz etmek isterim. Şimdi, bir kanun 
vardır, gündemimizde; Türk Silâhlı Kuvvet
leri sağlık personelini ilgilendirmektedir. Bunun 
üzerinde hazırlıklar tamamdır. Sayın Bakan 
buradadır, personel de buradadır, komisyon da 
hazırdır. Buna dair bir Önerge sunuyorum. Eğer 
tasvip buyurursanız bu kanunu konuşalım, za- ; 
ten öncelik ve ivedilikle gelmiştir, bitirelim. Bu | 
hususta iltifatınızı istinham ediyorum. Saygıla
rımla. 

CAVlT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Sa
yını Başkan, Bütçe Komisyonu olarak bir müta
lâada bulunmamı^ müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI CAVÎT TEVFlK OKYAYUZ (içel) — Sa
yın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, af buyuru
nuz, kısa daıhi .olsa sizleri rahatsız ettim. 
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Gündemin 9 ncu sırasında kayıtlı bir kamı 

rramuz var. Bu kanun Türk çiftçilerine, ister
l e re defterden ayrılıp götürü olarak vergileri 
ni ödeme imkânını vermektedir. Bir maddelik
tir de. Gündemde öne alınması hakkında da 
mânu-Dıta bulundum. Bütün memlekette, vatan 
sathında Türk çiftçileri bu kanunu büyük biı 
alâka ve ihtiyaç halimde beklemektedirler. Mem
leketin malî hayatıyla alâkalıdır. Ayrıca da 
tıahakkuk devresine girilmiştir. Maliye mekaniz
masının hangi istikamette çalışacağına dair im
kân vereceğiz. Lütfedin, müsaade edin. Ben bu 
kanunun evvelâ görüşülmesini arz ve istirham 
ediyorum. Başka kanunlar üzerinde mâruzâtını 
yoktur. Onları isterseniz sıraya göre takibede-
lim. Ama memleketin çiftçisinin ve malî haya
tının büyük bir «alâba ve dikkatle beklediği ve 
büyük bir ihtiyacı karşılıyacak olan bu kanu^ 
nun mutlaka ve önde görüşülmesinde zaruret 
vardır. Takdir sizlerindir, arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, görü
yorsunuz, her arkadsş şu kanun mühimdir, 
eliyor. Sayın Ertuğ da Full Time Kanunu mü
himdir, diye bir fikir ileri sürmektedir. Gün
demdeki işlerin hepsi için de öncelik takrirleri 
vardır. Ben Başkan olarak sırayı takibetmeyi 
tercih etmekteyim. (Alkışlar) 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm'yenler... Kabul edilmiştir. 

Sınai tokibedilecektir. Zaten her biri bir mad
delik kanunlardır, merak etmeyin hepsi çıkacak. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 saydı Damga 
Vergisi Kanununun 2. sayılı tablosunun V nci 
bölüm'inün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktLoM îşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/803; Cumhuriyet Se
natosu 2/157) (S. Saıjısı : 635) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 635 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ivedilik teklifi vardır, oylarınıza sunuyorum. 
ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi-
yenıler... Kabul edilmiştir. 
1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci bölümü 

nün 18 nci Maaşının değiştirilmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sa 
yılı D:mga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablo
sunun V nci bölümünün 18 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

18. Türkiye Halk Bamkasınn, E:naf Kefa
let ve Küçük Sanat kooperatifleri ve ortaklık 
lan ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile mü
nasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, 
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bory ödeme nıiakbıMarı, ipotök ve rehin se
netleri. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
bııl edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN .— Maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür. 

BAŞKAN ~— Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oyunuza, sunulaeaıktır. Kanunun bira-
si bitmiştir. 

2. — Uzman Jandarma kanunu tas&nsmnt 
Millet Meclisinco kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu (leçiei Komisyon rapofn (fitil
let MecTisi 1/47.9; Cumhuriyet Senatosu i/552) 
(S. Sayısı : 639) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti ı\ 
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b) Uzman jandarma kıdemli çavuşu, 
e) Uzman jandarma l ne.i kademeli çavu

şu, 

Uaman Jandarma Kanunu 

BÎRÎNCİ KISIM 
Genel esaslar 

Tarif 
MADDE l. — Uzman Jandarma: Türkiye 

Cumhuriyet jandarması kadrolarının ast ko
muta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile 
diğer meslekî ihtisas kollarında astsubaya yar
dımcı olarak görevlendirilen askerî kişilerdir. 

BAŞKAN Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Rütbe ve kıdemler 
MADDE 2. ~ Uzman jandarma rütbe ve 

kıdemleri şunlardır : 
a) Uzman jandarma çavuşu, 

(1) 639 S. Sayılı basmayanı tutana,ğin sonun-
dadır. < 

<;) Uzman jandarma kıdemli î nei kade
meli çavuşu, 

d) Uzman jandarma II nei kademeli çavu
şu, 

e) Uzman jandarma kıdemli II nei kade
meli çavuşu, 

t) Uzman jandarma III neü kademeli ça
vuşu. 

BAŞKAN -- Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Emiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İKİNCİ KISIM 
Kaynaklar, eğitim ve öğretim ile astsubay olma 

hakkı 
Kaynaklar 

MADDE :>. -• Iznıan jandarma kaynakları 
şunlardır: Kara, Deniz ve Hava, Kuvvetleri ile 
jandarmadan terhis edildikleri süre iki yılı ve 
yaşları 2fi yi geçmiyen er, onbaşı ve kıta ça
vuşlarıdır. 

BAŞKAN •--• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ve yetiştirilme usulleri 
MADDE 4. ----- Uzman jandarmaya en az or

taokul veya eşidi okulları bitirenler alınır. 
(Bu okulları bitirenler kadroyu doldurmazsa 
j ilk okulu bitirenler de alınabilir) Uzman jan
darma okuluna »irme, .yetiştirilme usulleriyle 
okuldan çıkarılma ve her branş İçin aranacak 
özel şartlar yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN* - M'addeyi oylarınıza sunuyu-
Kabul, edenler... Emiyenler... Kabul edilmiş
ti ı\ 

Kğitim, öğretim ve staj 
MADDE 5. •— Uzman Jandarma Okulunda 

eğitim, öğretini en az bir yıldır. Okulda geçi
rilen süre uzman jandarma adaylığı süresidir. 
Okulu başarı ile bitirenler ihtisasları ile ilgi
li hizmetlerde en az altı aylık bir staja tabi tu
tulur, Okulda başarısızlığı görülenlerin derhal 
ilişiği kesilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Astsubay olma hakkı 

MADDE 6. — Uzman Jandarma Okulunu 
haşan ile bitiren ortaokul veya eşidi okul me
zunlarından istekli olanlar yönetmelikte şart
ları haiz oklukları takdirde astsubay olmak 
üzere Astsubay Okuluna gönderilirler. Bura
yı bitirenler astsubay çavuş, olurlar \e 5802 sa
yılı Kanuna bağlı tutulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sınıl! değiştirme 
MADDE 7. ••-- Uzman jandarmalardan sağ

lık. kurulu raporu ile veya idarece lüzum görü
lecekler yönetmelikte belirtilecek esaslara gö
re simi' değiştirebilirler. 

BAŞKAN' — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul cimiydiler... Ka
bul. edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Meslekten ayrılma 

Mecburi hizmet 
MADDE S. •-- Uzman jandarmanın mecburi 

hizmeti (8) yıldır. Bu süre okula katılış tari
hinden başlar. Bu süreyi bitirmeden meslekten 
ayrılanı azlar. 

BAŞKAN 
Kaimi edenle 
tir. 

Ayrılma 
MADDE 9. •— Uzman jandarmadan ayrı

lanlar her ne suretle oluşa olsun tekrar ıııes-
leke alınamazlar. 

BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yetersizlik sebebiyle meslekten çıkarılma 
MADDE .10. — Uzman jandarmalardan ye

tersizliği sebebiyle meslekte kalmaları uygun 
görülmiyenlere gizli bildiride bulunularak baş
ka, siciL amirleri yanında ((>) aylık bir dene
meye tabi tutulurlar. Bundan alacakları sicil 
bir önceki sicili doğrularsa meslekten çıkarı
lır. Bunlardan bir yükselme süresi içerisinde 
aldıkları sicillerin çoğunluğu menfi olursa 
meslekle ilişiği kesilir. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Et-
mivenler... Kaimi edilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Emivenler... Kabul edilmiş-
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Ahlâki durumdan dolayı meslekten çıkarılma 

MADDE 11. — Uzman jandarmalar ahlâki 
durumları dolayısiyle, sicil süresine bakılmak
sızın, meslekte (kalmaları uygun görülmediği 
yolunda sicil alırlarsa hemen meslekten çıka
rılırlar. 

BAŞKAN — • Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ti]'. 

Kayıt silinmesi 
MADDE 12. — Uzman jandarmaların aşa

ğıda yazılı sebepler Jandarma Genel Komu-
tanlığmmea kayıtları silinir. Tard ve rütbe
nin geri alınmasını gerektiren suçlardan ıbiri 
ile veya cezalarla hükümlü bulunduklarında 
Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 ncı madde
leri hükümleri uygulanır. 

I - Askeri Ceza Kanununun 35 ve 37 nci 
maddeleri gereğince rütbesi geri almanlar. 

il - Askerî Ceza Kanununun 8o, 87, 88, 89. 
90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlar
dan biri ile hükümlü olanlar. 

III - Mülki, adlî ve askerî görevlerini yap
tıkları sırada işledikleri suçlardan veya özel 
suçlarından (ti) aydan fazla hapse hüküm gi
yeni er. 

IV - Hapisle birlikte ((i) aydan fazla me
muriyetten mahrumiyet cezasına, hüküm gi
yenler. 

V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 
153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şe-
reiV dokunan suçlardan birini işledikleri veya 
ar ve hayayı gerektiren suçlardan hüküm gi
yenler. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SADIK AKTUKMAO (Yozgat) —: Muhte

rem arkadaşlarım, 12 nci maddenin beşinci 
bendinde bir tâbir var. «Ar hayayı gerektiren 
suçlardan hüküm giyenler» denilmektedir. Ben
deniz ceza hukukunda «ar ve hayayı gerekti
ren suçlaı», diye bir şey bilmiyorum. Zanne
derim bu, yüz kızartıcı suç olması gerekir. 
Ben bunu böyle anlıyorum, ama bir değiş
tirge takrir veriyorum. Komisyondan, bu hu
sustaki düşüncesinin zapta geçmesi bakımın
dan, rica edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

LiÛTFf BOZCALI fîzmîr') — Doğrudur efen
dim. 
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BAŞKAN — Lütfen buradan ifade edinde 

zapta geçsin. 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

LÛTFl BOZCALI (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, 5 nei fıkradaki «ar hayayı gerelkti-
ren suçlar» tâbiri, yüz kızartıcı veya haysi
yet kırıcı suçlar veya onun karşılığı olarak bu
raya konmuştur. Yeni terim olarak ,bu şekil
de kabul edildiğine göre mu/kabili yüz kızar
tıcı suçlar olarak anlaşılması iktiza eder. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Türkmen, 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, komisyon sözcüsünün yaptığı tav
zihe rağmen bu tâbir kanun tekniğine uygun 
değildir. Bir defa «ar ve hayayı gerektiren» 
tâbiri doğru değildir. Belki «ar ve hayaya mu
halif» denebilir, «ar ve hayayı gerektirin» di
ye bir tâbir yoktur. Bir. 

İkincisi; malûmuâliniz Ceza Hr/kukunda 
kıyas yolu ile bir ceza verilemez. Bir kanun
da sarahaten suç olduğu söylenmıiyen bir suç
tan dolayı 'kimseye ceza verilemez. Binaen
aleyh «ar ve hayayı gerektirin» suç diye bu
na kıyasen «yüz kızartıcı» diye bir suç ihdas 
edilemez. Bu tâbirin ceza kanununda suç olan 
vasıfta bir müessese olarak tevkifi için ceza 
kanununda söylenen sözlerin geçmesi suretiy
le tavzihi lâzımdır. Bu şekilde bir tâbir de, 
katiyen hukukumuzda olmıyan bir tâbirdir. 
Bunun o sebilde tashihini rica ediyorum. Bu 
hususta bir takrir vereceğim, ona göre tas
hihini arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Takrir geldikten sonra oyla
ması yapılmaık üzere 12 nci maddeden 13 ncü 
maddeye geçiyoruz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yükselime ve sicil işleri 

Yükselme ve bekleme süreleri ile siciller 
MADDE 13. — Uzman jandarmaların yük

selmeleri ; sağlık, yeterlik, kıdem ve (kadro 'mü
saadesine dayanır. Her rütbe ve kıdemde bek
leme süresi en SZL ÜÇ yıldır. Sicillerin tanzim 
ve yeterliklerin tesbit şekli yönetmelikte gös
terilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KabuL edil
miştir. 
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Yükselmelerin yapılması 

MADDE 14. — Uzman jandarmaların yük
selmeleri Bakanlık onayı ile her yılın 30 Ağus
tosunda yapılır. Nasıpları hangi tarihte olur
sa olsun üst rütbeye yükselmede esas olan na
sıpları o yılın 30 Ağustosu itibar olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 
MADDE 15. — Uzman jandarmaların rütbe 

ve kıdemleri bu rütbeyi kazandıklarını bildi
ren Bakanlık onayında'ki tarihten başlar. 

Aynı rütbeler arasındaki kıdem ise: 
a) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı 

olanlar arasında okulda kazandıkları ders not
larına göredir. Bütünleme ile mezun olanlar 
kendi aralarındaki yeterlik derecelerine gö
redir. 

b) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı 
olanlar arasında kıdem kurs notları ve kıta 
sicililerine göre tesbit edilir. Kurs notları ve 
sicilleri aynı olması halinde önceki rütbeye 
nasıpları esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Benim maruzatım, bu kanunu 
t akibedemiyoruz. Teker teker okunmasını ri-
cn, ediyorum. Anlıyamıyoruz. 

BAŞKAN — Daha nasıl okunacak? Anlaşı
lıyor. 

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

Kıdem ve eylemli hizmetten indirilecek süreler 
MADDE 16. — Uzman jandarmada memu

riyetten mahrumiyet cezası alanların açıkta 
j'-eçen süreleri ile (kısa hapis cezası hariç) ha
pis cezası alanların hapiste geçen süreleri kı
deminden ve eylemli hizmetten indirilir, özür
süz izin tecavüzü ile veya firar halinde gecik
tikleri sürelerde mahkeme kararı ile sabit olur
sa .'kıdem ve eylemli hizmetlerinden indirilir, 
yükselmeleri 14 ncü madde hükmüne göre 
30 Ağustosta yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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BEŞÎNCl KISIM 
Sağlık ve izin işlemleri 

Muayene ve tedavi 
MADDE 17. — Uzman jandarma ile eşleri 

ve çocukları hizmette bulundukları sürece ast
subaylar ile bunların ailelerine özel kanunlar
la tanınan /muayene ve tedavi halklarından 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sağlık işlemleri 
MADDE 18. — Uzman jandarmaların sağ

lık işlemleri astsrJbaylar hakkındaki hüküm
lere göre yürütülür. Ancak barışta hizmet 
yapamıyacak şekilde hastalanan uzman jan
darmaların bu hastalıkları geçici ise: (Hâd 
hastalıkların tedavi süreleri hariç.) 

a) Uzman jandarma çavuşluğu, kıdemli 
çavuşluğu ve I nci kademeli çavuşluk sürele
rinin toplamı için iki yıl. 

b) Uzman jandarma kıdemli I nci kade
meli çavuşluktan yaş haddine kadar iki yıl sağ-
bk izin suresine bağlı tutulurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İzin işlemleri 
MADDE 19. —- Uzman jandarmaların yılda 

bir ay izin alma hakları vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Malî hükümler 

Adayların harçlığı 
MADDE 20. — Uzman Jandarma Okulunu 

başarı ile bitirenler uzman jandarma çavuşu 
nasbolıınurlar. Bunlara adaylık süresince mak-
tuan (180) lira harçlık verilir. İaşelerine har
canan para bu tutardan düşülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylıklar 
MADDE 21. — Uzman jandarmaların de

rece ve rütbeleri ile aylık tutarları aşağıda gös
terilmiştir, 

D. 

14 
13 
12 

11 

10 

9 

8 

Rütbe 

Uzman jandarma çavuşu 
Uzman jandarma kıdamli çavuşu 
Uzman jandarma I nci kademeli 
çavuşu 
Uzman jandarma kıdemli I nci 
kademeli çavuşu 
Uzman jandarma II nci kademeli 
çavuşu 
Uzman jandarma Ikıdemli II nci 
kademeli çavuşu 
Uzman jandarma III ncü kademe
li çavuşu 

ilk aylığa istihkak uzman jandarma 

Aylık 
tutarı 

300 
350 

400 

450 

500 

600 

700 

çavuş-
luğuna nasıp tarihini ta'kibeden ay başından 
başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Aylığa bağlı diğer hususlar. 
MADDE 22. — Uzman jandarmaların aylık

ları ile buna bağlı başkaca özlük hakları, yol
ları, açığa ç/lkanlnıalan ve açığın kaldırılması 
astsubaylar hakkındaki hüküpılere göre yapı
lır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kadrosuz yükselme 
MADDE 23. — Uzman jandarmalar hakkında 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü 
uygulanır. Ancak bunlara 8 nci dereceden yu
karı aylık verilemez. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, komisyondan bir hususu öğrenmek isti
yorum. Burada «8 nci dereceden yukarı ay
lık verilemez» deniliyor. Bunun için kıstas ola
rak ne alınmıştır1? Komisyon bu hususta bizle
ri tenvir ederlerse memnun kalırız. Bendeni
zin bu hususta bir de takriri olacaktır. Ben
deniz bunun altıya indirilmesini teklif ediyo
rum. 8 nci derecenin yerine «altıncı dereceden 
yukarı aylık verilemez» diyelim kıstas olarak 
ne alınmıştır? Bunu komisyondan öğrenmek 
istiyorum, 
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BAŞKAN — Komisyon. ı 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMLK 

LÜTF1 BOZCALI (İzmir) - Dahiliye Vekâleti 
ve Genel Komutanl ık öy]v. düşünmüş. Komis
yonda bu şekilde izahat verdiler. Emsalleri 
S nei derecede... (Anlıyamıyoruz, sesleri) 

BAŞKAN -- Lütfen buradan izahat veriniz. 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMLR 
LÛTFI: BOZCALI (İzmir* '— Muhterem arka
daşlarım, 23 nen maddenin son fıkrasında an
cak bunlara 8 nei dereceden yukar ı aylık veri
lemez, hükmü, emsalleri a ras ındaki muadde l i 
temin için, Matuhuma Genel Komutanl ığı ve 
İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin komisyonda 
verdikleri izahata göre, bu sekli ile muvafık 
olacağı üzerinde duru lmuş tur . Derecenin her 
hangi bir şekilde değiştirilmesi, maaşlar üze
rindeki mevcut muadeleti ihlal edeceğinden, I 
«8 nci dereceden yukar ı aylık verilmez* hükmü I 
muadelete uygun o duğu kabul edilerek aynen 
kabu l edilmiş bulundu. Hürmet ler imle arz ede
rim. 

BAŞKAN — •- Takr ı r i r in izde ' İ s ra r ediyor mu
sunuz? 

M E H M E T ALİ DEMİR (Tunceli) — S yeri 
ne 6 konulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN Takrir inizi oku tuyorum: 

Başkanlığa 
23 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

«(> nci dereceden yukar ı aylık verilemez.» 
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖM.HR 

LÛTFI BOZCALI (İzmir) - - Kabul (diniyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ HAKKI ÖZKA-

ZANÜ — İş t i rak etmiyoruz. 
BAŞKAN —•- Komisyon ve Hükümet kabul I 

etmiyor. Takrir i oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kaini I edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tayın ve iaşe bedeli 
MADDE 24. — uzman jandarmala ra her ay 

aylıkları ile bir l ikte 165 lira tayın bedeli veri
lir. (Adaylara tayın bedeli verilmez.) Bunlar J 
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4370 sayılı K a n u n d a k i iaşe bedelinden faydala
namazlar . Bu maddeye göre tayın bedeli ala
caklar hakk ında (i70(i sayılı Kanunun I nci 
maddesinin (e) fıkrası hükmü uygulanır . 

.MEHMET HAZLR (Kars) - Bir sual. 
Bu tayın bedeli as tsubaylara bu miktarda 

mı veriliyor? 
MALİYE BAKANLİĞİ M ÜST UŞAK \ AK

Dİ M( TSİ HAKKİ ÖZ KAZANÇ — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, teklifin kabul edilmeme
si isabetli olmuştur. Çünkü kabul edildiği tak
dirde ordunun diğer sıuıf larındaki as tsubaylar
la olan eşitliği bozacaktı . O bakımdan teklifin 
kabul edilmemesi yerinde olmuştur. 

.BAŞKAN' —• Saym Ha zer başka bir sual 
soruyorlar , tayın bedeli hususunda. 

MALİYE BAKANLBT! MÜSTEŞAR YAR
DİMCİSİ HAKKI ÖZKAZANÇ Aynıdır, 
efendim. Tamamen muadelet vardır , aynıdır . 

BAŞKAN - - 24 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

Yakaca.k zammı 
MADDE 2b. • •- Lzmaıı j a n d a r m a l a r 1178 sa

yılı Kanunun 9 ucu maddesi hükmünden fayda
lanırlar. 

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ltmiyenler... Kabul edilmiştir 

Lylemli hizmet zammı 
MADDK 2(i. - l 'zman j anda rma la r 5434 sa

yılı Kanunun l>2 nci maddesinden as tsubaylar 
gibi faydalanırlar . 

BAŞKAN - Maddeyi odlarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... tflmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu ile bağlantı ları 
MADDK 27. uzman j a n d a r m a l a r ;> Ocak 

li)()l tar ih ve 205 sayılı Kanunla kurulan. Ordu 
Yardımlaşma Kurumunun daimî üyesi nlup hu 
kanun hükümlerine ''bağlıdır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kt miyenler... Kabul edilmiştir 

YBDİNCİ. KİSİM 
Çeşitli hükümler 

Yaş haddi 
MADDİM 2S. Czman j andarma yaş had 

di ob dır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 29. — Uzman jandarmalar Dev

letçe giydirilir. Verilecek nıelbusat ve teçhi
zat cins ve miktarı yönetmelikle tes'bit olunur 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E1-
miyenler... Kabul edilmiıtir. 

İstihdam yeri 
MADDE 30. — Uzman/ Jandarmalar kendisi

nin ve ailesinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı 
olduğu ilçe sınırları içerisinde atanamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetmelikler 
MADDE 3.1. — Bu kanunda yazılı yönetme

likler 6 ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir 
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SEKİZİNCİ. KISIM 

Kaldırılan hükümler 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 32, — 1861 sayılı Kanunun bu ka
nuna aykırı hükümleri ve 4367 sayılı Kanunun 
3 neü maddesinin (a) fıkrası ile bunların deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiytuıler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Geçici hükümler 

İntibaklar 
GEÇİCİ MADDE 1. — Halen meslekte bulu

nan uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlerin intibak
ları bu kanunun yayımı tarihini takibeden ay 
başından itibaren aşağıdaki hükümlere güre 
yapılır. 

Süresi Eski rütbe Yeni rütbe Dereci 

1 - 3 Yıllık Er., Onb., Çvş. Uzman jandarma çavuşu 
4 - 6 »' Er., Onb.. Çvş. Uzman jandarma kıdemli çavuş 
7- 9 » Er., Onl)., Çvş. Uzman jandarma l nci kademeli çavuş 

10-12 >v Er., Onb., Çvş Uzman jandarma kıdemli I nci kademeli çavuş 
13-15 »' Er., Onb.. Çvş. Uzman jandarma II nci kademeli çavuş 
10 18 »'• Eı*., Onl)., Çvş. Uzman jandarma kıdemli II nci kademeli çavuş 
18 »' Er., Onb., Çvş. Uzman jandarma III neü kademeli çavuş 

BASICA\ .Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

i'e 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

Aylık 
tutarı 

300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 

İntibak eğitimi 
GEÇİCİ .MADDE 2. — Halen Jandarma Ge

nel Komutanlığı kadrolarında görevli uzatmalı 
çavuş, onbaşı ve erler en çok beş yıl içinde bir 
intibak eğitimine bağlı tutulurlar. Başarı gos-
teremiyenlerin hemen meslekle ilişiği kesilir. 

BAŞKAN --— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalıul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emekli intibak borçlanması 
GEÇİCİ. MADDE 3. — Bu kanuna gütr rüt

be ve kıdemlere intibakları yapılanların 69*1 
sayılı Kanunun yürürlüğünden itibaren her rüt
be ve kıdemde geçen süre içinde aldıkları ay
lıklarla bu kanunla aynı rütbe ve kademeler 
için tesbit edilen aylık tutarları arasındaki far
kın emekli keseneği ve karşılıkları hesaplana
rak toplamı adlarına borç kaydedilir ve aylık

larından ayrıca (/c 5 kesilmek suretiyle Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, 12 nci madde hakkında. 

Yüksek Başkanlığa 

.12 nci maddenin 5 nci bendinin son satırın
daki «dokunan» kelimesinden sonra gelen iba
relerin metinden çıkarılmasını ve yerine «veya 
yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giyenler» 
kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Yozgat 
Salih Türkmen Sadık Artukmaç 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Efendim, Mecliste 
kabul edilen metinle bu şekil arasında bir mat-
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baa hatası olmak ihtimali var. Bu maddeyi ge- ! 

ri alıyoruz, tetkik edip tekrar arz edeceğiz i 
efendim. \ 

Okunmuş olan 22 nci maddede, «yolları» ke-
imesi geçmektedir. Bir matbaa hatas'dır. ;• 
«Yollukları» peklinde olacaktır. Tashihini ri- t 
".ti ederim. i 

BAŞKAN -
hıkları»' olacak 
alıyorsunuz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) 
madde hakkında .söz rica ediyorum. 

Evet, «yolları» kelimesi «yol-
Bir de 12 nci maddeyi geri 

.12 nci 

BAŞKAN — Sayın Adalı 12 nci maddeyi 
zaten komisyon geri istiyor, konuşmanıza lü
zum kalmadı. 

Efendim, 12 nci maddeyi bilâhara oyunuza 
sunmak üzere komisyona geri verilmiştir, yü
rürlük maddeleri de o zaman oylanacaktır. 

<?. — 150 milyon liralık madenî uf aldık para 
bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair konun 
!aşarisinin Millet Meclisince kabul edilen mrtni 
"e Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler 
•'e Bütçe ve Plân komisyonları raporları (MilUt 
Meclisi 1/651; Cumhuriyet Senatosu 1/54.6) (S. 

Sayısı : 640) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarurza sunuya -
••um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi var. İvedilikle görüsülmesi-
•ü oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

150 milyon liralık madenî ufaklık para baıt1-
alması hakkında 6797 sayılı Kanunun birinci 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 1.1 . 7 . 1956 tarihli ve 6797 
••layıh Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 350 milyon liraya kadar 
vıadenî para çıkarmaya yetkilidir 

5015 sayılı Kanuna göre basılmış bulunan 
mralar birinci fıkra gereğince çıkarılacak ye
li madenî paralarla değiştirilir. 
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Ancak, bunun 250 milyon liralık kısmı teda

vüle konulduktan sonra geriye kalan 100 mil
yon liralığı, yıllık 50 şer milyon liradan fazla 
olmamak üzere, mütaakıp yıllar içerisinde te
davüle çıkarılır. 

Şu kadar ki, bu kanun gereğince tedavüle 
çıkarılacak olan madenî paraların tedavüle çı
karıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde te
davüldeki eski ve yeni madenî paraların top
lamı, hiçbir suretle 250 milyon lirayı asamaz. 

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

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır 

4. -—• 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
deaistirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul edilen mntni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, Malî ve İktisadi tslf>r ve B"'tc" 
ve Plân komisyonları raporları, f Mili et M».eVs'. 
2/527; Cumhuriyet Senatosu 2/156) (S. Sa
yısı ; 642) (1) 

BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiven "' 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabu1 

edilmiştir. 
İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuv^.rnm. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2836 sayılı Kanunun 22 ne' 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Bu kanuna göre kurulmuş ve 
kurulacak olan kredi kooperat if in : 

A) Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak ol
mak üzere başvuran çiftçilerle kooperatiflerin 
eski ortaklarının; 

(1.) 610 S. Sayılı basmayazı 
mmdadır, 

tutanağın so fi) 642 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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a) Bu kanuna göre yapacakları her türlü 

işlemler ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet 
beyanname, taahhütname, dilekçe, vekâletname 
ve alındı, kooperatif lehine yapacakları ipotek 
ve rehinler her türlü resim, hare ve vergiden 
muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis edecekleri ipo
tek işlemleri, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösterilecek değere gö
re takrir alınmadan tapu dairelerince yapılır. 
İpoteklerin kaldırılmasında da aynı usul uy
gulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna göre kurulan Ta
rım Kredi Kooperatifleri : 

a) Kurumlar ve Giderler vergilerinden ve 
icra makamlar, resmî daireler ve mahkemeler 
nezdinde yapacakları takip ve tahsille açacak
ları tazminat dâvaları ile ilgili her nevi talep, 
tebliğ ve kararlar her türlü masraf vergi, re
sim ve harslardan; 

b) Kapital ve yedek akçeleri ile taşıtsız 
malların ve bunların gelirleri kendi ihtiyacı 
için satmald^ğı veya alacağının tahsili gaye
siyle tefevvüz ettiği taşınmaz malları, bütün 
vergi, resim ve haredan, 

c) Yapacakları kredi isimlerine ilişkin 
bütün senet, belge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipotek ve taşıtlı mal
lara ait rehin işlemleri, resmî da ;reVr^ vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, taahhütna>me-
ler ve sair evrak, bütün vergi, resim ve haredan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek 
defterlerle belgelerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir tak
rir vardır. Komisyonun ve Hükümetin dikkat
le dinlemesini rica edeceğim. 

Başkanlığa 
Tasarının 22 nci maddesinin A ve B fık

rasında 2836 sayılı Kanuna göre kurulan Tarvn 
Kredi Kooperatiflerinizin Kurumlar V e r g i n 
den muaf tutulması derpiş edilmektedir. 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun muafiyet
lere dair 7 nci maddesinin 16 numaralı bendin
de kooperatiflerin bâzı kayıt ve şartlarla vergi 
muaflığı hakkında genel mahiyette hüküm mev
cuttur. 

Bu suretle özel kanunlarla muafiyet hüküm
leri vaz'etmek verginin umumiliği prensiplerine 
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aykırı düşeceği gibi, tatbikatta da birçok ka
rışıklıklara sebebiyet verecektir. Bu itibarla 
tasarının bahis konusu fıkrasındaki Kurumlar 
Vergisi muafiyet hükmünün tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası nedir? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAVİT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — İştirak ediyo
ruz efendim. Çünkü mahsus kanunda bu 
hüküm mevcuttur. Kanunun tatbikat bakımın
dan biraz gecikmesinde hiçbir mahzur yoktur. 

BAŞKAN —• Hükümet iştirak ediyor mu? 
MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YAR

DIMCISI HAKKI ÖZKAZANÇ — iştirak edi
yoruz. Yalnız (A) fıkrasındaki kurumlar keli
mesinin çıkarılması maksadı temin etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyona geri veriyoruz, ya
rın müzakere ederiz. Komisyon yeni bir metinle 
gelirler. 

5. — 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 nc.ü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul cdüen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/241; Cumhuriyet 
Senatosu 2/158) (S. Sayısı : 643) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa rçeçi-îi H r madde eklenmesine ve aynı 
kanuna eV 3904 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 3 ncü fıkra-îimn değiştirilmesine dair 

Kanun 
MADDE 1. — 3204 sayılı Orman Genel Mü

dürlüğü Teşkilât Kanununa aşağıda yazılı ge
çici madde eklenmiştir: 

(i) 643 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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GEÇİCİ MADDE 11. 6831 saydı Orman 

Kanununun 7 nei maddesine göre kurulan w 
3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesinde yazılı 
geçici mahiyetteki hizmetlerden sayılan Orman 
Tahdit Komisyonuna tâyin olunacak hukukçu 
üyelere verilecek aylık ücret 1 750 liradan yu
karı olamaz ve bunlar hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 5 nei maddesi hükmü uygulanmaz. 

Orman Tahdit Komisyonu Başkan ve üycin-
rine maaş ve ücretlerinden ayrı olarak ayda 
700 lira tazminat verilir. 

BAŞKAN - Söz istiyen ;' Buyurun Snyııı 
Hazer. 

MEHMET HAZEK (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu zam teklifi. Personel Kanunu Yük
sek Heyetinize gelmeseydi, konuşulup kabul 
olunabilirdi. Fakat Personel Kanunu zannedi
yorum artık gündeme girmek konuşulmak üze
redir. Personel Kanunu bütün memur haklarını 
tanzim edeceğine göre, ayrıca bir kanun çıkar
maya lüzum ve mahal olmadığı kanaatindeyim. 
Bu itibarla bu teklifin, bu tasarının Personel 
Kanununun kabulüne talik olunması lâzım ge
lir kanaatindeyim. Komisj'on veya Hükümet bu 
hususta başka bir izahat vermek durumundaysa 
o izahatı dinlemekte fayda olduğu inancında
yım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Artukmae. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat.) - Muhte

rem arkadaşlar bendeniz, Sayın Hazer in fikrine 
iştirak etmemekteyim. Bugün memleketimizin 
en mühim dâvalarından biri orman davasıdır. 
Ormanlar tahribedilmcktedir. Tahdit ve tes
hiller yapılamadığı için; bu tahripler devam et
mektedir. Tahdit ve teshillerin yapılabilmesi de 
komisyon üyelerinin tamamlanmasına bağlıdır. 
Komisyonun hukuçu üyeleri mevcudolmadığı 
için komisyon teşekkül edememektedir. Hukuk
çu üyelerin mevcudolmasınııı sebebi de, az bir 
maaşla dağda, taşta gezmeyi kimse istememek
tedir. Şehirlerde avukatlık yapmayı tercih et
mektedirler. Bunları cazip bir hale getirebil
mek için tasarıdaki hükmün aynen kabul edil
mesinde zaruret vardır. Çünkü hukukuçıı üye
lerin buraya gelmelerini sağlamak ancak bu şe
kilde mümkün olur. Personed Kanununun, ka
nunlaşmasını beklemek bence bu yönden lüzum
suz telâkki edilmelidir. Metnin aynen kabulünü 
istirham ederim. 

BAŞKAN Buyurun Sayın Yılmaz İncc-
oğlu. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karalı işar) - - Muhterem arkadaşlarım, orman 
tahdit komisyonları yıllardan beri tamamlan 
madığından vazife görememektedirler. Bunun 
da sebebi bir hukukçu üyeye verilecek ola,' pa
ranın az bulunduğundan talip bulunama.misi
dir. Bunun iein, kanunun öncelikle kabul 
edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Sayın Ha 
zer Personel Kanununun yakında çıkacağını 
ifade ettiler. Personel Kanunu belki bunları 
da düzenliyecek. Fakat biz bunlara benziyen bir
çok kanunları kabul ettik. Personel Kanunu 
bunları içine alacak diye, şuraya kadar gelmiş 
olan biı- kanunu çıkarmamakta bir mâna yok
tur. Çıkmasında fayda vardır. Bunu bekli-
yen arkadaşlar vardır. Hizmet vardır. Biran 
evvel bu komisyonların kurularak ormanları
mızın tahdidedilmesi vatandaşların da menfaa
tine olan bir şeydir. Kabul edilmesini istirham 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --• Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET A1'J DEMİR (Tunceli) Çok 

muhterem arkadaşlarım, bu kanunla Peısonel 
Kanunu arasında, Sayın Mehmet Hazer'in bu
yurduğu şekilde, bir irtibat kurmak doğru de
ğildir. Meveudolan bir vazifenin yapılabilmesi 
için noksanların tamamlanmasıdır. Meselâ muh
terem arkadaşlarım, en açık misalini size ken
di memleketimden, Tunceli'nden vereceğim Ma 
lûmuâliniz arazi kadastrosu yapıldıktan ,\:oııra 
orman idaresi tarafından itiraz ediliyor, öyle 
itirazlar yapılıyor ki; birinci parselden son 
parsele kadar. Orada bulunan nihayet b."r or
man memurudur, bir muhafaza memurudur 
onun namına vazife görüyor, itiraz ediyor. İti
raz edince yıllar yılı vatandaş kendi arazisin
den, kendi tapulu malından müstefidolnıamak 
durumunun üzüntüsü içindedir. Hattâ >. ka 
dar ki, birçok mezarlıklar dahi yapılan itiraz
ların içerisine girmektedir. Mezarlıkları dahi 
orman olarak göstermişlerdir. 

Zaman zaman ilgili Umum Müdüre vo Ba
kana buralara komisyon gönderilmesi hususun 
da müracaat ettiğim zaman elimizde ov-man 
yok demişlerdir ve elemansızlık yüzünden ko
misyon gitmemiştir, 4 - 5 seneden beri bâzı vilâ
yetlerde 20 bin dosya sırf İm komisyonun bu-
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lunmaması yüzünden bekletilmektedir, y,;imde 
ve isabetlidir. Biran evvel çıkması lâzımdır Çünkü 
bu kanun çıktığı takdirde vatandaşın ıstırabı 
dinecektir. Ben Sayın Mehmet Hazer'in Per
sonel Kanunu ile ilgili olan tazminatların ha
kikaten Personel Kanunu içerisinde gön'işül-
mesi icabediyorsa, onunla düzeltilecekse onunla 
bir bağlantı kurulmasına taraftarım. Fukat 
âmmeye taallûk eden, köylü vatandaşın tvzme-
tine taallûk eden bu işlerin sürüncemece bı
rakılmaması için bu komisyonların biran evvel 
kurulması ve tamamlanması yerindi1 ve. isabetli 
olur kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bingöl. 
ÎSA HÎSAN BİNGÖL (Muş) — Muhte-

terem Başkan, sayın üyeler, 1937 yılında meri
yete girmiş 3116 sayılı Orman Kanunu, orman
ların mülkiyet bakımından tahdidini emretmiş 
ve bunun beş sene içinde bitirilmesini emret
mişti. 1937 den 1942 senesine kadar bunların 
tamamlanması iktiza etmişti, ama büroda mer
kezde, şehirlerde ve kasabalarda çalışmak im
kânı varken, dağda, çadırda ordıığâhda çalış
mak, pek çok teknik elemanları bu hizmet
leri yapmaktan meııetti. Gitmediler, şehirlerde 
kalmayı tercih ettiler. Kanuni ve âmir b'.r hü
küm de bu konuda mevcut değildi. 3116 sayılı 
Kanunu tadil eden ve 1957 de meriyete giren 
6837 sayılı Kanun, yedinci maddesinde de yine 
aynı mevzuu ele aldı ve tahdit komisyonla vmm 
kuruluşunu biraz daha şekillendirdi. Bu komis
yonlar, maddeyi aynen malûmatınıza ar/ edi
yorum. «Bu komisyonlar, Ziraat Vekâletince tâ
yin olunacak bir orman başmühendis veya yük
sek orman mühendislerin reisliğinde Adliye 
Vekâletince tâyin olunacak en az beş sene 
hâkimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçu 
âza ile», bilhassa bu noktaya dikkatinizi istirham 
ederim, «Adliye Vekâletince tâyin olunacak en 
az beş sene hâkimlik veya avukatlık yapmış bir 
hukukçu âza ile iki yüksek orman yüksek mü
hendisi veya orman mühendisi, yüksek ziraat 
mühendisi veya ziraat teknisyeni ile tahdit ya
pılacak. Vilâyetin umumi meclisince veya bele
diye hudutlarında, köy hudutlarında köy ih
tiyar meclislerince aralarından seçilecek Lir asıl 
bir yedek azadan teşekkül eder», âmir hükmüne 
göre... 
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Orman yüksek mühendislerinin, ziraat yük

sek mühendislerinin teknik yevmiye baremine 
göre veya yaşlı mühendislerin başmühendis ola
rak buraya girmeleri mümkün olabiliyor. Or
man Umum Müdülüğü kendi hizmeti için ken
di elemanlarını buraya gönderebiliyor, tatmin 
edebiliyor. Fakat hukukçu üye bulmaya imkân 
olmuyor. Beş sene hâkimlik yapmış veya avu
katlık yapmış bir zatı 7244 sayılı Kanunun 
tahdit edici hükümleri karşısında buraya gön
dermeye imkân bulunamamaktadır. Şu anda 
Orman Umum Müdürlüğünün bünyesinde bu
lunan 22 tane tahdit komisyonunun orman mü
hendisi, orman, başmühendisi, ziraat mühendisi 
veya mühendis muavinlerinden müteşek
kil bütün heyetleri hazır, fakat bu 22 komis
yonun da yirmisine hukukçu âza bulmak, 
Adliye Vekâletince tâyin etmek imkânı buluna
madığı için yirmi komisyon da şu anda gnyri-
faal bir durumda beklemektedir. Bir zam ve
rilmesi, bunun Personel Kanununa bağlanması 
hakikaten reddedilecek bir fikir değildir. Ama 
Personel Kanununun nerelerden, hangi şekil
lerde hangi statüden geçeceği henüz şu onda 
katiyet kesbetmiş değil. 

Orman tahdit komisyonları bilhassa, yaz mev
simlerinde arazide çalışma yapabilmektedirler. 
Şimdi Haziran ayındayız. Lütfeder şu kanunu, 
komisyondan geçtiği gibi, Meclistön geçtiği gibi 
aynen tasvip ve kabul ederseniz, Adliye Ve
kâletinde, bu yirmi tane komisyona derhal yir
mi tane azayı tâyin etmek suretiyle en geç. Tem
muz ayının onbeşinde veya yirmisinde yîrmi 
tane komisyonu faaliyete geçirme imkânın? sa-
hibolacaktır. Geniş bir zaruret ve mecburiyet 
vardır. Büyük bir külfet de tahmil etmemek
tedir. En çok yirmi kişiye verilmesi gereken 
bir mevzudur. Büyük bir fayda sağlamadı ba
kımından Sayın Artukmaç lütfetsinler, bu mev
zuun Personel Kanununa bağlanması fikri üze
rinde durmasınlar... 

BAŞKAN — Artukmaç değil efendim, Ha-
zer... 

İSA HtSAN BİNGÖL (Devamla) — özür 
dilerim efendim, Hazer Bey. Sayın Hazer 
ısrar buyurmasmlar, kanunu komisyondan geç
tiği gibi kabul etsinler ve Türkiye ormancılı
ğının, kalkınması, Türkiye ormanlarının tah
ripten biran evvel kurtulması, mülkiyet hakla
rının biran evvel halledilmesi, mahkemelerde 
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bekliyen asgari otuz, kırk bin dosyanın biran 
evvel halledilmesini temin etmiş olacaksınız. 
Kanunun komisyondan geçtiği şekilde kabulü
nü istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET HAZER (Kars) — Komisyon

dan sordum, ben. 
BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu mesele uzun-
boylu komisyonda müzakere edilmiştir, ilgili 
bakanlıkların elemanları dinlenmiştir. Burada 
büyük bir ihtiyaçla karşı - karşıya kalındığı gö
rülmüş ve bu zaruretin icabı olarak bu tasarı
nın getirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. E,(man 
bulunamadığı Hükümet tarafından ifade edil
miştir. Hakikaten bir hukukçu arkadaşımızın 
buraya gelip 7244 sayılı Kanuna göre 1 250 
lira ile çalışması imkânsız hale gelmiştir. Ko
misyonlar bu yüzden çalışamaz hale gelmiş
lerdir. Tarım Bakanlığı elemanları, eğer bu şe-
kihle devam ederse, orman'ann tahdidi v/,vr\ 
yıllara sâri olacaktır ve bu iş1 er yerine getiril-
miyecektir, diye ifade etmişlerdir. Burada zaten 
verilen para, 1 250 liranın üzerine 500 liranın. 
ilâve edilmesinden ibarettir. Arkadaşlarımız, 
bilhassa Sayın Hazer bu hususta, Personel 
Kanunu çıkıvor, bu kanunun hükümlerine 
göre artık böyle bir tezyide gitmenin imkân
sız olduğu ve yersiz bulunduğunu ifade bu
yurdular. Hakikaten burada bir hakikat mev
cuttur. Ama Personel Kanununun ne vakit çı
kacağı malûm de*il. Uzun bir kanundur. 
Biz burada bir hakikat mevcuttur. Ama Perso
nel Kanununun ne vakit çıkacağı malûm değil. 
Uzun bir kanundur. Biz burada Seçim Kanu
nunu bile ne zaman çıkaracağımızı şimdiden 
tahmin edemiyoruz. Personel Kanunu üç yüz 
maddeden ibaret bir kanım. Bununda lehinde 
aleyhinde, Senatoda müzakeresi olacak. Ne kadar 
evvel çıkacağı, ne kadar çonra çıkacağı malûm 
olmıyan bir kanuna, memleketin en mühim ihti
yacı olan bu kanunu bağlamak mümkün de
ğildir, arkadaşlar. Personel Kanununun da 
ne zaman tatbik edileceği belli olmamakla 
beraber, oraya müddetler konmuştur. Bu müd
detlere göre halledilecektir. O itibarla Personel 
Kanunuyla bu kanunun ilgisini komisyon göre
miyor. Binaenaleyh, komisyondan geldiği şe-
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kilde kabul buyurulmasını komisyon namına 
arz ve rica ederim, efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyuurn efendim, Sayır Ba-
tur, sorunuz. 

SUPHİ BATTIR (Sinop) — Bu kanui: ka
bul edildiği takdirde normal ücret alabilecekler 
mi? Yani bütçede ödenek var mı? Hangi kısım
lardan ödenek? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ EKREM ÖZDEN (Devamla) — Alâka
lılarla görüştüm, zatiâliniz de oraya gelip sordu
nuz, anlaşıldı ki, ödenekler sonradan geıecek. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sizin söylediği
niz gibi değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞ

KANI CAVlT TEVFlK OKYAYÜZ (tçe1) — 
Sayın Başkan, çok aziz arkadaşlarım, Su oh' Ba-
tur arkadaşınızın bu mevzudaki hassasiyetine 
hakikaten ihtiram hissi duymaktayım. Bütçe
mizin memleket hesabına korunması bakımın
dan bu alâka ve dikkati, hepimizin, kendisine 
karşı, büyük muhabbetini tahrik etmektedir, 
bu itibarla şükranımı arz etmeyi de vazife sa
yıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; hepinizin bildiğini'- veç
hile orman emvalinden 700 mi yon liralık bir ge
lir sağlanmaktadır. Bunun her yıl 150 milyonu 
mülhak bütçeye ve 550 milyonu da işletme büt
çelerine verilmektedir. Sayın Batur'un endişe
sine mahal yoktur. Bu arkadaşların kendilerine 
ver'lmesi mevzuubahsolan bu para bu i^ptnn-
lere tahsis edilmiş olan 550 milyon yani kendi 
emvalinden gelen gelirlerden sağlıyacaktır. Ay
rıca bir ödenek Kanunu getirilmiyecektir. 

Arkadaşlarım büyük bir endişe ile ifade et
tikleri gibi hakikaten ormanlarımızın korun
ması bekliyen dosyaların biran evvel kıymet
lendirilip hükme bağlanması yolunda bu kanu
nun kabulünde zaruret vardır. Malî bir endişe de 
mevzubahsolmadığına göre aynen kabulünü 
arz ve istirham ediyoruz. 

BAŞKA.N — Başka söz istiyen yok. Mad
deyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... UTm:renler... Kîibul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ek 3904 sa;n!ı Ka
nunun 2 nei maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 
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Orman avukatı veya dâvavekili bulunmıyan 

yerlerde ve zamanlarda, Orman idaresini kazai 
mercilerde temsil ve bunlara ait görevleri o yerin 
yüksek dereceli orman memuru veya bu me
mur tarafından görevlendirilecek diğer her hangi 
bir orman memuru yapar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayın tarihin.!.: yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

4. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin değ'sürümesine dair kanun teîclifinin Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve CumhuHyet 
Senatosu Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/527; C. Senatosu : 2/156) (S. Sayısı : 
641) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvel komisyona giden 
kanunun gelen maddelerini okutuyorum. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2836 sayılı Kanunun Z'2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir • 

Madde 22. — Bu kanuna göre kurulmuş ve 
kurulacak olan kredi kooperatifleri : 

A) Tarım Kredi Kooperatiflerine orta'-: ol
mak üzere başvuran çiftçilerle kooperatiflerin 
eski ortaklarının; 

a) Bu kanuna göre yapacakları her türlü 
işlemler ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senot, be
yanname, taahhütname, dilekçe, vekâlet Lirine ve 
alındı, kooperatif lehine yapacakları ipotek ve 
rehineler her türlü resim, hare ve vergiden muaf
tır. 

b) Kooperatif lehine tesis edecekleri ipo
tek işlemleri, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

(1) 642 S. Sayılı 
nundadır. 

basmayazı tutanağın so-
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yazılı isteği üzerine ve gösterilecek değere göre 
takrir alınmadan tapu dairelerince yapılr'. ipo
teklerin kaldırılmasında aynı usul uygulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım 
Kredi Kooperatifleri : 

a) Giderler vergilerinden ve icra /nakam-
ları, resmî daireler ve mahkemeler nezdi^de ya
pacakları takip ve tahsille açacakları tazminat 
dâvaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ ve ka
rarlar her türlü masraf, vergi, resim ve harc-
dan; 

b) Kapital ve yedek akçeleri ile t asitsiz 
malların ve bunların gelirleri kendi ihtiyacı için 
satmaldığı veya alacağının tahsili gayesiylo te-
fevvüz ettiği taşınmaz malları, bütün ver^i.. re
sim ve harcdan, 

c) Yapacakları kredi işlemlerine ilişkin 
bütün senet, belge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipotek ve taşıtb mal
lara ait rehin işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, taahhüt1! a'r» eler 
ve sair evrak, bütün vergi, resim ve harcdan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek 
defterlerle belgelerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihİTide yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 

(M. Meclisi : 1/707: C. Senatosu : 1/554) (S. 
ısı : 648) (1) 

(1) 648 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanaöm so-
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BAŞKAN — Bir takrir vardır, Say m Er-

tuğ'un, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin 6 ve 7 nei maddelerindeki Sağlık 

Bakanlığına ait tasarının müzakeresinde ilgisi 
sebebiyle komisyonumuzun raporunun esas ka
bul edilmesini saygı ile arz ve teklif ederim, 

Sosyal Komisyon Başkanı 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Ertuğ'un) teklifi şu mahiyette
dir; hu ihtisas meselesidir, ihtisas komisyonu 
raporu müzakere edilsin, ihtisasa ait hususları 
sorduğunuz zaman cevap vermek imkânımı ;bu-
lalım, diyor. 

Efendim, 635 ve 640 sına sayılı kanunlara oy 
vermiyen var mı? 

Olmadığına göre oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurum sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZİ AĞIRNASLI (-Ankara) — Muhte

rem (arkadaşlar, ihtisas (komisyonu olarak eğer 
böyle bir tercih yolunla gidecek olursak bütün 
kanunların usulü müzakeresine taallûk eden 
prosedürü baştan değiştirmek icabeder. Malû
munuz olduğu üzere komisyonlardan 'geçiş sıra
sına ıgöre, en son müzakere edilen komisyonun 
metni müzakereye esas ittihaz edilir. Bu demek 
değildir ki; ihtisas komisyonunda yapılmış olan 
hir değişiklik, o komisyonca yani en son ko
misyonca kıahul edilmemiş veya değiştirilmiş ol
duğu takdirde, o komisyonun görüşü, metni 
müzakere mevzuu olmaz. Hayır, komisyonların 
hepisi buradadır, hepisi temsil edilmektedir. 
Son komisyonun, Bütçe Komisyonunun metnin
de ihtisasa taallûku hasebiyle yapılmış olıaıi) de
ğişiklik isabetsiz bulunabilir. O zaman, meselâ 
Sağlıik Komisyonu, meselâ Millî iSavunima Ko
misyonu veya Millî Eğitim Komisyonlu, her ne 
ise, elbette şu değişiklik yapılmıştır ama, bu 
yanlış, şu sebeplerle yaptık bu değişikliği; bu 
itibarla bizim değişikliğimizi kabul edin, der. 
Hakem olan, asıl karar mercii olan, Yüce Se
natoda ihtisas komisyonuınuni buı noktai nazları
nla uyar veya uymaz, kararını verir. Ama yeni 
bir sistem getirerek, eni son müzakere edilen 
komisyondaki metni bir tarafa bırakıp da, daha 
evvelki komisyonun naporunıu müzakereye mev
zu alırsak komisyonlara sevk gibi hir sebep or-
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itadan kalkmış olur. O zaman ihtisas komisyo
nu bir mesele hangisidir; Millî Eğitim 
Komisyonu... Tamam, öyle ise ondan sonra 
başka bir komisyona gönderilmesin gibi 'bir lü
zum ve zaruret meydana çıkmış olur. Çünkü, 
ondam sonraki komisyonlardaki görüşler bura
da temsil edilmiyeceğine ve müzakere mevzuu 
olmayacağına ıgöre, gitmesine de sebep kalmaz. 
Bu itibarla çok muhterem Celâl Ertuğ'un, ihti
sas komisyonu metni müzakereye mevzu olarak 
alınsın teklifi, iknıa edici bir sebep gösterilme
dikçe, çok muhterem Başkanlığa, hatırlatmış 
olayım; müzakere mevzuu, karar mevzuu bile 
olamaz. Takrir oylıanımaz bile. Çünkü bir pro
sedürü, İçtüzük hükmünü bir takrir ile değiş
tirmek 'gibi bir temayül taşıyor, bunu yapa
mayız. Bütçe Komisyonunun raporunda, ana-
komisyonunı yıaıni ihtisas komisyonumun metnine 
aykırı olan hir husus •vars'a, onu komisyonu çı
kar anlatır ve o maddenin müzakeresini talebe-
der. O maddeyi de komisyon kabul etmiş olur. 
Yani, İçtüzüğün emrettiği bir hükmü bir takrirle 
değiştirmek gibi bir duruma gitmiyelim aman 
arkadaşlar, bu çok tehlikeli olur. Son komis
yon hangisi ise onun metnini müzakere etmek 
zorundayız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; bu konuda daha evvelce 
de Cumhuriyet Senatosunda bir müzakere oldu 
ve prensibolarak İçtüzüğün .ahkâmımı tatbika 
karar verildi. İçtüzüğün 35 nei maddesinfi oku
yorum : 

«Bii1 tasarı veya tekllifi Genel Kurulda il
gili komisyon savunur.» Plân Komisyonuna ha
vale edilmesi de ancak uzak vadeli, plânda 
bir değiştirmeyi icaibettirirse Plân Komisyonu
nun raporu burada müzakere edilebilir. Aksi 
takdirde, İçtüzüğün 35 nıci maddesi gayeti sarih
tir. «İlgili komisyon savunur.» der. Bu tea
mülü bozmıatmiak için bilhassa hatırlatmak iste
rim; doğumıunı kontrolü mevzuunda ileri sü
rülmüştü ve onu takiben Başkanlık Divanı ile 
aramızda bir ihtilâf hâsıl oldu. Fakat sonra
dan Başkanlık Divanı da tüzüğün bu hükmü mu
vacehesinde itirazımızın haklı olduğunu teslim 
buyurmuşlardı. Tekrar okuyorum. «Bir tasa
rı veya tekllifi Genel Kurulda ilgili komisyon sa
vunur. 
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Diğer 'bir veya ziyade komisyonda aynı ta

sarı veya teklif hakkında1 görüşme yapılmış ve 
rapor düzenlenmiş ise o komisyonlar, gerekti
ğinde, yalnız kendilerine aidolan madde veya 
kısumlıarı savunurlar.» İçtüzüğün 19 ncu mad
desinde ise; «Başkanlık, uzun vadeli plânla il
gili gördüğü tasarı ve teklifleri en son olarak 
Plân ''Komisyonuna havale eder.» der. Bu uzun 
vadeli bir teklifle alâkalı değildir. İçtüzüğün 
ahkâmı ilgi M komisyonun müdafaasını mecburi 
kılmaktadır. 

HULUSİ SÖYLEMEZOÖL V (Sivas) - Ş i m 
diye kadar olan teamülü şimdi neden bozuyoruz? 

BAŞKAN — Her ikisi de olabilir. 
Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

(Anlaşılmadı sesleri) Yani Bütçe Komisyonu 
yerine ihtisas komisyonu bulunacak. Kabul et-
miyenıler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Efen

dim bizim kanunumuz çok kısa onu hemen bitti
relim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN - - Müsaade buyurunuz, bunu bi
tirelim, başladık. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) Efen
dim bir maddedir. 

BAŞKAN — Peki, müsaade eder misiniz 
efendim? (Görüşelim sesleri) 

2. - - Uzman- Jandarma kanunu tasarısının 
Millet Meclisince, kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu (ieçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu î/552) 
(S. Sayısı : 639) (1) 

BAŞKAN — 12 nei madde Komisyondan gel
di. Buyurun Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
LÜTFt BOZCALI (izmir) Kıymetli arka
daşlarını, lTzman Jandarma kanun tasarısının 
12 nei maddesi üzerinde durulmuştu. 12 nci 
maddenin 5 nci fıkrasında (Ar ve hayayı gerek
tiren suçlardan hüküm giyenler...) Bunun aslı 
1861 sayılı Jandarma Kanununun 20 nci mad
desinden aynen alınmıştır. 20 nci maddeyi oku
yorum, madde aynendir : «150, 151, 152 ve 153 
tıeü maddelerinde mündemiç haysiyet ve şe-

(1) 639 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
ıladır. 
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refe dokunan suçlardan dolayı mahkûm olanİaı' 
veya ar ve 'hicabı mucip bir harekette bulunduk
ları...» Ar ve hayayı gerektiren «mucibince» mu
kabili bugünkü terimle «gerektiren» olduğu için, 
ar ve. hayayı gerektiren denmiş, niuciip kelime
sinin yeri sadece gerektiren olarak değişti
rilmiştir. 1861 sayılı Kanunun 20 nci madde
sindeki hüküm aynen buraya intikal etmiştir. 
Şunu da arz edeyim, ifa edilen görevin ehem
miyeti ve asayişi teminle mükellef bulunan jan
darmalarımızın diğer kanunlarda yer almıyan 
ar ve hayayı gerektiren sakıncalı suçlardan 
ki. bu konuda yer almak suretiyle, kendileri
nin bu gibi asayişi muhil hallerde takibe me
mur olan kimseler bulunmaları hasebiyle kanun 
e^as Jandarma Kanununda yerini bulan hük
mü aynen buraya getirmek suretiyle, esasen 
bunların da jandarma görevlileri, esas mu
vazzafları arasına girmesi bakımından onlar 
hakkında çıkarılan kanunda da hiçbir değişik
lik yapılmadan aynı hükümlerin tatbiki mak
sadına matuftur. Bu itibarla 12 nci maddede
ki hükmün aynen kabulü yerindedir. Takrir 
yerinde değildir. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

MUZAFFER ALANİKUŞ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Oylandı 'bu... (Oylanmadı sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin. Oy
lanmadı, Komisyona geri verildi. (Gürültüler) 

Bir dakika müsaade edin. Efendim bu mad
denin müzakeresinin hayli uzun olacağı anla
şılmıştır. Bu itibarla bu maddeyi yarına bırak
mak mecburiyeti karşısındayız. (Oylansın, oy
lansın, sesleri) 

Şimdi geçiyorum başka şeye. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Komisyon Sözcüsüne söz verdiniz, mü
zakere zaten haşladı. 

BAŞKAN - - Peki, söz istiyen-.. Buyurun 
Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben de. Komisyon Sözcüsünün 
mütalâasına iştirak ediyorum ve takririn reddi 
gerektiği fikrindeyim. Evvelâ bu kanun çok 
zaruri ve âcil bir durum arz etmektedir. Bu
nu Millet Meclisine geriye yollamakta bu 
noktadan bir fayda yok. Bugün uzatmalı ça
vuşlar içinde 25 senelik uzatmalı çavuşlar var
dır. Bunlar 120 ile 300 lira arasında maaş 
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almaktadırlar. Getirdiğimiz kanunun asıl nak- I 
tası bunları maddi bakımdan tatmin etmektir 
ki. bunların maaşları 300 i]fı 700 liraya çı
kacaktır. Diğer hükümler, evvelce Komisyo
nun da arz ettiği gibi, 1861 sayılı Kanunun I 
20 nci maddesinde mevcudolan hüküm aynen 
buraya alınmıştır. I 

Beşinci fıkra, Askerî Ceza Kanununun 150, I 
151, 152 ve 153 ncü maddelerinde yazılı haysi- I 
yet ve şerefe dokunan suçlar, diyor. Muhterem I 
arkadaşlar, bu suçlar o kadar ince elenip sık I 
dokunmuştur ki, meselâ Askerî Ceza Kanunu- I 
nun 150 nci maddesinin (C) fıkrasında; halk 
nazarında mâyup görünen kimselerle birlik- I 
te refakat, edenleri dahi meslekten ihracedi- I 
yor. Bu kadar, yani halk nazarında iyi ta-
nmmıyan kimselere refakat etmek dahi As- I 
kerî Ceza Kanununca - bu madde aynen alın
mıştır - suç olduğuna göre, artık bunun daha 
dar cephesine gitmeye lüzum yok, muhte- I 
rom arkadaşlarım, tâbir de 1881 sayılı Kanun- I 
dan alınmıştır. Bunu koymaktan maksat, jan- I 
darma, gördüğü vazife itibariyle üzerinde çok I 
titizlikle durulan kimselerdir. Bunun ceza ka- I 
mimarı haricinde dahi yüz kızartıcı mahiyette I 
değil de da.ha hafif bir suç dahi olsa meslokle I 
ilgisini kesmek bakımından bu maddeye kon- I 
muştur, 20 nci madde ve 'bu kanuna da aynen 
alınmıştır. Kaldı ki, daha evvel kabul edil
miş o ân. 11 nci madde; «Uzman jandarmalar I 
ahlâkî durumdan dolayısivle, sicil süresine I 
katılmaksızın melekte kalmaları uygun görül- I 
mvKTİ yo^mda sicil alırlarsa hemen meslek- I 
ten çıkarılırlar» diyor. Geniş bir tâbir. Ahlâ- I 
kî durumları do^vısivle derhal meslekten I 
çıkarılır 11 nci maddeve göre. Bu bakımdan I 
kanunun da biran evvel kesinleşmesi için takri- I 
rin reddini... I 

SUPHt BATUR (Sinop) — Tâbirin değiş
mesi lâzımdır. I 

ED01-AN ADALI (Devamla) — Tâbir 1861 
sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki tâbirdir, 
aynen alınmış, (ar ve haya) tâbiri aynı şekilde I 
burava alınmıştır. Jandarma Erat Kanununda- I 
ki tâbir aynen alınmıştır. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim madde
den ne kaydediliyor; ar ve haya, âdaba aykırı I 
hareketler mi demektir? | 
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BAŞKAN — O demektir. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Efendim, 

maddenin ne kaydettiğini çok kıymetli hukukçu 
Suphi Beyefendi anlarlar her halde. Ve bugüne 
kadar, 1861 sayılı Kanun çıktığından bugü
ne kadar 20 nci madde aynen tatbik edilmiş
tir ve tâbir aynıdır. Takririn kabul edilme
mesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Bu takrirde ısrar ediyor musu
nuz Sayın Türkmen 

(Lüzum kalmamıştır, geri aldı sesleri) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir. 
Maddeyi avnen oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük maddesini okutuyorum : 

ONUNCU KISIM 
Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük 
MADDE 33. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüce girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuvoram. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütmo 
MADDE 34. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

CAVİT TEVPlK OKYAYUZ (îçel) — 
Sayın Başkanım tümü üzerinde konuşmak isti
yordum. 

BAŞKAN — Kabulden evvel; oya sunmadan 
evvel konuşulurdu. O zaman isteseydiniz olur
du. Ama oya sunulduktan sonra olmaz. 

CAVÎT TEVFlK OKYAYUZ (îçel) — 
Oya konmadan istemiştim. Ama siz oya sunul
duktan sonra verin efendim. 

BAŞKAN — Hayır, oya sunulmadan evvel 
lehte veya aleyhte iki kişi konuşur. Kanun bit
miştir. Hayırlı olmasını temeni ederim. 

Şimdi -T^iyoruz sağlık işlerine... Saym Bakan 
sizi çok beklettik ama, görüyorsunuz halimizi. 

Jandarma işlerine ait kanun bitmiş bulun
maktadır. 
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6. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bahanhğı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet 3Ieclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
îşler ve B'ltçe ve Plân komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/707; C. Senatosu : 1/554) (S. 
Sayısı : 648) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelero geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... E t m îy enler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle müzakeresi teklifi var. İvedilikle 
müzakere 'ini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3D17 sivili Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilât ve Memurin Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Saflık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı her dereceli meslek okullarında, 
kura ve benzeri kuruluşlarda nazari ve tatibikî 
öğretim ve eğitim yapmak üzere kadro ile öğ-
rotıme'n tâyini mümkün olmadığı veya ders 
saati ile öğretim ve eğitim yapılmasında zaru
ret ve fayda görüldüğü takdirde, Bakanlık. öğ
retmenleri veya-genel veya katma bütçeli ku
rumlarda görevli memurları veya bu öğrdtim 
ve cğl'jim hizmetini görebileceği Bakanlıkça 
tesbit edilenlerin ders saati ücretini vererek 
görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yüksek dereceli okullarla 
muadili kurslarda saat başı ücretle ders okuta
cak öğretmenlere dere saati için 20 orta derece
li okullarla muadili kurslarda her ders saati 
için 15 lira ücret ödenir. 

Yüksek okullarda .12 saatten fazla, orta de
receli okullarda 15 saatten fazla nazari ve •ame
lî eğitim yapan öğretimle görevli personel ders 
saati ücreti alırlar. 

Bunların ve ders vermekle görevlendirilen 
diğer memurların ders saati ücreti ile okutabi
lecekleri ders sayısı haftada 15 saati geçemez. 
Memur olmıyanlara verilecek ders saat ücretle-
rini'n aylık toplamı da memuriyete alındıkları 
takdirde müstehak olacakları maaş tutarını ge
çemez. 

(1) 648 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen? Yek. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Ders saat ücreti alan öğret

menler, öğrencilerin imtihanını yapmakla so
rumludurlar. öğretmenler kuruluna iştirak 
ederler. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve-Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür.. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Hayırlı ol
sun sesleri) 

7. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadroların değiştirilmesine dair olun 
467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi : 1/800; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/555) (S. Sayısı : 647) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

4832 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldo 
yazılı kadroların değiştirilmesine dair olan 467 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 . 5 . 1964 tarihli ve 467 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kuruluş ve memurları Kanununa bâzı 

(1) 647 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
•bağlı 'kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4862 saydı Kanuna ilişik (2) saydı cetvel
de yazılı kadrolar ile aynı cetvele 5087, 5194, 
5:553, 5368, 5573, 5825, 5880, 6049, 6134, 6259, 
6487, 7079 ve 7330 saydı •kanunlarla eklenen 
kadrolar kaldırılmış ve !bunlarnı yerine ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulnıuş-
1 ur. 

BAŞKAN — Madde Üzerinde konuşmak is-
t iyon? Yok. Maddeyi cetvel iylo birlikte oyunu
za, sunuyorum. Kabul edenler... Htmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Bu kanun .15 . 5 . 19(14 tari
hinden fbeı-i geçerli olacaktır. 

BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka;bul edilmiştir. 

.MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve 
»Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm iyen lor... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ti. — Sağlık ve Sosyal Vardını Hakanlığına 
bağlı sağlık kurumlar iyi e csenleştirme «Rehabi
litasyon» tesisi erili e- yerilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine. dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler, Sosyal işler ve Hütcc re 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
l/itil; Cumhuriyet Senatosu : //55<SJJ (S. Sayı
sı. :lii5) (l) 

BAŞKAN -— Tümü üzerindi' söz ist iyon.? 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağ
lık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitasyon» 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 
209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve 
bâzı maddelerin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli ku-

(1) (145 S. Sayılı basmayazı tutanağın s<>-
n undadır. 
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rum ve hastanelerde çalıştırılacak tabip (Asis
tanlar hariç) diş taıbibi, meslek okullarından ve 
meslekî kurslardan mezun yardımcı tıp persone
li ile eczacı, biyolog, kimyager, kimya lisansiye, 
kimya mühendisi ve •veterinerlere, her ay maaş
larına munzam olaraık bir tazminat verilir. 

Ancak, tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve, sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, üc
retli veya. sözleşmeli ok görev (Baştahiplik taz-
minalı hariç) alamazlar. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen .' 
Y.*k. 

UIOLÂL I0RTUÖ (Klâzığ) ---•- Bir sorum var 
Hükümet ten. Burada «asistanlar hariç» den
mektedir. Halbulki ihtisas yapmış asistanlar 
vardır. Bunlar dâhil midir değil midir? (Gü
rültüler) 

BAŞKAN ---- Havın Bakan tavzih etsin, baş
asistan ve asistanlar buna dâhil mi.' 

SA(UlK VE SOSYAL YARDIM BAKA
Nİ FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) 
İhtisas stajını yapanlar hariç mütahassıs asistan 
ve başasistanlar kanundan istifade edeceklerdir. 

BAŞKAN - Komisyon sordu, Bakan ceva
bım verdi. 

MEHMET UAZER (Kara) — Maliyeciler 
kolay kolay tatbik etmezler? 

SUPHİ BATUR (Sinop) - Maliye temsilci
si arkadaşlar söylesin nasıl tatbik edeceklerini, 
yarın ihtilâl' olur. 

LÛTFİ TOKOCiLU (Kocaeli) - Usule uy
gun değildir. Komisyondaki arkadaşlar sual sor
ma hakkını haiz değildir. (trürültülor) 

BAŞKAN — Buyurunuz kürsüye erendim. 
Yalnız altı dakika vaktimiz kalmıştır, bunu ha
tırlatırım buyurun kürsüye geliniz. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) 
Muhterem Balkan, muhterem arkadaşlar burada 
bir anlaşmamazlık oldu. Konuyu müsaade 'bu
yurursanız soru seklinde tavzih edelim. Sayın 
Ba'kan ifade buyurdular. Ama; Komisyon ba
kımından bu 'komisyon başkanından sorulmalı
dır. 

Hakikaten 1 nci maddede görüldüğü gibi, 
asistanlar hariç deniliyor'. Asistanların çalış
maları; hastanelerimizde, iki kategoriye ayrıl
mış bulunmaktadır. Birisi asistan ismi altmda 
ihtisas çalışmalarına devam ederler, buradaki 
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kasıt, bu asistanların hariç tutulmasıdır. Eğer 
bu «hariç» kelimesini kaldırırsak, asistanların 
aldığı tazminat, bilmiyorum Hükümet ne 'bu
yuracak, asistanların aldığı tazminat ortadan 
kalkmış gibi 'bir hal alacak kanunda... 

Onun için, bütün asistanlar hariç, dendiği 
intibaı var, bende. Yalnız şimdi sormak isteriz; 
başasistanlar ihtisas almıştır ve asistan kadro
sunda çalışan mütahaıssısiar vardır. Bunlar taz
minatlarını, l)iı maddede «hariç» dendiğine ^ci
ro, alacak: mıdır, almıyacaik mıdır.' Alınacaksa, 
bu kurumlar döner sermaye olduğuna »-öre, 
oradan mı alacaktır? Bu, yani maliyeyi al Tıka
çlar etmemek şartiyle, maliyeye gitmiyor, döner 
sermayedir ve döner sermayenin tâbi olduğu 
kurumlarda çalışan başasistanlar ve ihtisas al
mış asistan kadrosunda olan hekim arkadaşlar 
oradan mı alacaktır? 

Bunu Komisyonun ve Hükümetin burada, 
zail) iti ara geçmesi için, cevaplandırmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN -— Komisyon kendisi sual soru
yor. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Sormam ası lazımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal ; 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, Vekil Beyden bir istirha
mım olacak; diş talbibi meslek okullarından ve 
meslekî kurslardan mezun yardımı e ı tıp perso
nelinden ne anlaşılıyor? Eğer bu yardımcı tıp 
personeli eJbe ve hemşirelerse doğru ve yerinde
dir. Değilse doktorların muvaffakiyetinin aııa-
sırrı hemşire ve ebelerdir. Bu bakımdan hemşi
re ve cebelerin ve sağlık memurlarının bu t az-
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minaltan faydalanmasında zaruret vaiKİır. Nö
betçi doktor, doktorlar; profesörlerin hastane
lerdeki muvaffakiyetinin sırrı sağlık memuru
dur, hemşireler ve ebelerdir. Bunların çekmiş 
olduğu eziyet doktorlardan da fazla diyebili
rim. Bu bakımdan eğer İni, meslekî kurslardan 
mezun yardımcı tıp personeli arasında sağlık 
memura, ebe ve hemşire varsa, bu kanun yerin
dedir. Değil ise çok noksandır. Bunun tavzihi
ni Bakan Beyden bilhassa rica ve istirham ede
ceğim. 

Bü ruletlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaların neticesi

ni arz ediyorum. 
1 . 7 . .19(14 tarih ve 488 sayılı Danışa Vergi

si Kanununun 2 sayılı tablosunun Y nci bölü
münün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanunun oylamasına 100 sayın üye katılmış, 
98 kaibul, 2 çekimser teklif kanunlaşmıştır. 

150 milyon liralık madenî uf aldık para bas
tırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanunun oyla
masına 9)) sayın üye katılmış, 89 kaibul, 4 çe-
kiııser, tasarı kanunlaşmıştır. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin 1 nci mad
desinin oylamasına 94 sayın üye katılmış, 90 
ka'bul 4 çekinser salt çoğunluk sağlanmıştır. 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin tümünün 
oylamasına 93 sayın üye katılmış, 90 kailini. 
3 çekiser salt çoğuluk sağlanmıştır. 

Efendim, saat 13.00 tür. Vakit dolmuştur. 
Bugün saat 15.00 te toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Bajkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde) Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 103 ncü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın; Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî Andlaş
ma Teşkilâtı arasında imzalanan «Merkezî And
laşma Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve millet
lerarası personelin statüleri hakkında andlaşma» 
ve eki mektupların onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarsının gündeme alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teminen 
kurulacak geçici bir komisyona havelesine dair 
önergesi (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Se
natosu 1/566) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir tezkere vardır, okutuyo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlğma 
Türkiye Hükümetinin talebi üzerine Merke

zi Ankara'da kurulmuş bulunan Merkezî And
laşma Teşkilâtı, CENTO'nun millî temsilcileri
nin ve milletlerarası personelin statülerine dair 
andlaşma ve eki mektuplar Millet Meclisince 
22 Haziran 1965 günkü oturumda onaylanmış
tır. Teşkilât merkezinin Ankara'ya nakledilen
den bu yana yedi yıla yakın bir süre geçmiş ol

masına rağmen andlaşma ve eki mektupların 
kanunlaşmamış olmasından mütevellit durumun 
devamındaki aşikâr mahzurları önlemek üzere 
Millet Meclisimizce onaylanan tasarının Cumhu
riyet Senatosundan tatilden evvel gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini temi
nen ilgili komisyonlarda ayrı ayrı ele alınmak
sızın geçici bir Karma Komisyona havele olun
masını arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Hasan Iışık 

BAŞKAN — Sabahleyin okunan bir tak
rir vardı; Saym Tevetoğlu ve arkadaşlarının. 
Bununla mı ilgili idi efendim? 

FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, bu kanunun, Dışişleri 
ve İktisadi ve Malî İşler Komisyonunda ayrı ay
rı görü jülmcktense, beşer üyeden mürekkep ge
çici bir komisyonda görüşülmesi teklif edilmek
te :lir. Dışişleri Bakanlığı da bunu istemekte
dir. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

9. — Siyasi partiler Kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/560; C. Senatosu 1/551) (S. Sayısı : 
649) (1) 

BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanununun mü
zakeresine devam edeceğiz. Hükümet mümessili? 

(1) 649 S. Sayılı basmayazı 21 . 6 . 1965 ta
rihli 100 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

(Yok sesleri) Hükümet yok biliyoruz ama, bari 
mümessili bulunsa. 

VASFİ GERGER (Urfa) - - Sayın Başkan, 
zaten bu kanun dolayısiylo Hükümetten hiçbir so
ru sorulmuyor ve Hükümet hiçbir açıklamada 
bulunmuyor. Komisyon kâfidir. 

BAŞKAN — Şart değildir. İkinci defa bulun
masa da devam edilir, ama işe verilmesi lâzım-
gelen ehemmiyeti tebarüz ettirmek bakımından 
bulunması lâzımdır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar; başka önerge 

~lup olmadığını bilmiyorum. Yanılmıyorsam ve
rilmiş bulunan önergeler bu mahiyettedir. Bun
lara sıra ile komisyon olarak bir bir arzı ce-
vabedeecğim. 

BAŞKAN — Osman Alihccagil'in de bir 
önergesi vardır, efendim. Dün okunmuştu. Çı
karılması değil de, şöyledir : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanun tasarısının 16 neı mad

desinin 4 ncü bendinin yanlış anlaşmalara mey
dan vermemesi için aşağıdaki gibi tâdilini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

Tâdil : Siyasi partilerin illerin merkez ilçe
lerinde teşkilât kurmaları ilçeler hakkındaki hü
kümlere tabidir. 

C Senatosu B : İl 
Efendim 16 ncı maddenin müzakeresine baş

lamış idik. Hatipler konuşmuşlar, komisyon ce
vap vermişti, takrirleri de okunmuştu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — 16 ncı maddede ce
vap vermedik. Söz alanlar var, dediniz, vakit 
geçmiş bulunması sebebiyle saat 15 e talik et
miştiniz. 

BAŞKAN — Evet. Şimdi söz mü istiyorsu
nuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Buyurun. Söz komisyonun ikin
ci söz sözcünündür. Çünkü sözcünün biri mad
deye muhaliftir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, 16 ncı madde üzerinde ya
nılmıyorsam verilmiş bulunan değiştirge öner
geleri beş tanedir. Bunlardan bir tanesi Komis
yonumuzun sözcüsü bulunan Zihni Betil tara
fından verilmiş bulunan önergedir. Bu önerge
ye göre, Millet Meclisi metninin aynen kabulü 
ile, Geçici Komisyonumuz tarafından getirilmiş 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ilçe kongrelerinde tabiî üye olmamasının 
çıkarılması. İkinci mevzu ise, müddet olarak üç 
aydan 1,5 aya indirilmiş bulunan müddetin 
tayyı hususundadır. 

2 ııcisi ise, Sayın Ege ve arkadaşları tara
fından verilmiş bulunan önergedir; 16 ncı 
maddenin 1 nci fıkrasında bulunan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin tabiî üye olması
nın metinden çıkarılması hakkındadır. 

3 ncü bir önergenin riyasete verilip verilme
diğini bilmiyorum. Ama Sayın Ağırnaslı tara
fından bu kürsüde söylenen ve Heyeti Umumi
ye tarafından da tasvipkâr mahiyette karşıla
nan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ancak ve ancak ilçelerde tabiî delege olabilme
si ancak, hangi ilçede kayıtlı ise, o ilçenin tabiî 
delegesi olabilmesine mütedairdir. 

4 ncü önerge, Sayın Bingöl tarafından veril
iyi iş bulunan önergesidir. (Geri aldı sesleri) Ge
ri almışlar. 

5 nci önerge ise, yine Sayın Ege ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bulunan önergedir ki, 
bu da 16 ncı maddenin 4 ncü bendinin metin- I 
den çıkarılmasına mütedairdir. j 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Reis Bey, başka ve
rilmiş önerge var mıdır, hepsi bu kadar mı? 

BAŞKAN — Bu kadardır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMA

İL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muhterem ar
kadaşlarım, biz bu metni hazırlarken komis
yonda bulunan arkadaşlarla bu mevzuların bir 
bir üzerinde teemmül ve tezekkür ederek netice 
itibariyle bugün huzurunuza getirmiş bulundu
ğumuz metni tanzim ve tedvin ettik. Bunun 
sebeplerini arz edeceğim. 

Zihni Betil arkadaşımız tarafından verilmiş 
bulunan önergenin aleyhindeyiz. Şöyle ki, ko
misyon olarak bizim düşünüşümüze göre ilçe 
kongrelerine, Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
,V>W,-e olarak, tabiî üvo nla^ık. n-ir^^-in^e 'ıiz 
fayda umuyoruz. Bunun faydası iki sebebe 
müstenittir. Birisi; her zaman milletvekili ve 
senatör olarak kendi seçim bölgelerimizle irti-
bit temin etmek mümkün değildir. Kongreler
de bulunduğumuz zaman arkadaşlarla görüşme, 
konuşma ve onların ihtiyaçları nelerse onları 
kongrede tesbit ederek, Ankaraya döndüğümüz 
zaman yapabilme gayesine vabestedir. 

İkincisi ise, yine ilçe kongrelerinde hazan 
öyle hâdiseler oluyor ki, milletvekili ve senatör 
arkadaşları, bâzı gruplar, konuşturma gibi bir 

i gayretin içine giriyorlar. Tabiî delege olarak 
J gittiği takdirde, hem rey verebilir ve hem de 
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söz hakkı bulunabilir. Buna mâni değildir. Biz 
bunu 15 nci maddenin esbabı mucibesinde zik
rettik. Heyeti Aliyeyi fazla yormamak için bunun
la yetiniyorum. 

Yine Zihni Betil Beyefendi tarafından veril
miş bulunan ve bu maddede 1,5 ay olarak tes-
bit edilmiş bulunan müddetin uzatılmasına dair 
önergesine gelince; bu müddet 15 nci maddede 
il için 1,5 ay olarak tesbit edilmiş olduğuna gö
re, ilçeler için de 1,5 ay olarak tesbit edilmiş 
bulunmasında bir zaruret vardır. Kaldı ki, 
15 nci madde kabuİ edilmiş bulunduğuna göre, 
l<) nci maddede böyle bir tadilât yapılırsa ka
nunun insicamı bozulur; illerde 1,5 ay, ilçelerde 
• \ ay gibi bir zamana bırakılmış olur ki, bu da 
kanun tekniğine uygun değildir. Bu sebeple 
bu 1,5 aylık müddetin '.) aya çıkarılmasına mü-
tadair değiştirge önergesine komisyon olarak 
katılmıyoruz. Bu bakımdan bu önergelerin red
dini rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; diğer bir önerge ise; 
T. B. M. M. üyelerinin ilce kongrelerine tabiî 
üye, olarak girmemesini temin zımnında, İm fık
ranın tayyı hususundadır. Bunun esbabı muci-
besini biraz önce aynı mahiyette bir önerge ver
miş bulunan Sayın Betil arkadaşımızın önergesi 
sebebi ile izah etmiş bulunuyorum. Heyeti bu 
hususta fazla yormıyacağım, ayın cevapla yeti
niyorum. 

Diğer taraftan, 2 önerge daha var; bunlar 
da 1(> nci maddenin 4 neü fıkrasına tekabül et
mektedir. Sayın Ege ve arkadaşları derler ki, 
bu fıkrayı tamamen metinden tayyedelim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu fıkra, daha 
evvel partilerarası görüşmede, su sebebe müste
niden getirilmiş bulunmaktadır; bir il düşünün 
ve ufak partileri düşünün ; il idare heyeti 15 ki
şiden müteşekkildir. Şimdi ufak partiler il için 
15 kişi bulduktan sonra, ilce idare heyetini teş
kil edebilmek için adam bulamamakta ve bunun 
zorluğunu çekmektedir. Bu sebeple bu hususu 
kendimiz getirmiş değiliz. 'Büyük Millet Mec
lisi metninde bulunan bu fıkrayı da yine komis
yon olarak aynen almış bulunmaktayız. Bu hu
susta takdir, mutlaka tamamen Yüce Heyetin
dir. 

5 nci olarak verilmiş bir takrir ise, 10 nci 
maddenin 4 neü fıkrasının çıkarılmasına müte
dair değil de, gelmiş bulunan bu fıkraya «siyasi 
partilerin illerin merkez ilçelerinde teşkilât kur-
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maları, ilçeler hakkındaki hükünılerere bağlı
dır.» diye bir hüküm eklenmesini istemektedir; 
Yani, bu tâbirden sonra gelenleri bırakarak, il
çeler hakkında hükümler nasıl tatbik ediliyorsa 
ile bağlı merkez ilçe idare heyeti de aynı şekil
de, ilçelerde olduğu gibi, kurulsun. Şimdi biz 
bir büküm getirirken komisyon olarak, bu hük
mün illâ doğru olduğu hukuki kanaatinde deği
liz. Biz yalnız .Muhterem Heyet Aliyenin huzu
runa daha evvel Meclisten geçmiş bulunan bir 
metni getiriyoruz. Heyeti Âliniz her zaman bu 
hükmü değiştirmeye, tağyir etmeye salahiyetli
dir. Biz komisyon olarak bu hükmün burada 
kalmasını arzu ediyoruz. Takdir Yüce Heye
tindir. Hürmetlerimle. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir sualim var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VASFI G ERG ER ( Urfa ) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin kongrelere iştiraki, rey 
hakları olmamak şartiyle mâkul görülebilir. Za
ten arkadaşların itirazı da tahmin ediyorum ki 
bu rey meselesinden doğuyor. Farzedelinı 
80 delegesi olan bir ilce kongresine 15 üye işti
rak eder ve bunların \-ey hakkı olursa bunlar 
oradaki kongrenin havasına hâkim olabilirler. 
Arkadaşların endişesi buradadır. Şu halde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerini tabiî üye 
olarak kabul edelim, ama kongrelerde rey hakkı 
olmasın. Bu hususta komisyonun düşüncesi ne
dir f 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ tSMAİL 
YEŞİLYURT (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, üstadımın bana tevcih etmiş ol
duğu suali anlamış bulunuyorum. Cevabımı arz 
edeyim. Ben meseleyi uzatmak istemiyorum. 
Yoksa daha konuşulacak şeyler ve cevapları 
vardı. 

Bizim komisyon olarak görüşümüz şudur : 
Söylediğiniz husus teemmül edilebilir Fakat biz 
komisyon olarak, tabiî üye olunca bir rey ver
sin diye düşünebiliriz. Sebebi : Erdoğan Adalı 
arkadaşımız bu kürsüden dediler ki, İstanbul 
gibi su kadar ilçesi bulunan bir ilde arkadaşlar 
birlikte kongreye gittiğimiz takdirde biz kong
renin seyrini değiştirebiliriz. Bunu yalnız İs
tanbul'a has bir hususiyet olarak kabul ediyo
ruz. Kaldı ki, İstanbul'da her bir ilçede 
500 -.000 delege vardır. İstanbul'un l,YA millet
vekili var. Belki Adalı arkadaşımız hepsi bi-
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zinı partiden olduğunu tahmin ederek konuşmuş 
olmalıdırlar. Ama bugün nispî temsil sistemin
de bu -VA milletvekili ve senatörü bir partinin 
alması mümkün mü? Hu taksim edilmiş bulun
duğuna göre, istanbul'u düşünelim, en çok 
15 delegesi olacak. İstanbul gibi bir ilde 15 de
lege ne yapabilir.' Ben kendi vilâyetimi. Yoz
gat, düşüneyim. İki arkadaşız, bir kongreye 
gittik. 160 tane delegemiz var. Bu 160 delege 
arasında bizim 2 reyimiz ne yapabilir? Su hale 
göre biz, tabiî üyelik verildiği takdirde yalnız 
söz hakkı verilsin, vey hakkı olmasın gibi bir 
mütalâaya komisyon olarak iştirak edemiyoruz. 
Ona tabiî üyeliği verince onun haklarını da ken
disine, senatör ve milletvekillerine bağışlıyalım, 
diyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alilıocagil. 
OSM A N* A LI HO( !A O İL ( E rzu rum ! - -Muh

terem arkadaşlarım. Ki ncı maddenin 4 ncü ben
dinin tadili hakkında bir önerge vermiş idini. 
Arkadaşlarımın iyice anlıyabilmeleri için şimdi 
iki kelime ile izah edeyim. 

Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerinde 
teşkilât kurmaları kanunların uygulaması ba
kımından zorunlu sayılamaz. Şimdi getirilen 
teklif bu. Bu tabiî açık bir ifade olmadığı gibi, 
merkez ilçelerinde teşkilât kurulması il teşkilâ
tının, yahut genel idare kurulunun ihtiyarına 
bırakılmış oluyor ki. bunda İsmail Yeşilyurt ar
kadaşımız da ısrar etmediler. Bunda hiçbir se
bep yoktur. Şimdi ben Erzurum'dan misâl ve
receğim. Erzurum'un merkez kaza nüfusu 
^ bine yaklaşmıştır. Şimdi burada merkez ilçe 
teşkilâtı kurulmıyacak, 20 bin nüfuslu kazaları
mızda kurulacaktır. Bunda partililerin, genel 
idare kurulunun, il teşkilâtının hususi maksat
ları da olabilir. Kurulmuş olan teşkilâtı kaldı
rır, bir zaman kurmaz. Onun için, sarahat ve
relim maddeye. Sij^ısi partilerin ilerde, mer
kez ilçelerinde teşkilât kurmaları ilçeler hakkın
daki hükme tabidir, diyelim, mesele anlaşılsın 
ve ileride şunun bunun menfaatine tatbik edil
mesin, bu madde. Ben bunun kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Et kor, buyurun sorunuzu 
sorun. 

RİFAT ETKER (Ankara) - - Ben komis
yondan şunu öğrenmek istij-'orum; şimdi Seçim 
Kanununda «bir ilin bütün kazalarında teşki
lât kurulması mecburidir», der, 15 il savar. Sim

di sonradan merkez ilçelerde teşkilât kurulma
sına mütedair bir kanun var. Burada ise ihti
yari bırakılıyor. Yarın her hangi bir sebeple, 
partinin merkez ilçe teşkilâtı yoktur, binaena
leyh, bu yüzden 15 ilde teşkilâtın tamam değil 
denilebilir ve seçimlerden dışarı çıkarılabilir. 
Bunu nasıl telif edeceğiz, böyle ihtiyari bırakı
lırsa. 

BAŞKAN -— Başka soru sormak istiyen ar
kadaş varsa sorsun. Buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCC'SÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Muhterem arkadaş
larım, tahmin ediyorum ki. bana sual soran 
muhterem dostum demin beni dinlememişler. 
Millet Meclisi bu maddenin bu fıkrasını getirir
ken, maksadı, küçük partilere böyle bir yük tah
mil edilirse belki ilçe teşkilâtını kuramazlar 
ıioktai nazarına matuftu ve bu hususu düşünmüş
tü. Halbuki demin arkadaşlarımdan işittiğimiz 
gibi, merkez ilçe teşkilâtsız hiçbir vilâyet olmaz. 
Mutlâ.ka ile ilçeye bağlıdır. Kayıtlar ilçede bu
lunur defterler ilçede bulunur. Bilmiyorum 
(!. H. P. nin ve A. I\ nin ilçe teşkilâtsız hiç ili 
var mıdır? Bu kendiliğinden mevcuttur. Bu
raya getirilen hüküm yalnız ve yalnız komis
yonun görüşüne göre, küçük partileri koruma
ya matuf bir hükümdür. Ama Heyeti Aliniz is
tediği takdirde bunu da diğerleri gibi mecbur 
edebilir. (Sağdan, mecbur edelim sesleri) 

Şimdi derler ki, 15 ilde teşkilât kurınıyan 
partiler seçimlere giremezler. İlin içerisinde il
çe bir teşkilât bulunduğuna ixör{\ yarın mahke
meye dâva açarlar da, bulunmaması sebebiyle 
seçime girme hakkı iptal edilebilir gibi bir endi
şe var. Komisyonumuzun kanaatine göre bu 
hüküm böylece geldiği takdirde tamamen ihti
yarına bırakılmış olduğuna ^ön\ isterlerse kü
çük partiler- illerin, ilçelerin de teşkilâtını kur-
mıyabilirler. Ye bu bir kanun maddesi bulun
ması sebebiyle, bundan dolayı açılacak bir dâ
vanın redde mahkûm olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALİ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, şu görüşmekte olduğumuz 
kanunu biran evvel çıkarmak için bütün sena
tör arkadaşlarımız arzu içinde oldukları halde. 
maalesef komisyonun bâzı hususlarda böyle di
renmesi vaktimizi alıyor ve isi zorlaştırıyor. 
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Çok saym arkadaşlarım, ben dünkü husus

ları tekrar edecek değilim, ilçe teşkilâtına işti
rak edecek Büyük Millet Meclisi mensupları 
hakkında bir takririmiz var. Bu son fıkranın 
bu şekilde getirilmesine imkân var mı? Şu Si
yasi Partiler Kanununun sureti vaz'mdan mak
sat nedir? Partilere davranışlarında bir seviye 
getirmek, partileri Anayasaya uygun faaliyete 
sevk etmek... 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi partilerin 
merkezlerinde bulunan yani şehir merkeplerin
de bulunan insanlar mı, partililer mi bir partiye 
istikamet verecek olgunluktadır, seviyededir, 
yoksa mülhakatta mı?.. Biz. partililerin şehir 
merkezlerindeki teşkilâtlarını kurmuyoruz, par
ti bakımından daha seviyeli, daha iyi göri're sa-
hibolan insanların meydana getireceği teşkilâtı 
bırakıyoruz, merkez teşkilâtını kurdurmuyoruz. 
Emredici hüküm getirmeli bilâkis, siyasi par
tiler mutlaka merkezlerde teşkilât kurmalı den
melidir ki, şehir merkezinde olan partililer gel
sinler ve parti hakkındaki, memleket meselesi 
hakkındaki görüşlerini ifade etsinler. Bu işin 
bir tarafı. İkinci tarafı da pratik tarafı. Mer
kezlerde teşkilât kurulmazsa bir defa seçim 
kanunundaki hükme muhalif olur. Arkadaşı

mın konuştukları hususta ben de mutabıkım. 
İkincisi de, daima merkezler kalabalık olduğu 
için, merkez teşkilâtı kurulmaz, mülhak kazalar 
dolayısiyle merkeze tazyik yapılır. İstanbul 
mekezindc 19 kazanın dört tanesi mülhaktır. 
Geriye kalan merkezdedir. İstanbul'da merkez 
ilçe teşkilâtı kurulmaz denirse bütün belediye 
hudutları içinde olan 15 kaza teşkilâtı kurulmaz 
ve mülhak dört kazamHa parti sevk ve idare 
edilmeye çalışılır. Yoklama buna göre olur 
kongreler ona göre olur. Bu lüzumsuzdur. Kal
dı ki demin ifade ettim kanunun sureti vazı, 
partileri ve partilileri muayyen bir görüş ve 
seviyeye getirmektir. Biz şehir merkezlerinde 
teşkilât kurmıyaeağız, mülhak kazalarda, key-
lerde teşkilât kuracağız. Bu mantıksızdır. Bu 
bakımdan, arkadaşını Hocaoğlu'nun bir takriri 
vardır. Bu takririnde; siyasi partilerin illerin 
merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları ilçeler 
hakkındaki hükme tabidir, şeklinde tâdil var
dır. 

Bu tadile lütfen komisyonun da uymasını 
bendeniz rica etmekteyim. 
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BAŞKAN —• Saym Tarlan. 
CEMAL TERLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar; il merkezlerindeki ilce teşkilâ
tının kurulması hususunu, partilerin ihtiyarına 
terk etmekteki mahzuru geçen celsede izah et
miştim. Tekrar ctmiycccğim. 

Biraz evvel Saym Alihocagil arkadaşımız 
Erzurum'dan misal verdiler. Fakat tam mâna-
siyle izah etımediler. Eğer biz merkezlerdeki ilçe 
'teşkilâtının kurulması işini partilerin ihtiyarı
na terk edersek bir açık kapı burada koymuş 
ve ilerde büyük huzursuzlukları kendimiz ha
zırlamış oluyoruz, demektir. Bu böyle muhterem 
arkadaşlarım. 

Sayın arkadaşımızın buraya getirdiği esbabı 
muc'ıbeyi, doğrusunu sÖyliyeyim, kendisine kar
şı hürmetim vardır, fakat kabul ettmeme imkân 
yoktur. Arkadaşımız. «Efendim, biz bu bendi 
sırf küçük partilerin bâzı il merkezlerinde insan 
bulamamı:!.:, eleman bulamamak gibi bir endi
şelerini ortadan kaldırmak için getirdik.» dedi
ler. Yanılış anlamıyorsam bunu söylediler ken
dileri, 

Mdhterem arkadaşlar; burada diyor ki, 
madde gayet sarih. 15 nıci maddeyi okuyorum. 
«İl yönetim kıarulu, il baskınının başkanlığın
da olmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği 
sayıda - ü başkanı dâhil - 7 ilâ 15 üyeden ku
rulur.» Yani 15 üyeyi mutlaka zaruri gösterme
miştir. 7 ilâ 15 üye arasındadır. Binaenaleyh, 
o muhterem parti o il merkezinde eğer eleman 
'bulmak güçlüğü ile karşıferşıya ise, kendi il 
teşkilâtını yedi kişiden, ilçe teşkilâtını da yedi 
kişiden kurar. Bu şekilde onbeş kişiye dağıtmış 
olur. 'Muhterem arkadaşlarım, ama mutlaka 
zorlayıp bu bendi kabul etmek suretiyle ilerde 
il merkezlerindeki parti teşkilâtını birbirine dü
şürmeye hakkımız yoktur. Biz bu kanunla ah
lâk getirelim, bâzı p:aıtilerin tasallutumdan kur
taralım, diyoruz. Ama kendi elimizle bu kapıyı 
»çıyoruiz arkadaşlarım. Ben şahsan buna sureti 
katiyede taraftar değilim. Yalnız, takririm, bu 
benlin tamamen hddırılıması istikametinde idi. 
Alihocagil arkadaşım ilçe teşkilâtları ahkâmına 
tabidir, diyor. Bu haşiv olur arkadaşlar. Zaten 
esanen bu teşkilât kurulacaktır. Binaenaleyh, 
bu bendin kaldırılmasında bendeniz isabet gö
rüyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Aksu. 
J3AKÎ GÜZEY (Bursa) — Takririn noksan 

kalan kısmını iuah etmek istiyorum. 
CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, bu maddemin en mühim bendinin bu 
4 ncu bend teşkil etmektedir. Siyasi partilerin 
merkez ilçeleri ekseriyetle ve hattâ tamamen 
diyebilirim, nüfus itibariyle diğer ilçelerin 
2 - 3 mislinin üzerindedir. Bir Partiler Kanu
nu yapıyoruz. Bu Partiler Kanununda il idare 
heyetine muayyen vazifeler tevdi etmekteyiz. 
il idare heyetine bir de kendisinin bulunduğu 
ilçenin vazifelerini tahmil etmeye hakkımız da 
yoktur ve onları bu kadar kudretli bir hale ge
tirmeye de bu kanunun esprisi mâni teşkil et
mektedir. Kaldı ki asıl mühim mesele, arkadaş
larım bu noktaya işaret etmediler, yüzbln nü
fuslu bir merkez ilçesi, il kongresinde temsil 
edilememek mevkiinde kalmaktadır, aksi halde. 
Yani bunu kaldırırsak, farz edelim bir vilâye
tin sekiz kazası vardır. Sekiz kazasından seçilen 
delegeler il merkezine gelecektir. îl merkezinde 
toplanıp il kongresini teşkil edeceklerdir. Mer
kezi teşkil eden 100 bin, 150 bin, bâzan 200 bin 
nüfusu kapsıyan merkez ilçelerimiz vardır. Bu
rada bulunan arkadaşlar, parti yönünden vilâ
yette temsil edilemiyecektir. Ne farkı vardır 
bunun merkez ilçesinden? 

(Sonra, Cemal Tarlan arkadaşıma iştirak 
edemiyorum. Bizde merkez ilçesi yoktur. Yani 
teşkilâtı millîyede merkez ilçesi diye bir teşki
lât mevcut olmadığı için, burada sarahatle Sa
yın Alihoeagll arkadaşımızın takririni kabul 
etmediğiniz takdirde yukardaki bendden isti
fade etmek suretiyle merkez ilçesini kurmaya 
da imkân yoktur. Müsaade ederseniz, dün de 
arz eltim, behemehal Alihocagil arkadaşımızın 
•takririni kabul etmek zorunluğumdayız. Ve ka
bul etmediğimiz takdirde partili olarak hepimi
zin, kendi partimiz yönünden arz ediyorum, 
hepimizin b;şı ağrıyacaktır. Geçen seçimlerde, 
kongrelerde bunun acısını çektik arkadaşlarım. 
Muhakkak ki merkez ilçesi, yani küçük partiler 
bundan istdfade edecektir esbabı mucibesiyLe 
kurulmaması yoluna gitmek doğru değildir. 

Arkadaşlar, hiçbir parti küçük parti de
ğildir. Z.ten küçük parti diye bir şey olamaz. 
Her parti memleket kaderine hâkim olayım diye 
çıkar, deklare eder. Bu itibarla bir vilâyette 
7 kişiyi bulamıyan bir parti esasen parti hüviyc-

24.6.1965 0 : 3 
tini kaybetmiştir. Binaenaleyh o da kurmayı-
versin. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka-

daş1 arım; sözüme bir misalle bağlıyacağım ve 
isçim bölgemi ele alarak konuşacağım. Bur-
n 'n ın merkez kazalı 240 000 nüfusa sahiptir; 
şehir ve köyleri. 240 000 nüfusa sahibolan bir 
verde eğer ilçe teşkilâtı kurmıyacak olursak, 
ister C.H.P. olsun ister hangi parti olursa ol-
ran, oradaki nüfusa göre bir ekseriyeti, bü
tün kazalara nazaran bir ekseriyeti peşinen 
elinde bulundurur. O il idare heyeti ne derse 
artık ondan sonra oradaki partilerin istika
meti odur. Hangi parti olursa olsun. Halbuki 
il idare heyetleri, teşkilâtı bitaraf olarak ka
zalar beyninde idare etmekle mükellef olan bir 
kuruldur. Genel kurul da, bütün memleketteki 
teşkilâtı idare etmekle mükelleftir. Binaen
aleyh, merkezlerde, vilâyet merkezlerinde ayrı
ca ilce teşkilâtı bulunmadığı veyahut da ku
rulması ihtiyarına bırakıldığı takdirde il
lerde bâzı politikacıların amaline hizmet et
mek gibi kötü bir duruma götürmüş oluruz, 
bütün partileri. Bu noktanın da nazarı iti
bara alınmasını teklif ederim. îster bizim tak
ririmiz olsun, isterse Alihocagil arkadaşımızın 
takriri olsun, biz ona da iltihak edebiliriz, mut
laka vilâyet merkezlerinde parti ilçe merkez 
teşkilâtı kuru1 malıdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifa-
vet takriri var. Yalnız bir arkadaşımız kalmış
tır, söz alan. Buyurun Sayın Erdoğan. 

AZMÎ ERDOĞAN (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, maddenin 4 ncü fıkrası kanaatim
ce mihrakından bambaşka bir şekilde ele alı
nıp mütalâa ödemektedir. Şimdi parti teş
kilâtı. eğer iyice dikkat edersek, parti teşki
lâtı tam mânasiyle idari teşkilâta muvazi 
olarak kurulmuş bir parti teşkilâtı şeklinde 
gözümüzün önündedir. illerde, ilçelerde ve 
hattâ 1960 tan evvel ocak ve bucaklarda par
ti teşkilâtları vardı. Bunlar tamamen idari 
t^.Vılâta muvazi olarak kurulmuş parti teş
kilât1 arı idi. Şimdi bugün, idari teşkilâtta 
merkez ilçesi diye bir teşkilât mevcut değildir. 
Bu itibarla, bugün bizzarure merkez ilçesi di-
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yo idari teşkilâtta bir kademe bulunmadığı -
na göre, parti teşkilâtında da olmaması İcab-
eder. Birinci mucip sebep budur. 

İkincisi, arkadaşlar nıedeıı endişe ederler 
bilmem. Sanki bu fıkra bulunduğu 'müddetçe 
hiçbir parti merkez ilçesinde bir teşkilât ku-
ranııyacak mânasını çıkarmaktandırlar. Halbu
ki arkadaşlarını; böyle bir şey yok maddede... 
Madde bunu ihtiyari bir 'hale sokuyor. İster ora
da 'her hahgi bir parti merkez ilçe teşkilâtını 
kursun, ister kurmasın... Bu, onun ihtiyarın
da... 

Şimdi, (A) partisi kurmuş. (B) partisi 
kurmamıştı]'. (A) partisi kurduğu için her 
hangi bir politikacının tesiri altında, onun 
amaline hizmet etmemiştir de, kurmayan par
ti etmiştir. Bunu bendeniz anlayamıyorum. 
Hangi sebepler bu maddenin, bu fıkrasının 
kaldırılmasını icabettiriyor? Yahut bizi zorun
lu kılıyor, bunu bir türlü anlıyamıyorum. 

Bu itibarla, hakikaten siyasi partilerin ille- j 
î'in merkezlerinde, ilçe merkezi teşkilâtı kur- i 
ması hususunu ihtiyarına bırakması uygun- ! 
dur. Bu hakımdan. Komisyonun getirmiş ol-
dıığıı bu, fıkranın aynen ipkasını, istirham j 
(diyorum. i 

Hürmetlerimle. i 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL j 

YEŞİLYURT (Yozgat) -•- Söz -istiyorum. \ 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, ama bu şekilde ; 
iki ayda, bitmez, bunu söyliyeyim. Zatıâliniz j 
noktai nazarınızı iki defa izah ettiniz. Muhalif i 
olanlar da iki defa izah ettiler. Bunun sonu gel- ! 
nıez ki... \ 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL i 
YEŞİLYURT (Yozgat) - Şimdi efendim, bir ' 
hususa işaret etmekte hukukî zaruret vardır. l 

Şu bakımdan ki, Tarlan Bey kardeşim, Ege ; 
arkadaşımla birlikte, bu maddenin 4 ncü fık- \ 
rasını kaldıralım der. Bu hüküm kaldırıldığı j 
takdirde illere bağlı ilçelerdeki teşkilât ne ; 
olacaktır? (Geri aldı «esleri^ 'Tamam, mesele | 
yok. | 

BAŞKAN — Geri aldılar efendini. î 
İSMAÎL YEŞİLYURT (Devamla) — Yalnız | 

diğer taraftan, yine 4 ncü ilâveyi istenilen, i 
Alihoeagil kardeşimiz tarafından verilen tak- [ 
rir muhterem Heyeti Âliniz tasvihedersc fe-
biha... Ama. biz Komisyon olarak şu geliş şek-
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lini daha uygun bulmaktayız; akla yakın gel 
•ınesi itibariyle. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Şimdi 
takrirleri birer birer aykırılık sırasına göre, 
okutuyorum. Evvelâ Sayın Betilim takriri. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı madde yerine Millet Meclisince kabul 

edilen 1.6 ncı maddenin kabul olunmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Komisyon buna iştirak etmedi 
ğini ifade etmiştir. Sayın Zihni Betil'in takriri
ni, ki Millet Meclisi metnini kabul edelim diyor, 
oyunuza sunuyorum. .Kabul edenler... Etmiyen 
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Sırrı Atalay'la iSayın İzzet Birand'rn 
aynı mahiyette takrirleri vardır efendim, oku
tuyorum. 

\ruiksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin birinci bendinin o seçim çev

resi partili T.B.M.M. üyeleri ile. ibaresinin çıka
rılmasını saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN - - Aynı mahiyettedir Sayın Bi-
rand'ın takriri de. 

Buna Komisyon katılmıyor. Metinden «O se
çim çevresi partili Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri ile» ibaresinin çıkarılmasını oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kahul edilmemiştir. 

Sayın Adalı'nm da, 16 ncı maddenin birinci 
fıkrasından «O seçim çevresine kayıtlı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ile» ibaresinin me
tinden çıkarılması hakkındaki teklifi vardır, aynı 
mahiyettedir, kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddenin 4 ncü bendinin kaldırılmaısı 
hakkında,,. (A.P. sıralarından, geri aldı, sesleri) 
Ama bu tarafta var .geriye almıyan. Bu ibare: 
çıkarılmadığı takdirde bunun yerine kaim olacak 
bir teklif vardır. Çıkarıldığı takdirde zaten en 
aykırı olduğu için konmıyacaktır. Bu fıkranın 
çıkarılmasını kahul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Şimdi dördüncü fıkrasının 
1 adili hakkında söyle bir teklif vardır, okutu
yorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Siyasi Partiler Katı un tasarısının '16 neı mad
desinin 4 ne i i bendinin yanlış anlaşmalara meydan 
vermemesi için aşağıdaki gibi tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
') sın an Alihocagil 

Tadil : »Siyasi partilerin illerin merkez ilçe
lerinde teşkilât kurmaları, ilçeler hakkındaki hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu.' 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Israr etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - - Tadil teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etin i yenler... 1.7 ye 
karşı 2(j oyla kabul edilmiştir. 

Yalnız bir takrir daha var. Geç. geldiği için 
okutamadım, 'daha evvel okutmam lâzımdı, özür 
dilerini. 

Yüksek .Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 1b' neı madde

nin birinci fıkrasının aşağıdaki şekildi» değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

1. İlçe kongreyi ilçe çevresindeki muhtarlık 
bölgelerinde partiye kayıtlı üyelerin parti tü
züğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı 
600 ü aşmıyan delegelerle kurulur. O ilçede ka
yıtlı Senatör ve Milletvekilleri ile ilçe yönetim 
ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri ilçe kon
gresinin tabiî üyeleridir, Geçici ilçe yönetim ku
rulu üyelerinin tabiî üyelik hakları yoktur. 
İlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere par
ti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır, 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

NİYAZİ AGIRNASL! (Ankara) -Müsaade 
eder misiniz, izah edeyim. 

BAŞKAN -• - Efendim, burada «Şifahen arz 
ettiğim veçhile...» demişsiniz. İzah etmiş bulunu
yorsunuz. Mamafih oylama sırası değil, izah ede
bilirsiniz de. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le!... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, Ali Hocagil arkadaşım izm tadil tek
lifi veçhile değiştirmek üzere hu şekilde oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde açık oyunuza sunulacaktır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) — Bir hususu rica ede
ceğim efendim, bâzı ilâveler var da. «O secim 
çevresinin» olacak. Birinci fıkranın ikinci ben
dinde başlıyor. «O seçim çevresinin» olacak. 

BAŞKAN — - Evet, «O secim çevresinin.» 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) Bir de bunu takiben 
«Disiplin» den evvel, «varsa» olacak. «Türkiye. 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ile ilce ve yönetim 
ve varsa disiplin kurulu» diyor, varsa olacak. 

BAŞKAN — Evet, «ve varsa» 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

YEŞİLYURT (Yozgat) Bir de yine bunu 
takiben «kongrenin» değil de «Kongrelerinin» 
olacak Beyefendi. 

BAŞKAN — Bu şekilde tadili oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, kanunun müzakeresi ve 
gündemle alâkalı olmak üzere ehemmiyeti i bir 
teklif gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Görüşülmekte olan Siyasi Partiler kanun ta

sarısının önemi ve müzakerelerin uzıyacağı na
zara alınarak 24 . 6 . 1965 tarihli bugünkü Bir
leşime ait gündemde mevcut tasarı ve teklifler 
dışında araya hiçbir mevzu alınmadan müste-
mirreıı siyasi partiler kanun tasarısının müzake
resine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Kütahya 
Ekrem Özden Ethem Erdinç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0=5m an Koksal 

BAŞKAN - - Muhterem arkadaşlar, şimdi 
gündemde .müzakere edilmemiş olan 7 - 8 madde 
vardır, bu hariç tutuluyor, fakat bundan sonra 
mütemadiyen Millet Meclisinden gelecek şeyleri 
müzakereye başlarsak, siyasi Partiler Kanunu 
çıkmaz, bunlar çıktıktan sonra sabahları dahi 
Siyasi Partiler Kanununun müzakeresini istih
daf etmektedir. 

Böyle mi Sayın Özden? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Çok acele bir 

kanun gelirse ne olacak? Zaruri bir kanun gelir
se bu istisna edilsin. 
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tiyoruz sizlere, diyoruz ki bugünkü konuşulan 
gündemi hariç, o bitirilsin, bundan sonraki bir-
le§'imleriimiz.de o bitirilsin, anea'k acele bir ka
nun gelirse yine Yüce Senatonun arzusu ile onu 
da alabiliriz, meselâ bâzı arkadaşlarımız diyor 
ki, Seçim Kanunu var elimizde diyor. Hakika
ten bu Seçim Kanunu 'belki acele görülebilir, 
zamanını bilmiyorum ben. Meselâ bu gibi ace
le kanunları da istisna edebiliriz. Fa'kat bun
lar haricinde bu gündemde mevcut ve sizin ka
rar* vereceğiniz çok acele bir kanun tasarısı ha
riç diğer zamanlarımızda araya birşey sokmıya-
lım ve sabahtan akşama kadar buna devam 
edelim diyoruz. Muhteremi arkadaşları/mm bu
nu kabul buyurmalarını arz ve istirham ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi aynı taıkrire imza koy
muş olan arkadaşların görüşlerinde mübayenet 
hâsıl olduğu meydana çıktı ve benim mantığım 
Sayın Koksal'in teklifini kaibul mahiyetinde 
idi. Binaenaleyh, bu mânada olmak üzere, sa
bahları dahi olmak üzere, müstacel kanun gelir
se ehemmiyeti izah edilir araya alınabilir, bu 
şe'kiklee sabah ve akşamı bu gündemdeki mad
delerin sabahleyin bitmesi kaydiyle oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Efendim, gelirse ve hayatî bir 

ehemmiyeti haiz ise bir teklif yapılır ve kabul 
ederseniz gündeme alırız. 

Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar. Bu tempo ile Parti
ler Kanununun çıkacağına benim aklım yatmı
yor. Mütemadiyen konuşuyoruz, zamanla da mu
kayyet değil. Sağ olsun, Komisyon da çok faal, 
o da mütemadiyen konuşuyor. Onun için beı 
özür dilerim arkadaşlardan, çok rica ediyorum, 
yalnız öğleden sonraya aidolmak üzere, yani 
Başkanımız burasını tefsir buyurdular, özür di-
liyerek ifade edeyim ki, yalnız öğleden sonrala
rı eski karar mucibince, partiler kanununu gö
rüşmeye karar verdik idi. Hiç olmazsa öğleden 
sonra başka kanun gelmesin. 

BAŞKAN — Zaten öğleden sonra hiçbir ka
nun gelmiyor efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade 
buyurun Reis Bey, eğer öğleden evvel gelecek 
müstacel kanunlar varsa, öğleden evvelki otu
rumda (bunları görüşelim, ama öğleden sonraki 
oturumda 'hiçbir şeye bakmadan bu kanunu gö
rüşelim. 

BAŞKAN — O halde arkadaşlar takriri bo
şuna vermiş oluyorlar. Zaten öğleden sonra 
hiçbir kanun müzakere etmiyoruz. Sayın Kok
sal zatıâliniz ne fikirdesiniz ? 

Arkadaşlar, öğleden sonra böyle bir şey müza
kere edilmiyor. O hakle muameleye koymuyo
rum. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, müsaade buyurursanız 
bir iki kelime ile izahta bulunmak isterim. Uy
gunsa bir iki cümle arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Zaten karar veril
mişti, öğleden sonra münhasıran Siyasi 
Partiler Kanun tasarısı müzakere edilecek ve 
araya birşey almmıyacaktı. Yani, bunun üzeri
ne beş dakika olsun, on dakika olsun beyhude 
gitmiş oldu, eğer takrir bu ise... 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın özden arkadaşımız arz ettiler, 
Partiler Kanununun bu tempo ile çıkarılması 
güçleşiyor. Hepinizin, bütün Senatonun arzusu 
bu kanunun biran evvel çıkması olduğuna gö
re, bir tedbire ihtiyaç hâsıl oldu, biz de bu tak
riri verdik. Bu takririmizde şunu arz etmek is-

Muihtarlık bölgelerindeki parti görevlileri 
MADDE 17. — Köy veya mahalle muhtar

lık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti 
üyeleri, parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık 
bölgesindeki parti işlerinin yürütülmesi için, 
bir parti görevlisi ile bir de yedeğini, parti tü
züğüne göre seçerler. 

Siyasi partiler yutardaki fıkrada öngörülen 
parti görevlisinden başka, bucaklarda ve köy 
veya mahalle muhtarlık bölgelerinde her hangi 
bir ad altında teşkilât kuramazlar. 

BAŞKAN — 17 nci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur, kabul edilmiştir. 17 nci maddeye 
geçiyoruz. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Meclis grupları 

Grup kurma hakkı 
MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında ; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahi
bolan siyasi partiler, Cuım'huriyet Senatosunda; 
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En az on milletvekiline sahibolan siyasi par

tiler, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kur
ma hakkına sahiptirler. 

Bir siyasi partinin grup kurduğu, o parti
nin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama 
meclisinin başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu 
yazıya parti grupunun ^yönetmeliğinin eklen
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında üç takrir 
vardır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arz ettiğim gibi 18 nci maddenin 

birinci bendinin metinden, Anayasaya aykırı 
olduğu cihetle, çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
Osman Sainı Sarıgöllü 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını say

gı ile anz ederim. 
Kars 

Sırrı AtaLay 

Başkanlığa 
Anayasanın 85 nci maddesi ile tüzüğün 14 ncü 

maddesinde mevcut sar&lıat karşısında 18 nci 
maddenin ilk fıkrasının maddeye konması zait 
bulunduğundan, işbu fıkranın kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Bolu 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
'SIRRI ATALAY (Kars) — 18 nci madde 

gerçekten tamomen lüzumsuz, tamamen haşiv
dir. 18 nci maddenin başında; «Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde en az 10 üyeye sahibolan 
siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında...» Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün üçün
cü maddesinin birinci fıkrası bunu daha güzel, 
daha kamım tekniğine uygun olarak tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Bu sebeplerle Birleşik İçtüzük
te mevcudolan bir hükmü, daha yanlış bir şe
kilde bir kanımla getirmeye lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Saim Sarıgöllü bunun Anayasaya ay
kırı olduğunu iddia ediyor. Yanlıştır, Sayın 
Sarıgöllü'nün iddiası. Çünkü Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün üçüncü maddesinde bu hükmü hep 
beraber kabul etmiş bulunuyoruz. Oraya gir-
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miş 'bu'luMnafctadır. Bu sebeple Anayasaya 
aykınlığıyla bir ilgisi yok, ama Birleşik Top
lantı içtüzüğünde mevcuttur. Bu itibarla Ana
yasaya aykırılığı lüzumsuzdur. 

ikinci ve üçüneü fıkraları Anayasada mev
cuttur. Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında mevcuttur bu hükümler. Bunlar da 
lüzumsuzdur. Son fıkra, Birieşik Toplantı iç
tüzüğünün üçüncü maddesinin ikinci fıkrasın
da, onlar da mevcuttur. Yalnız burada, ayrıca 
bizim komisyonumuz çok garip bir hüküm getir
miş. Bir siyasi partinin grup kurduğu, o par
tinin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama 
meclisinin başkanına yazı ile bildirilir. Bu ya
zıya parti grupunun içyönetmeliğinin eklenmesi 
lâzımdır. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, 
yasama organlarının gruplarına müdahale im
kânı veren bir hükümdür. Bizim içtüzüğümü
zün 14 ncü maddesi, grup kurma hakkıma sıaıhi-
bolan siyasi partilerin gruplarının ne şekilde 
kurulacağını hüküm altın almıştır. Grup kur
ma başkanlığa bildirilecektir, bunlar, şunlar 
eklenecektir. Şimdi, bizim sayın komisyon ne 
diyor? Partiler genel merkeze bunu bildirsin. 
Yani, yasama organlarındaki gruplar vazifeleri
ni yapmıyacaklar, içtüzüğün kendilerine verdi
ği yetkiyi alacak, götürecek, genel merkezlere 
vereceğiz. Yani nerede ise Itüi'hadı Terakkinin 
Merkezi Umumi, Meclisi Umumi gibi bir zihni
yeti, parti merkezlerinin tahakkümüne yol aça
cak hükümleri kendi elimizle getirip koyuyoruz. 
Ne lüzum var. Anaysca ve içtüzüklerde mevcut 
hükümleri çok yanlış bir şekilde hem ilâve ede
ceksiniz, hem de içtüzüklere rağmen getirip 
paTt'Dsrln genel merkezlerine yetkiler vereceksi
niz. Bu sebeple hem zait, hem hatalı olan bu 
hükümlerin çıkarılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Artuıs. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar, bizim komisyonumu
zun getirmiş olduğu maddenin 4 ncü fıkrasın
da yer almış olan «bir siyasi partinin grup 
kurduğu, o partinin genel başkanı tarafından 
ilgili Yasama Meclisi Başkanlığına yaz^yle bil
dirilir.» Hükmünün ben de çıkarılmasına ta
raftarım. Bu keyfiyet grup başkanlığı tara
fından ilgili Yasama Meclisi Başkanlığma bil
dirilir. Bugüne kadarki tatbikat da böyledir. 
tüzükler de böyle düzenlenmiştir. Binaenaleyh, 
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bu keyfiyetin partinin genel başkan lığına ve
rilmesi tamamen zaittir. 

Birinci fıkraya gelince; 1 nei fıkranın, ben 
de Sayın Atalay gibi, Anayasaya aykırı olma
dığı kanaatindeyim ve bu kanunun tümü üze
rindeki konuşmam sırasında daha evvel parti 
grup başkanlarının mutabakati ile hazırlanmış 
olan T. B. M.. M. birleşik toplantısı İçtüzüğü
nün üçüncü maddesinde bu hükmün yei' almış 
olduğunu ifade etmiştim. Orada aynen; T. B. 
M. M. üyesi toplamı en az 10 olan siyasi par
tilerin birleşik toplantıda grupları vardır, de
nilmektedir. Şimdi görüşmekte olduğumuz 
18 nei maddenin 1 nei fıkrasındaki hüküm bu 
birleşik toplantı İçtüzüğünün 3 ncü maddesin
deki hükmün bir tekrarından ibarettir. Şimdi 
Sayın Atalay bu hükmün buradan çıkarılma
sını istemektedir. Bence çıkmasına lüzum ol
maması lâznngelir. Çünkü bundan sonraki fık
ralar da Anayasaya yer almış bulunmaktadır 
Onların da Anayasada bulunduğu gerekçesiyle 
çıkarılması ieabedecektir. Halbuki bir mües
seseyi tanzim ederken, o müessese ile ilgili bü
tün hükümleri bir arada koymak, bir arada 
göstermek büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
Nitekim bundan evvel görüştüğümüz maddeler 
de Anayasada yer almış olan bâzı hükümlerin 
kanunda ipka edilmesine karar verilmiştir. Ez
cümle birinci maddenin son fıkrasında (siyasi 
partiler ister iktidarda, ister muhalefette ol
sunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır) diye bir hüküm vardı, bu hük
mün de Anayasada bulunduğundan bahisle çı
karılması istendi, fakat kabul buyurulmadı. 
Elem Anayasada vardır ama, siyasi partileri 
toplu olarak düzenliydi Siyasi Partiler Kanu
nunda, siyasi partilerle ilgili bütün hükümle
rin yer alması icabetmektedir. Siyasi partile
ri etüdeden bir kimse bu kanunu eline aldığı 
zaman sadece bu kanuna ait birtakım münfe
rit hükümleri değil fakat Anayasadan bağlıya
rak.'diğer bütün mevzularla alâkalı hükümleri 
toplu halde görebilmelidir, tşte bu gerekçe ile 
o teklif bu şekilde reddedilmişti. Şimdi aynı 
sebeple, arz ettiğim gibi, ikinci ve üçüncü fık
ralarda yine Anayasada yer almış hükümler 
mevcuttur. O halde 1 nei fıkranın da ipka edil
mesi yerinde olur. Birinci fıkranın Anayasaya 
aykırılığı katiyen ileri sürülemez. Çünkü, T. 
B. M. M. müşterek toplantısında siyasi partile

rin siyasi faaliyette buluna bil meleri için, bir 
grubolarak 'hareket etmeleri zarureti vardır. 
Bu zarureti Anayasanın 85 nei maddesi de ka
bul etmiştir. Müşterek toplantıyı derpiş et
mekle bizatihi müşterek toplantının derpiş edil
mesinin içinde, müşterek grup fikri de mün
demiçtir. Bu bakımdan müşterek grupu Ana
yasaya aykırı olduğu söylenemez, özetle birin
ci fıkra Anayasaya uygundur, kalmalıdır. Fa
kat dördüncü fıkradaki, partinin genel merke
zinin grup kurulduğunu bildirmesi keyfiyeti 
hakikaten çok fazla ileri bir şey, mübalâğalı bir 
hükümdür. Bunun çıkarılması yerinde olur. 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Say in Komisyon), acaba, ko
nuşmalardan sonra mı cevap verirsiniz, yoksa 
şimdi mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ lilv 
T.ÎL (Tokat) ••-• Konuşmalardan sonra 

BAŞKAN • Sayın Fzunhasanoğlu buyuru
nuz. 

SİRRİ UZUNHASANOÖLU (Bolu) — Muh
terem arkadaşlar, siyasi partilerin Büyük Mil
let Meclisini teşkil eden meclislerde grup kura
bilmeleri için asgari 10 üyeye sahibolmaları ik
tiza ettiğini Tüzüğün 14 ncü maddesiyle 85 nei 
maddesi açıkça belirtmiş bulunduğuna göre, 
18 nei maddenin ilk fıkrasında bu hükmün tek
rar- edilmiş bulunmasını ben her şeyden evvel 
kanun tekniğiyle kabili telif göremediğimden 
bu yönden kanundan (^karılmasını istiyorum 
Her ne İcadar bunun Anayasaya aykırılığı 
mevzuubahis değilse de ve her ne kadar mev
cudiyeti kanunun hükmüne bir aksaklık ge
tirmezse de tamamiylc zait bir fıkra olarak 
göze çarpmaktadır. Şayet Anayasada mevcut 
bu hüküm tekrar edilmek isteniyorsa, bu izah 
edilmiş olur. Bu izahname olmayıp kanun ol
duğuna göre bunun tekrar edilmesinde bir ma
na yoktur. Şayet böyle dahi düşünülüyorsa, 
buna İçtüzüğün 14 ncü ve Anayasanın 85 nei 
maddesi hükmü mahfuz kalmak şartiyle diye 
bir kayıt konabilirdi. Şayet böyle bir kayıt 
konmamış olsa dahi, bu hükümlerin mahfuz 
olduğu anlaşılabilir. 

Bunun neticesi olarak da, ikinci fıkranın değii, 
üçüncü fıkranın da maddeden çıkarılması iktiza 
eder. Sayın Amil Artus arkadaşımızın buyurduğu 
şekilde böyle hususi bir mahiyet arz ettirilmek is 
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teniyorsa nihayet Siyasi Partiler Kanunu da bir 
kanun olduğuna ve diğer kanunlardan farklı 
bir kanun olmadığına göre, her hâdiseyi tek
rar etmek ve her hâdise için ayrı bir madde ve
ya maddelere, ayrı bir hüküm koymak; ta ma
liliyle teferruata girmek ve kanun olmaktan çı
karak bir tefsir ve izah şeklini almak demek 
olur ki, buna kanun denemez. Bu âdeta me
celle gibi bir şey olur. Her hâdise için bir 
madde değil, birbirine benziyen hadiseleri 
toplayıp onlar hakkında, umumi bir madde koy
mak iktiza eder. Dün buradan Sayın Tevetoğ-
lu'nun da söylediği gibi bu tamamen haşiv olur. 
Ben diğer madde ve fıkralar hakkında konuş
madım, fakat onlara da itiraz ediyorum. Bu 
kanun diğer kanunlara benzemiyen şekilde çık
maktadır, kanun tekniği ile kabili telif değil
dir. Bu bakımdan bu maddenin tasarıdan çı
karılmasını istirham ediyorum. Takdir tabia-
tiyle Heyeti Celilenizindir. 

'BAŞKAN — Saym Açıfaalın. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, bendeniz Sayın Sırrı Ata
lay'ın teklifini desteklemek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Çünkü hakikaten bu 
18 nei madde buradaki kanunda bize sunuldu
ğu şekilde bir gayritabiîlik irae ediyor. Saym 
Sırrı Atalay'ın söylediği gibi tüzük, yerele Se
nato için gerek Meclis için grupların durumunu 
tesbit ediyor. Müşterek toplantı için, Büyük 
Millet Meclisi, yani iki Meclisin birleşik top
lantısı için grupların vaziyetini tesbit etmiş bu
lunuyor. Şimdi burada tekraren söylemeye, ini
mi bir kanun mevzuu yapmaya lüzum yoktur. 
Kaldı ki, şayet, bu 18 nei madde kalacak olsa 
dahi burada bir gayritabiîlik vardır. Bir defa 
serlevha olarak (Meclis grupları) deniliyor ki. 
burada bir beyan hatası vardır, (Meclisler 
grupları) olmalıdır. 

Saniyen dördüncü fıkrada (hiçbir partiye 
mensubolmıyanlar grup kurabilirler) diyor. 
Yra bir partiye mensubolan ne yapacak? Farz 
edelim ki, burada 3 tane, öbür tarafta 4 tane 
etti T. Bunlar grup kuramayacaklar mı? Kur
maları lâzımgelir. Avrupa parlamentolarımda 
muhtelif gruplar yaparlar. Üç tane bir taraf, 
iki tane bilmem öbür taraftan. 5 tane bir par
tiden muhtelit bir grup yaparlar. Bu parlâmen
to hayatının bir şartı esasıdır. Rvet hiçbir 
partiye mensubolmıyan Kontenjan var. Millî 
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Birlik Grupu var. Biz aramızda hiçbir partiye 
mensup değiliz. Ama farz edelim ki Mecliste 
yahut Senatoda o tane filân parti var 4 tane 
filân parti var, öbür tarafta da muadili yok, 
yani 10 yekûnunu bulamıyor. Ne yapacak bun
lar müşterek toplantıda?.. Bunlar, Avrupa par
lâmentolarında olduğu gibi, aralarında muhte
lif grup kurmak isterse bu kanun buma mâni 
olur. Ben bunu parlömanter hayat bakımın
dan bir nakîsa bulurum. O bakımdan ya bunu 
tamamen kaldıralım, bizim mevcut hükmü
müzle iktifa edelim. Eğer madde kalacak 
olursa bir defa serlevha olarak «Meclisler grup
ları» diyeceğiz. Yahut alt tarafımda hiçbir par
tiye mensubolanlar demiyeceğiz. Üyeler ara
larında muhtelit gruplar kurabilirler Partiye 
mensubolmıyanlar da yapabilir. Fakat demok
ratik hayata. Parlâmento hıayatma hakikaten' 
intibak edecek olursak; üyeler kendi araların
da muhtelit grup kurabilirler. Benim maruza
tım bundan ibarettir. Yani ben, hulâseten, Sır
rı Atalay'ın teklifini destekliyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
Oy vermiyen var mı?.. Yok. Oylama mua

melesi bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, çok 
değerli arkadaşım Âmil Antuıs, yine çok değerli 
arkadaşım Sırrı Atalay tarafından yapılan tem-
kidlere inandırıcı gereceklerle cevap vermiş ol
duğu için, bu 'hususları tekrarlıyaeağım. Âmil' 
Artus'un inandırıcı gerçeklerine iştirak ettiği
mi ifade ile yetineceğim. 

Tasarının 18 nei raaddesinıde, (Bir siyasi par
tinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı 
tarafından ilgili Yasama Meclisinin başkanlığı
na yazı ile bildirilir.) hükmünü, çok değerli 
arkadaşım Sırrı Atalay ele aldı. Bilmiyoruma, 
İttihadı Terakkiyi bütün: özellikleriyle gereği 
veçhile incelemiş midir, değil midir? Bilmiyo
rum. Bendeniz inceliyemedim. Suimisaller san
ki misal teşkil edermiş gibi, İttihadı Terakki 
adı, bir merkezi umumi sudtasım tesis eden hü 
küm olarak vasıflandırdı. Muhterem arkadaş
lar, seçim oldu. Siyasi partiler seçimlerden ne
ticeler laldılar. Bu neticeleri siyasi partiler mer
kez organı olarak öğrenirler. C H. P., Adalet 
Partisi ve diğer partiler eğer seçimlerde Cum
huriyet Senıatosu üyesi olarak ondan fazla üye 
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lik kazanmışsa, milletvekili olarak ondan fazla I 
milletvekilliği kazanmışsa, Anayasaya göre grup 
kurma imkânına sahibolımuş demektir. Bina
enaleyh. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığını ve 
Millet Meclisi Başkanlığını haberdar edecek; 
benim grup teşkil edecek kadar üyem var, se
çimde ben bu neticeyi aldım, diyecek, sadece 
bunu arz edecek. Bunun genel merkez hâkimi
yetiyle, genel merkez otoritesiyle, genel mer
kez sultasiyle ne ilgisi var anlıyamıyorum. Kal
dı ki, biz bu tasarının kısım kısım konuşulma
sını teklif ettik. dedik ki; her kısım bir konu
yu ihtiva ediyor. Her kısım o konuyu düzenle
mek için hükümler ihtiva ediyor. Bu hükümler 
arasında sıkı ahenk ve irtibat var. O itibarla 
bunun kısım kısım tetkik edilmesinde hem ko
laylık, hem sürat ve hem de isabet bakımından 
fayda vardır. Eğer Sayın Sırrı Atalay arkada
şım, 19 ncu maddeyi okumuş olsalardı, göre
ceklerdi ki, genel merkezin hiçbir sultası, hiçbir 
hâkimiyeti grup üzerinde bahis mevzuu değil. 

Şimdi, bir siyasi parti eğer ilk defa kurul
muş, ilk defa seçime girmiş ise veya bir siyasi 
parti öteden beri kurulu, ama grup teşkil edecek 
kadar üyeliği o seçimde kazanmışsa sadece gru
pun mevcudiyeti kâfi değil. Bir de o grupun ça
lışmasını nizamlıyaoak başka mevzuata ihtiyaç. 
vardır. Onun için 19 ncu madde diyor ki, bir 
partinin grup. içyönelmeliği grupun ilk kurulu
şunda partinin merkez karar organı tarafından 
yapılır. Içyönetmelik daha sonra ancak; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu tarafından 
değiştirilebilir. Bir siyasi partinin Cumhuriyet j 
Senatosundaki, Millet Meclisindeki grupu, o 
siyasi partinin bünyesinden hariç değildir. Bir 
siyasi partinin Mecliste temsilcileri olur, bu 
temsilciler Meclislerde 10 ar üyeyi bulursa, grup
lar olur, o siyasi partinin, bu tasarıya nazaran ' 
bir merkez yönetim kurulu olur, bir merkez 
karar organı olur, bir merkez yoklama kurulu 
olur. Bu tasarıya göre, genel kongresi olur, 
illerde, ilçelerde teşkilâtı olur, köylerde, ma-
halLelerde temsilcileri olur. Bütünüyle o siyasi 
partinin bir grupunu, siyasi parti grupunu o 
siyasi partinin bünyesinden kesip atmaya, tec-
ridetmeye imkân yoktur. O halde gruplarda, o 
siyasi partinin diğer organlariyle ahenk içinde, 
anlayış içinde çalışacaklardır. Binaenaleyh, ilk 
kuruluşta partinin merkez organı yapıyor, fa
kat içyönetnıeliği değiştirme yetkisi grupundur. 
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Ahenk içinde çalışmaları gerektiğinden şayet 
içyönetmelikle tüzük arasında bağdaşmazlık ol
duğunu ileri sürerse partinin merkezi hakem, o 
siyasi pautinin genel kongresidir. Binaenaleyh 
grup Meclis çalışmalarının taşıdığı özellikler do-
layısiyle merkezin her veçhile tesiri altında ka
larak çalışmaya zorlanmasın diye, içyönetmeli-
ğini kendisinin yapması hakkı tanınmıştır. İlk 
kuruluşta, partinin genel merkezi yapsa dahi, 
eğer grup onu uygun görmezse istediği gibi ta
dil edecek. Eğer merkez, benimle irtibat ve 
ittisalini tamamen kesiyorsun, müstakil, tek 
başına hareket eden bir organ gibi çalışıyorsun, 
bu içycnetmeliğe göre bu benim tüzüğümle bağ
daşamaz kanısında olursa, siyasi partinin genel 
kongresi, ki en büyük , en yetkili organdır, 
hakem olur, kararını verir. Binaenaleyh, sadece 
ilk kuruluşta ben bu seçimde Cumhuriyet Sena
tosundan 10 üyelik kazandım, Millet Meclisin
den 10 üyelik kazandım, grupum olabildi, say
gıyla arz ederim; Cumhuriyet Senatomu Başka
nı, Millet Meclisi Başkanı, demenin merkez 
hâkimiyetiyle ne ilgisi var, ben anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Çok sevgili kar

deşim Betil, eğer Atalay 19 ncu maddeyi oku-
saydı, dediler. Dün de aynı şekilde, hiç de re
va, görülmemesi lâzımgelen bir şekilde bu arka
daşına hitabetti. Başkanlık tanıklık edecektir ki, 
19 ncu madde için daha dünden Sayın BetiFin 
şurada söylediği 'hususları karşılıyaeak ve tam 
karşısında olan değişiklikleri yapmak için öner
geler vermişim. Yani sevgili kardeşim desin ki; 
19 ncu maddeyi sadece okuma veya bilme şöyle 
duırsun, 19 ncu maddenin de 2 nci fıkrasının 
çıkarılması için ta dünden beri önerge vermiş 
bulunuyorum. Bu sebeple, gayet ucuz ol-an şu 
birbirimize okudu, okumadı, biliyordu, bilmi
yordu gibi ithamları yapmıyalım. 

BAŞKAN — Ben de rica ediyorum, arkadaş
lardan. 

SIRRI ATALAY (Devamla.) — Yani lüzum
suz bunlar. 

Sayın Betil'i dinlediniz, ki 18 nci maddenin' 
şu 4 neü fıkrasını ifade edecek hep 19 ncu mad
deden bahsettiler, hep 19 ncu maddeden imdat 
aradılar. Niçin aradılar ilke getirebilmek için. 
tik kuruluşu... 18 nci maddede ilk kuruluşa ait 
hiçbir şey yok. ilk kuruluşu nereden arayalım? 
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19 ncu maddeden bir imdat aramakla, sanki 
grupların ilk kuruluşta bildirilecek gibi, diye 
18 nei maddenin şu dördüncü fıkrasında bir şey
ler varmış gibi... Muhterem arkadaşlar okuya
lım; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 15 nci 
maddesi : «Siyasi partilerin grupları, her top
lantı yılının başından itibaren bir hafta içinde 
kendi yönetim kurulu üyeleriyle başkanlarının 
ve bağlan/vekillerinin ad ve soyadlarını Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığına yazı ile bildirirler. 
Bu görevlerde boşalmalar hafinde bir hafta için
de yenileri seçilerek değişiklik Cumhuriyet Sena
tosu Baskınlığına derhal bildirilir. 

«Siyasi partilere mensubolmıyanlarm...» diye 
devam ediyor. Grupların nasıl teşekkül edeceği 
Cumhuriyet Senatosunun veyahut Millet Mecli
sinin halen yürürlükte bulunan İçtüzüğünde 
bu muamelenin nasıl yapılacağı derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. Ve daha iyi hükümler bulun
maktadır. ister iç teşekkül olsun, ister her teş
riî yılın başında olsun, karşılıklı olarak Mecli
sin içtüzükleri bu hükümleri daha mükemmel 
şekilde derpiş , etmiş bulunmaktadırlar. Şimdi 
ne diyor komisyon? Bir siyasi partinin grup 
kurduğu o partinin genel başkanlığı tarafından. 
Niçin? Yasama organları grup faaliyetleridir. 
Yaoani'a organlarındaki faaliyetler bir bakıma 
göre sanki hiçbir siyasi partiyle ilişkileri yok
muş gibi, genel merkezlerle hiçbir alâkası yok
muş gibi faaliyet gösterirler. Faaliyetlerinde 
genel merkezlerle irtibatları farz dahi edilmez. 
Bu kadar açıktır. Anayasa, bahsettiği maddeler 
içinde bana kıymetli arkadaşlarım gösterebilir
ler mi ki, yccama faaliyetlerinden bahsettikleri 
zaman siyasi partiler diye bahsederler. Partiler 
genel merkezleriyle gruplar arasında şu veya bu.. 
Hayır, etmezler. Gerçekten âmme hukukunda 
muteber olan ve âmme hukukunun esasını teşkil 
eden parlömamter hayatın esası gruplardır. Bu 
gruplarla, partilerarcGindaki münasebeti tan
zim eden hiçbir zaman kanunlar olmamıştır. Ne 
bu hususta kanun vardır, ne de bu hususta hü
kümler mevcuttur. Biz ilk defa bir kanun geti
riyoruz, dünyada ilk defa getiriyoruz ve bir 
bakıma göre siyasi partilerin tüzüklerini geti
riyoruz. Ben bunu Anayasa müzakeresinde de 
söylemiş, Anayasa müzakeresi sırasında ilk defa 
ifade etmiştim. Dünyanın en teferruatlı Anaya
sasını yapıyoruz, içtüzüklere varıncaya kadar, 
şimdi şikâyet ediyoruz. Ve bir gün hep beraber 
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şikâyet edeceğiz, öyle bir Siyasi Partiler Ka
nunu getirdik ki, bütün partilerin tüzüklerini 
buna uyduracak hükümleri tanzim ettik ve çe
şitli ihtilâflar çıkacaktır. Çünkü, teferruatlı hü
kümler getiriyoruz. Hep siyasi partileri muay
yen şekle sokabilmenin çabası içindeyiz ve bu 
mümkün değil. Ne lüzumu var. içtüzüklerde bu 
tanzim edilmiştir. Gruplar kurulacak, başkan
lığa gruplar tarafından bildirilecek. Siyasi 
partilerin genel merkezlerinin... Bir mecburi
yeti yok, bir zaruret yok; fazlalık vardır, iç
tüzükler bunu halletmiştir. Halıledilen bir mese
leyi fazla olarak buruya getirmeye lüzum ve 
ihtiyaç yoktur. Bu bakımdan çıkarılması yerin
de olur, diyoruz. Sayın Artus'la bu meseleyi 
mütaaddit defa karşılıklı münakaşa ettik, iç
tüzüğün müzakeresi sırasında da söylemiştim; 
Anayasa hükümlerini koymaya lüzum yoktur, 
demiştim. Aynı fikirdeyim, yine aynı fikre 
sahibim, fikirlerimi müdafaa ediyorum. Ana
yasada. var olan hükmü her kanuna, her tüzü
ğe, her maddeye koyalım, Anayasada var, aklı
mızda olııun, unutnııyalım, bu madde Anayasa
da vardı, yoktu diye teferruatlı, kanun tekni
ğine uymıyan hükümler getirmiyoruz, bir sis
tem getiriyoruz. Ben buna* taraftar değilim. 
Anayasada var, içtüzükte var, vallahi, billahi 
vardır, buraya da getirelim, koyalım. Buma 
lüzum yok. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OEçioi KOMISYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETlL (Takat) — Muhterem arkadaşlarım, 
Ben Sayın Atalay'ın ileri sürdüğü mülâhazala
ra Âmil Artus'un cevap verdiğini, gerekçeleri
nin inandırıcı olduğunu, buna iştirak eyledi
ğimi ifade İle yetindim, bunları tekrar etmi-
vecoğimi söyledim. Yalnız Sayın A ta1 ay'm ba
his mevzuu ettiği ve Sayın Artır.'un da temas 
cvlcmediği konuya temasla yetineceğim, de
dim. Binaenaleyh, Artus, muhterem arkadaşı
mın söylediği konular üzerinde ne söylemlşse 
ben ona inanıyorum, doğru buluyorum ve onu 
inandırıcı buluyorum, onu tekrar etmiyeceğim 
dedim. Geldi1 er aynı şeyleri tekrar ettiler. Yal
nız burada ittihat ve Terakki Fırkasına ben
zeterek, siyasi parti genel başkanının grupu 
olduğunu Meclis Başkanlıklarına bildirmesini 
bir merkez sultası halinde tavsif ettiler ve 
bu hükme bu sebeple hücum ettiler. Ben de 
burada korkulacak, grupların istiklâl içinde, 
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grup üyelerinin vicdani kanaatilerine göre 
çalışmalarını önliyecek hiçbir şey olmadığını 
izahla yetindim. 

Muhterem arkadaşlarını, bir hüküm Anaya
sada mevcut ise, sonradan tedvin edilen kanuna 
girmesin. Bu bir uoktai nazardır. Bir hüküm 
daha önce çıkan bir 'kanunda mevcut ise, on
dan sonra çıkan kanunda yer almasın. Bu 
biı- noktai nazardır. Bir hüküm bir ikanunda 
mevcut ise, nizamnamede, tüzükte ve yönetme-
dkte tekrar edilmesin. Bu bir noktai nazar
dır. Ama, hem başka memleketlerin mevzua
tında, hem de Türkiye mevzuatında bunun mi-
süali o kadar çoktur ki, ve mevzuatı araştırmada, 
öğrenmed'e. isabetle uygulamakta bu tekrarın o 
kadar çok faydası görülmüştür ki, Sayın Ata-
lay arkadaşımızın dediği bir nokfrai nazardır, yan
lış değildir. Ama bu da bir tarzdır bir usuldür. 
Bir bünyeye hangisi daha uygun gelirse o tercih. 
olunur. Anayasadan aktarılan hükümler el
bette virgülüne dahi dokunulmaksızın akta
rılan hükümlerdir. 

Şimdi Siyasi Partiler Kanunu denince; bu
nu eline '«lan kimse bütün kanunları ihtiva 
eden ciltlere müracaat mecburiyetinde kal
maksızın, şu siyasi partileri nizamlıyaıı .mev
zuatı bir arada kolaylıkla tetkik etsin diye ya
pılmıştır. bu ve şimdiye kadar yapılanlar da bu 
mülâhazayla yapılmıştır. Bu bir yanlış usul 
değildir. Hele bizim, memleketimiz gibi okuma 
yazma bilmiyenterin adedi okuma yazma bi
lenlerden çok fazla olan ve okuma yazma bilen
lerinin çoğu da kanun dilinden anfryacak ka
dar okuma yazma bilmediklerinden dolayı bu 
usulde büyük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarını, niçin tafsil ediyo
ruz? Daha kısa 'hükümlerle y ef inelim. Burada 
şu mülâhaza, ileri sürülebilir. Bizim Anayasa
mız tafsilâtlı olmuştur. Ana hükümleri, pren
siplere taallûk eden hükümleri sevk etmekle 
yet inebil irdi, Anayasa yapıcısı vâzıı. Ama za
ruretler tafsilâtlı olmasını icabettirmiştir. 
Anayasaya uygunluk, aykırı l*k, Anayasanın 
ruhuna, metnine uygunluk, aykırılık bu mem
leketle uzun yıllar çok münakaşa edildiği için 
ve-muhtasar hükümler ihtiva ettiği zaman Ana
yasa, diğer mevzuatlar ile Anayasaya uygun
luk prensibine riayet edildi mi, edilmedi mk 
yoksa bir aykırılık var mı, yok mu, kolaylıkla 
anlaşılmadığı içindir ki. birtakım zaruretler 
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bu zaruretle birleşti, Anayasanın tafsilâtlı 
olmasını zaruri kıldı. Siyasi Partiler Kanunu 
da öyledir. Bu kanunun bir ihtiyacı karşıladı
ğını hepimiz biliyoruz. Hazırlanışın dakİ özel
likleri iki defa bu kürsüden Yüce Heyetinize 
arz ettim. Vaktinizi alarak tekrarlamak istemi
yorum. 

Muhterem, arkadaşlar, bir de mevzuatta itibar 
bakımından bir hiyerarşi -vardır. Anayasa bü
tün mevzuata üstündür. Ve Anayasanın bütün 
mevzuata üstünlüğü prensibi Anayasada yer 
alır. Ondan sonra hukuk hiyerarşisinde kanun
lar itibar taşır. Kanunlar da çeşitli yönelrden 
tasniflere tabi tutulabilir : umumi kanunlar, 
öze! kanım hır... Özel kanunların konuştuğu ko
nularda umumi kanunların hükümleri susar. 
Ond'an sonra tüzükler gelir, yönetmelikler, bil
diriler gelir... Binaenaleyh, İçtüzükte mev 
cut bir temel hükmün, bir prensip hükmünün, 
kanuna alınmasında mahzur yoktur, bilâkis 
fayda vardır. Çünkü hukuk hiyerarşisinde 
kanun tüzükten önce gelir ve bu kanun tasa
rı-!, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımın içtüzük
ten okuduğu hükümleri ortadan kaldırmıyor. 
Onlar yaşıyer. İçtüzükte prensibolarak yer almış 
olan hükmü burada tekrar lif yetinmiş bu
lunuyor, bunu hazırhyanlar. 

Bu bir takdir meselesidir. Burada hata iş
lenmiş, dünyada misali yokmuş, Türkiye'de 
misali yokmuş, bu hata tatbikatta birıbir mah
zur husule getirirmiş... Yok böyle şeyler muh-
t.ereın arkadaşlarım. Eğer Yüce Heyetiniz, bir 
kanun tedvin edilirken, Anayasa hükmü hiç 
iyine alınmasın derseniz, olur O da bir yol
dur, ama bizini memleket -gibi; öğretmede güç
lüklerimiz var, anlatmada güçlüklerimiz var, 
ani a mad a g üç! ük l er imiz v ar. u ygül amaları n 
isabetli olmadığından zaten müştekiyiz. Bi 
naenaik-yh, bu tarz hareket etmenin, talimi 
ve isabetle tatbikatı sağlama bakımından, fay
daları olduğu kanısındayız ve Komisyon olarak 
elimize böyle gelen tasarıyı böylece uygun 
görmekte, tasvibinize sunmakta mahzur müta
lâa etmedik. 

BAŞKAN ----- Buyurun Sayın Tevetoğu. 
KETHİ 'TEVETOOLr (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadasar, gerek Komisyon 
Sözcüsü Sayın arkadaşımızın, gerekse bu mad
denin kalmasını savunan Sayın Âmil Artus ar
kadaşımızın noktai nazarlarına katılmamız müm 
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kün değildir. Dün de diğer bâzı maddeler d o 
layısiyle izah ettiğimiz •gibi bu kanun tasarı
sına gerçekten pek çok lüzumsuz tekrarlar
dan ibaret ve haşiv addedilebilecek pek çok 
maddeler koyulmuştur. Arkadaşımızın izah 
buyurdukları gibi ve bilhassa sebebolarak da 
'birinci maddedeki Anayasada meveudolan «Si
yasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette 
olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçil
mez unsurlarıdır» hükmünün de burada ipka 
edildiğini örnek vererek bu maddenin de bir
takım İçtüzük ve Anayasada mevcut hüküm
leri aynen tekrarladığı halde, kalmasını is
teyişleri ve hele 'Türk siyasi partileri hakkın
da bir araştırma veya tetkikte bulunacak bir 
kimseye elinin altında İçtüzüklerin, Anaya
sanın, siyasi partilerle ilgili bütün diğer ka
nun ve mevzuatın ve Cemiyetler Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu, Atatürk ilkeleriyle ilgili 
kanunlar, *27 Mayıs ilkeleriyle ilgili kanunlar. 
hattâ halifelik, ve saire ile ilgili kanunları 
dahi burada cemeden bir kanunlar' mecmuası 
husule getirmeyi istemek bu tasarıya koyul
muş haşivleri olduğu gibi kabul etmekten 
ibaret, olur. Yalnız 18 nei madde değil, bun
dan sonraki gelecek birçok maddelerin de ay
nı mealde olduğu görülmektedir ve bu itibar
la hu 18 ııci maddenin tümüniin çıkarılmasını 
istiyen arkadaşımızın fikrine katıldığımızı hür
metlerimle arz ederim. 

•BAŞKAN — Efendim bu madde 
kifavet takriri geldi. Okutuyorum. 

hakkında 

Sayın Başkanlığa 
•Konu aydınlanın ıştır, yeterlliği arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Kara ve! i oğlu 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt sizden evvel da
ha iki kişi vardır. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — .Kifaye
tin aleyhinde. 

BAŞKAN — Önergenin aileyhinde. Sade 
önergenin aleyhinde, ayrıca mütalâa yok. olursa 
da çok kısa, olsun. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben bu önergeye iltifat et
memenizi rica edeceğim, Çünkü benim ka

naatime göre, bu bir şahsi kanaattir ama, 
konu aydınlanma mistir. Belki bizim de Muh
terem Heyeti Aliyi tenvir edecek 'görüşlerimiz 
vardır. İkişer satırlık dahi olsa bunları ifade 
etmek için reddini talebediyorunı. Takdir He
yeti Alinindir. 

•BAŞKAN —- Kifayeti oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edil
miştir. 

Şimdi, takrirleri okutacağım efendim. En 
aykırı takrir Sayın Sırrı At alay'indir. Tek
rar okuyoruz. 

(Sırrı Atalay'ın takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN IS ııei maddenin tümünün tasa
rıdan çıkarılması teklif edilmektedir. Sorma
ya lüzum yok, Komisyon katılmadığını ifade et
miştir. Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... T5 e karsı 2'5 ile reddedil
miştir. 

İki takrir daha vardır. Bu takrirlerden bi
risi Sayın Sırrı Uzurihasanoğlu arkadaşımızın-
dır, diğeri ise, Sayın Osman Saim Sarıgöllü 
arkadaşımızındır. 

•Sayın Osman Saim Sarıgöllü arkadaşımız, 
Anayasaya aykırı olduğundan bahsediyor, çı
karılmasını teklif ediyor. Sayın Sırrı Uzun-
hasan-oğlu arkadaşımız haşiv olduğunu ifade 
ederek çıkarılmasını istiyor. Hemen hemen 
aynı mealdedir. Bu çıkarılması istenen fıkra 
sudur : «Türkiye Büyük Millet Meclisinde en 
az on üyeye sahibohın siyasi partiler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında» 
yalnız bu fıkranın çıkarılması teklif edilmek
tedir. Bu teklifi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Kfendim Sayın Uzunhasanoğlu İçendi takrir
lerinde ayrıca veyv konulmasını arzu etmekte
dir. Okuyorum. 

(Sırrı Uzunhasanoğlu'nıın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... (Aynı mahiyette sesleri) 
Aynı mahiyette ama esbabı mucibesi ayrı. Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza su iniyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tadil 
olduğu için açık oyunuza sunulacaktır. 

Efendim, Komisyondan gelen iki madde 
vardır. Sekizinci mailde il" b> ncü madde... Ka-
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bul buyurduğunuz ahkâm dairesinde tadil edi
lerek gelmiş bulunmaktadır. Evvelâ 8 nci mad
deyi komisyonca değiştirilen beşinci fıkraayle 
birlikte okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik ve organlarda görev alma 

Partilere üye olamıyacak kimseler 
MADDE 8. —• Türk vatandaşı ol «uyanlar, 

roşit olmıyanlar, kısıtlı olanlar, kesin olarak 
/mahkûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterli
ğini kaybetmiş olanlar, lise veya eşidi veya da
ha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğ
renci olanlar, mamurlar ve Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin ve özel kanunla veya özel kanu
nun verdiği yetkive dayanılarak kurulmuş ban
kaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim iş
lerinde çalışanlar ile aylıklı ve yevmiyeli me
murları ve kamu yararına çalışan derneklerden 
özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanun
la saklanmış olanların merkez kurullarında gö
rev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 

Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 
dolayı Türkiye Büvük Millet Meclisi Üyeliğine 
seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlardan, mem
nu haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tarihin
den önce karar verilmiş veya 9 Temmuz 1961 
tarihinden önce memnu haklarının iadesine hak 
kazandığı yetkili mahkeme tarafından bu ko
nuda sonradan verilen kesin karar ile tevsik 
edilmiş bulunanlar hakkında yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üvrsi 
yardımcıları, memurların 1 nci fıkra gereğine 
tabi olduğu yasaklamanın dışındadır; ancak 
bunların sivasi partilerde 'genel merkezideki ka
rar ve vönetim görevleri dışında görev almaları 
•mümkün değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Okunurken «teşekkül» denildi. 
Bir yanlışlık mı var yoksa1? Sonra, «memurları» 
kelimesi okunmadı.. 

BAŞKAN — «Teşekküllerin yönetim ve de
netim işlerinde çalışanlar ile aylıklı ve yevmi
yeli memurları...» doğru okundu, efendim. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyunuza arz edilecektir. 
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13 ncü maddeyi komisyonca değiştirilen son 

fıkrasiyle birlikte okutuyorum. 

Genel Başkan 
MADDE 13. — Parti Genel Başkanı, parti 

tüzüğüne göre seçilir. 
Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. 

Parti adına dâva anma yetkisi ve dâvada husu
met yetkisi. Genel Başkana veya ona izafeten 
bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün 
göstereceği parti mercilerine aittir. 

Parti Genel Başkanı, merkez karar ve yö
netim organlarının tabiî başkanıdır. 

Parti tüzüğü, Genel Başkana görevinin ye
rine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılma
sında yardımcılık veya vekillik etmek üzere, 
genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili 
veya genel sekreter gibi adlarla gerekli gördü
ğü sayıda yardımcı mercileri öngörebilir. Bun
ların ne suretle seçileceğini parti tüzüğü göste
rir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasın
da Millet Meclisinde 45 ten az olman;ak üzere 
en fazla milletvekiline sahibolan partinin genel 
başkanına, anamuhalefot partisi lideri sıfatiyle, 
Devlet Protokolünde Başbakandan sonra ve Ba
kanlar Kurulunun diğer üyelerinden önce yer 
verilir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partilerin Mil
let Meclisinde sahiboldukları milletvekili sayısı 
kırkbeşten fazla ve sayıca eşitse, son milletve
kili genel seçimlerinde aldıkları muteber oy sa
yısı tercih sebebi olur. Bu oylar da eşitse, ara
larında kura çekilir. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmî 
taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Baş
bakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kul
lanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygula
nır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Efendim 13 ncü maddenin mat
labı atlandı, Matlabı «Genel Başkan» olacak. 

BAŞKAN — Matlabı «Genel Başkan» ol
mak üzere maddeyi okunduğu şekilde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Bu değişiklikle birlikte ayrıca 
oya konması lâzım mıdır, değil midir? Bir usul 
eksikliği olmasın diye arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Madde 'bu şekilde kabul edil

di, açık oya sunulacak. 
Efendim, onibeş ve onaltmcı maddelerin tek

riri müzakeresi teklif edilmektedir, tadına do
yulmamış galiba. Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
15 ve İG ncı maddelerin, il ve ilçe yönetim 

kurulları hakkındaki hükümlerinde «3'cdek 
üye» den babsolunımamıştır. 

Bu maddelerin tekriri müzakere yoluyla gö
rüşülmesine ve maddelere vuzuh . verilmesine 
müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tekirdağ 
İskender Cenap Ege Cemal Tarlan 

Urfa Çanakkale 
Vasfi Gerger Nah it Altan 

Erzurum Uşak 
Osman Ali Hocagil Kâmil Coşkunoğlu 

Samsun Ankara 
Enver Işıklar Bifat Etker 

Gaziantep İstanbul 
Zeki İslâm H. Ekrem Özden 

BAŞKAN — Efendim, yalnız teklif sahibi 
ile Komisyonu dinlemek imkânı vardır. Komis
yon bu teklife iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Tekriri müzakereyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — İzah ede

lim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — İki gözüm, söz istediniz de 
vermedim mi V Buyurun. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh
terem arkadaşlarım, her ne kadar 15 nci ve 
16 ncı maddeler müzakere edilmiş ve Yüksek 
Heyetinizce kabul edilmiş ise de, sonradan dik
katimizi çeken bir husus dolayısiylc tekrar yüksek 
Huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Şimdiye ka
dar bütün teamül her parti kademelerinde asil 
üyelikten başka yedek üyelik müessesesini de 
focraiber mütalâa etmiştir. Bunu 'başka türlü 
düşünmeye imkân ve ihtimal yoktur. Kaldı ki, 
kanunun 17 nci maddesini okuduğumuz zaman 
aynı şekilde, muhtarlık bölgesindeki parti işle
rinin yürütülmesi için, bir parti görevlisi ile 
bir de yedeğini, yani her teşekkülün muhak- ; 
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kak bir asil ve bir de yedek üyesinin bulun
ması icabeder. Yani bunun başka türlüsü düşü
nülemez ve mütalâa edilemez. Tahmin ediyo
rum ki, burada 'bir yanlışlık eseri olarak 15 nci 
ve İG ncı maddelere şöyle geçmiş: «il yönetim 
kurulu il başkanının başkanlığında olmak üze
re parti tüzüğünün göstereceği sayıda il baş/ka
nı dâhil 7 ilâ 15 üyeden kurulur» diyor. Ar
kadaşlar, yani yedi ile onbeş asil üye.. Ee, ye
dek?.. Şimdi arkadaşlar bu maddenin altında 
birtakım maksatlar yatıyor gibi bir his geliyor. 
İnşallah 'böyle değildir. Çünkü arkasından ge
len fıkrada, il yönetim kurulunun işten el çekti
receği ve geçici yönetim organının nasıl kuru
lacağı parti tüzüğünde gösterilir, diyor. Şimdi 
eğer yalnız asil üyeden müteşekkil olursa il 
idare veya ilçe idare kurulu onbir üyeden veya 
onibeş üyeden müteşekkildir. Sekiz kişi istifa 
ettiği zaman, artık yedekten getirmek mevzuu-
ıbahsolmadığına göre hu kurul infisah etmiş sa
yılacaktır ve derhal bir üst kademe vaziyete el 
koyacak yeniden teşkili için, yani kurulması lâ-
zıımgelen teşkilâtı merkez üst kademe kuracak 
demektir. Bu halden kurtaralım muhteremi ar
kadaşlarım. Hiç olmazsa 15 veya 7 ile 15 asil ve 
yedek üyeden kurulur, demek suretiylee mad
deye vuzuh verelim. Ve bugüne kadar gelen 
teamülü de hiç, olmazsa muhafaza etmiş olalım. 
Mâruzâtım budur. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı ?. Yok, iştirak etmiyorsunuz. 

Tekriri müzakere taldbini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yalnız (Belli oldu sesleri) Müsaade edin 
efendim, daha açık oya konan 16 ncı maddenin 
de kabul edilip edilmediği belli değildir. Daha 
kutular dolaştırılacak. Kabul edilmişse yeniden 
müzakere ederiz. 

Şimdi 19 ncu maddeye geçiyoruz. 

Grup içyönetmeliği 
MADDE 19. — Bir partinin grup içyönet

meliği, grupun ilk kuruluşunda partinin mer
kez karar organı tarafından yapılır. İçyonet-
melik, daha sonra, ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grupu tarafından değiştirilebilir. 

İçyönetmelikte, partinin yasama meclislerin-
daki gruplarının aynı partinin organları olarak 
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ahenk ve işibirliği içinde çalışmasını sağlayım 
tedlhirier hükme bağlanır . 

Bir part inin g rup içyönol ut el iğinin pa r ı l tü
zük veya programına ay k ın olduğu merkez ka
rar organınca ileri sürülür ve İm iddia grupça 
d ikka te alınmazsa genel kongre, delege •tamsa
yısının salt çoğun 1 uğunun oyu ile par t i tüzüğü 
veya programına aykırı hükümler i iptal erler. 

BAŞKAN İki t ad il teklifi vardır , okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1!) nen maddenin son fıkrasının 1 a sandan 

çiikarı İmasını saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı At al ay 

Yüksek Başkanlığa. 
.19 ucu maddenin ikinci satırındaki «T, B. 

Al. M.» kelimesinin metinden çikarılnıasını ve 
yerine «ilgili parti» kelimelerinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Ar tukmaç 

BAŞKAN - Buyurun Sayın A t alay. 
S İRKİ ATA LA Y (Kars) Sayın Betil'in 

bu 19 nen madde hususu mi ak i görüşümüzü Öğ
renmesini bilhassa, rica. edeceğim, gitmeimeleri-
ni istirham edeceğim. Çünkü İS nci madde gö
rüşülürken «iesi ek olarak bunu almışlardı. 

Yine yasama faaliyeti ile 'bağdaşması müm
kün olmayan gar ip k i r hüküm ile karşı karşıya-
yız. «Bir part inin g rup içyönetmediğinin par t i 
tüzük veya programına aykırı olduğu mer
kez ka ra r organınca ih>.ri sürü lür ve bu iddia 
grupça d ikkate alınmazsa, genel kongre delege 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile parti 
tüzüğü veya programına aykırı hükümleri ip
tal eder...» Şimdi yasama faaliyeti ile ve Parlâ
mento hukuku ile !bn hükmü nasıl 'bağdaştıra
cağız? Bi r partinin parlâmentoda grupu olaeak-
1 ıi'.? Bu grup kendisine bir içyönetuıelik yapa
caktır. Bu iç.yönetmelikte part inin programına 
ve tüzüğüne aykırı olan hükümler bulunduğu
nu bir par t inin merkezi iddia edecektir-. O par
tinin grupu toplanıp genel merkezinin progra
mına ve kendi tüzüğüm' aykırı olduğu iddiasını 
iııeeliyee.ek ve o parti g rupu diyecek ki, «hayır, 
benim içyönetmeliğim doğrudur ve hukuka uy
gundur.» rienel merkez derhal kongresini toplı-

yaeak ve orada salt çoğunlukla hüküm alacak, 
faaliyet gösteren grupun, yani Parlâmentoda, fa
aliyet gösteren grupun i çy önetmeliğini değişi i-
recek. ( lordunuz mü?.. Benim biraz önce ittihat 
ve terakkinin merkezi umumi gibi, yani partile
rin merkez teşkilâtlarının yasama faaliyetlerine 
müdahalesi dediğim zaman »Sayın Betil, Sayın 
Atalav 19 nen maddeyi okumamış 18 de diyor, 
işte geliyor birer, birer; kendilerinin dediği gibi 
kaideme kademe geliyor. Ne geliyor? Part i mer
kezleri yasama, faaliyetlerine, gruplar ına tahak
küm edecekler ve müdahale edecekler; yönetme 
ligini değiştir diyecek. I )eğişt irmezwen ben ka
rar alacağım. Nerede alacak? Parlâmentonun 
dışında, genel merkezinde k i r organ vasıtasiyle 
karar a ldı racak ve bir pa r t in in g r u p u n u n ieyö
netmeliğini değiştirecek. Bu mümkün değildir . 
Bu Par lâmento faaliyetiyle, ku çift meclis sis
temini bir tarafa bırakın, tek meclis sisi cm inde 
dahi Par lâmento hukuku ile bağdaşmryan hü
kümlerdir . Bu mümkün değil. Ama, arkadaşla
rım satbırsız. (..hks.ıu ve fazla konuşulmasın. Ko
misyon neyi get irdi ise onu çıkaralım.. Bu kir 
yasama, faaliyetinin esası değildir . Ve ken inan
dığım hususları , haklı bulduğum, hukuka uy
gun bulduğum, hususları sonuna kadar , iste.li
giniz kadar reddedin, sonuna kadar müta lâa 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ar tukmaç . 
SADIK A!î-TITKMA(J (Yozgat) - - Muhte

remi arkadaş lar , bu 19 neu maddenin bir fıkrası 
bizim Senatomuzun bağımsızlığı ile a ŝla kalbi I i 
telif değildir, çün'kü 'buradaki hüküm şu, deni
yor ki, «Bir part inin g rup içyönctmeliği, gru
pun ilk kuruluşunda, par t inin meı'kez ka ra r or
ganı ta ra f ından yapılır . İç.yöuetmelik, daha son
ra ancak Türk iye Büyük Millet Meclisi g rupu 
ta raf ından değiştirileJbilİr.» deniyor. Fç.yönet-
meliğin ilk önce ilk kuruluş d a, yapı ldığını kabul 
ediyorum. Değişt irme kısmına gelince, değiştir
me kısmını bizim Cumhuriyet Senatosu grupu-
ua taallûk eden 'bir krsmı da. doğrudan doğru
ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi g rupu ta ıa -
fuulau değiş t i r i lmek gibi bir durum hâsıı olu
yor. Yani unlletvdkilleriyle senatörlerin birleş
mesinden mürekkep bir heyet kunu tadil edi
yor. 

Yüksek malûmlar ıd ı r ki, aded i t ibariyle ev
velâ senatörler , mil letvekil lerinden daha azdır
lar. Bu 'bakımdan senatörlerin oradaki rey adc-
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dinin, diğer 'büyük ekseriyet karşıs ında bir şey 
ifade et/miyeceği de açıktır . Bunu nazara aldı
ğımızda jbu hükmün tamamen yanlış olduğu or
taya, çıkar. Evvelâ, şunu arz etmek i s te r im; üç 
tane yönetmelik meveudolma«ı lâzımdır. Birisi 
Senato yönetmeliği , ikincisi Meclis yönetmeli
ği, üçüncüsü Birleşik Toplantıya ait yönetme
liktir . Bu üç yönetmelik hangi Meclislere ait 
ise, o meslisler ta raf ından değiştir i lmelidir ki, 
bir 'meclis diğerinin salâhiyetine tecavüz eder 
bir du ruma gelmiş olmasın. 

Bu bakımdan bir önerge takdim ettim, bu 
önergemde şunu ifade etmek istiyorum. Her 
meclis yönetmeliğini kendi grupu vasıtasîyle. 
değişti rebihnelkl ir. Bunu sağlamak için de 
ikinci sa t ı rdaki «Türkiye Büyük Millet Meeiisi» 
kelimelerini ç ıkar ıp yerine «ilgili pa r t i g r a p u ta
raf ından değiştirilebilir» dediğimiz takdi rde 
maksat, hâsıl olur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN - • Buyurun Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSK ENDER (Manisa) Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 18 nei 
maddenin 19 nen madde ile büyük bir ir t ibatı 
vardır ve Sırrı Atalay arkadaşımız hakika
ten çok yerinde ve isabetli mütalâalarına uyu
larak 18 nei madde tasarıdan çıkarım iv. ol
saydı, şüphesiz eok isabetli olacaktır. (Jık-uMİma-
dığma göre 19 nen maddenin son fıkrası Par
lâmento gruplarını genel merkezin kayıtsız çartsız 
tahakkümü alt ına sokmaktadır. Bu, talihimiz
de bugüne kadar görülmemiştir, yalnız ttt.i-
ha Terakki devrinde bu cari idi, bundur da 
hemen hemen her sırası geldikçe parti 1'der
leri dâhil olmak üzere şikâyet etmektedirler. 
Şimdi Sayın Artukmaç arkadaşımızın önergesini 
kabul ettiğimiz takdirde maddenin bir mah
zuru bertaraf edilmiş oluyor, fîenel merkezce 
partinin ilk kurulusunda tanzim edilir- Par
lâmentoya takdim edilen grup yönetmeliği 
sonradan grup tarafından tadil edilebildiğine 
göre bir mahzur yoktur, diyor arkadaşımız. 
Güzel ama, fakat son fıkrada grup la r dendiği 
zaman is büyük kongreye gidiyor. Büyük !:ong-
rede ekseriyet par lamenter olmıyan, ve sena
tör olmıyan kimselerden kuruludur . Benin, şim
diye kadar katıldığını karar organlarında ya
ni temsilciler meclisi, parti meclisi veya büyük 
kongrelerde toplanan insanların Parlamento 
hayatı olmadığı için. Par lâmento faaliyetleri 
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hakkında ileri sürdükleri fikirler ve vardık
lar] karar lar ın hiçbirisinde bir isabet görme
dim. Bu da ayrı bir husustur . 

Üçüncü mahzur : Üçüncü mahzur, içtüzük
ler partilerin Par lâmento gruplar ın ın Parlâ
mento içi faaliyetlerini tanzim eden kaideleri 
ihtiva eder ve zamanında tadil edilebilir. Fa
kat o zaman bir de Part i ler Kanununun tadi
line gitmek gibi bir mecburiyet karşısında kal
mış olacağız ki. bu üç yönden her iki madde 
de mahzurludur . Ve demokratik gelişmemize 
aykırıdır. Parlâmontolar hiçbir zaman büyük 
kongrelerin, part i ler in karar organlarının, ta
hakkümü altına konulmamalı. Tek Meclisler 
devrinde dahi siyasi part i gruplar ının yönet
meliklerini ve içtüzüklerini bizzat kendileri 
yapar la rd ı . Ve ekseriyetle bu gayet kısa 
olurdu, mahdudolurdıı . Daha ziyade meselâ 
C.1. 11. P. nin veya Demokrat Par t in in ve,\ a su 
part inin gruplar ında (Büyük Millet Meclisi
nin nizamnamesi hükümleri aynen tatbik edi
lir) denirdi. Bunun dışında, bunun ihtiva 
etmediği hükümlerde talimatname ile iüzen-
lenirdi. ş imdi Sayın Sadık Artukmaç arkada
şımızın takrir ini canı gönülden iltihak ede
rim. Ama bu maddenin yani 19 neu maddenin 
son fıkrasının tamamen maddeden çıkarılma
sı. Parlâmento gruplar ın genel merkezin ta
hakkümünden kur ta rmak için çok isabetli olacak
tır. Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızı da teyi-
den bu yolda Yüksek Heyetinizin karar ittihaz 
buyurması yerinde olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
(iPiÇİCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ Z İ H N İ 

B E T Î L (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, gerek 
Sayın, Atalay arkadaşım, gerekse Al pişirende r 
arkadaşım bu madde ile siyasi partileri . ı Mec
lis gruplar ının, parti merkezlerinin nüfuzu ve 
hâkimiyeti altına girdiği endişesisini izhar et
tikleri için bir noktayı taA'zihle sö> Hme 
başlamayı lüzumlu gördüm. Maddeyi savun
makla biz komisyon olarak siyasi par t i ler in 
Meclis gruplarını , siyasi parti lerin nnrkez 
oruanlar ının nüfuzuna tabi tu tmak gibi bir 
maksadı asla gütmüyoruz. Siyasi parti lerin 
Meclis gruplar ın ın serbest, vicdani kanaatlerine 
«röre çalışmalarının lüzum ve zaruretine biz 
de komisyon olarak inanıyoruz. Valnız arka
daşlarımızdan ayrıldığımız nokta şudur ; -ırka-
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'daşlarımız diyorlar ki, eğer bu madde kabul edi
lirse siyasi partilerin Meclis grupları o siyasi 
partilerin meılkez organlarının nüfuz ve hâki
miyeti altına girer, onlardan direktif alır, on
lardan talimat alır ve bu suretle Meclis faali
yetlerinden de hayır gelmez. Bu korkunç man
zarayı bu maddeden nasıl istihracettiler, bu 
korkunç manzarayı nasıl tasavvur ettiler, biz 
Komisyon olarak düşünemiyoruz. Çünkü ilk 
teşekkülünde, grupun iç yönetmelıiğini, - mad
de gayet sarih - grupun ilk teşekkülünde iç yö
netmeliği partinin merkez karar organı yapı
yor. Fakat teşekkül eder etmez iç yönetmeliği
ni hiçbir tesir altında kalmaksızn vicdani ka
naatine göre rahatlık içerisinde yapabrlmesi için 
istediği gibi, dilediği gibi tadil cd'yor, buna 
hiçbir mâni yoktur. Merkez organı, îç yönetme
lik hükümleri yönünden ne zaman harekete 
geçebilir? Bir defa îçyönetmeliğin bütün hü
kümleri brlkımırdan harekete geçmiyor. Ancak 
bu îçyönetmeliğin parti tüzüğüne, parti prog
ramına uymaması halinde harekete geçebiliyor. 
îçyönetmeliğin bütün hükümleri hakkında de
ğil, bütün hükümleri üzerinde değil. Cumhu
riyet Halk Partisinin merkez 'karar organı Cum
huriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-
punun leyönetmeliğini bütün hükümleriyle ele 
almak yetkisinden mahrumdur. Ancrık Cumhu
riyet Ha7k Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-
praıun îçyönetmeliiğini iki yönden ele alabilir. 
C. H. P. içtüzüğüne uymuyor, C. H. P. Prog
ramına uymuyor, diye. Bunu ele aldığımız za
man da karan kendisi vermez, neticeyi kendisi 
belli etmez. Ö partinin en yüksek organı olan 
genel 'kongreye götürür. Yani îçyönetmeliğin 
bütün hükümleri genel kongreye gitmiyor. 
îçyönetmelikte eğer parti tüzüğüne, parti prog
ramına aykırı olduğu zannedilen hükümler var
sa ancak o sebep^ ve ancak ona münhasır ol
mak üzere götürür. Bunun neresinde merkez 
hâkimiyeti var. Esasen merkez mukteza tâyin 
etmek imkânından mahrumdur, hüküm tesis 
etmek imkânından mahrumdur. Ancak şekvacı 
oluyor, diyor ki ; bizim Cumhuriyet Senatosu 
grupumuzun Içyönetmeliğinde şu hüküm var, 
bu hüküm var. Birincisi tüzüğe aylr.rı, d'kin-
efo: programa aykırıdır, düzeltmiyorlar. C. II. 
P. nin sahibi sensin, en yetkili organ sensin, 
ey genel «kurultay gel hâkem ol bu işi çöz ka-
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rara bağla... Bunun neresinde merkez hâkimi
yeti var? 

Muhterem arkadaşlar partinin teşkilâtının, 
partinin merkezinin tesiri altında olmaksızın 
milletin, memleketin âli menfaatleri için ku
laklarımızı vicdanlarımızdan gelen sese vererek 
çul nacağı;:. Bunu kısıtlayıcı hareketlerin en kü
çüğünün dahi karşısında topyekûn bulunacr.ğız. 
7una bir siyasi partiye mensubolan kimsenin 
ister 'teşkilâtta olsun, ister Meclis'erden birinde 
temsilci olsun, ister o partimin bir organında 
vazifeli olsun, mensup 'bulunduğu siyasi par-
.Vmiu programına ve tüzüğüne de baş ıkaldıra-
r:ık çalışmasını mı tasvibedeeeksiniz? Bu tarz 
çalışmanın sonu ne olur muhterem arkadaşlar? 
Eğer mensup bulunduğu partinin programını 
veya 'tüzüğünü beğenmez hale gelirse, o siyasi 
partinin temsilcisinin yapacağı iki şey var, ev
velâ tüzüğün ve programın uygun olmıyan ta-
r:\fmi yetkili organlara izah ve inbata çalış
maktır. Başarıya ulaşırsa, arzusu yerine gslm'ş-
tir. Başarıya u'l aşmadı, dediğini kabul etmedi
ler. O tüzük ve program1, da milletin hayrına 
görmüyor. Bir tek yol daha var, istifa yolu. 

Bıinaenaleyh, biz, Cumhuriyet Senatosu üye-
ler'ui, milletvekillerini partinin merkez yönetim 
orfrarı. merkez karar organı, il teşkilâtı. iVe 
teşkilâtı, öteki organı, bu organı, hiçbirisinin 
tesiri, nüfuzu ve hâkimiyeti altında çalıştırmı-
vacağız. Bunun 'karşısında topydvûn müste-
uidolacağız. Ama siyasi parti üyelerini, mensup 
bulundukları siyasi partinin tüzüğünü ve 
nrogrammı dahi 'tanımamalarını istiyorsak bu is
tiklâl içinde çalışmak değildir, arkadaşlarım. 

BAŞKAN _ Sayın Erdoğan. 
AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu mevzuda muhterem Ko
misyon sözcüsü gayet iyi bir şekilde meseleyi 
teşrih ve izah ettiler. Evvelemirde şuna katiyet
le inanmak icabeder ki, parti; her üvcsiyle, 
teşkilâtiyle, en üst kademesindeki karar orga-
n'yle bir bütünlü'; ifade eden bir teşekkül ol
ması icabeder. Şimdi bugüne kadar pvlcn tea
mül, mevzuat ve şimdi partileri iDİr nizpm içe
risinde çalışmalarını temine matuf olarak dü
zenlemeye çalıştığımız bu kanunla sunu kabul 
ediyoruz ki, partilerin en yüksek karar organı 
büyük kongreleri, yahut da kurultayı filân
dır. - Her partinin kullandığı tâbir gereğince. -
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Şimdi burada ne oluyor? Burada genci ku

rulla grup arasında bir ihtilâf zuhur ediyor. Bu 
maddeyle tahdidi mahiyette derpiş edilen mev
zulara mütaallik olmak üzere bir ihtilâf doğu
yor. Peki bu ihtilâfı nasıl halledeceğiz? Ne
reye gideceğiz! Partinin en yüksek orga a*, bu
lunan büyük kongresine. Büyük kongresine 
gittiğimize göre, artık muhterem arkadaşları
mızın iddia ettikleri gibi İttihat Terakkinin 
merkezi umumisi heyulasının kafamızda can
lanmaması iktiza eder. Merkezi umumi İttihat 
Terakkide yalnız merkezi umumiyi ihtiva eden 
üyelerden ibaret olan topluluk bütün partiye 
hâkim idi ve onun verdiği karar herkesçe 
muta idi. Hattâ o kadar ki, Hükümete dahi 
direktif ^veriyordu. Bu nerede, o nerede nasıl 
kıyaslanabilir? 

Bu itibarla maddede derpiş edilen o iki 
husus, yani programına ve tüzüğüne aykırı 
olan grup yönetmeliğinin değiştirilmesi şart ola
rak ileri sürüldüğü grup direndiği takdirde 
ne yapılacak! En büyük karar organı olan bü
yük kongreye götürecek. Büvük kongrenin, ver
diği karar muta olunacak. Ya değiştirecek ya
hut değiştirmeye lüzum yok ve meseleyi halle
decek. Binaenaleyh, maddenin aynen kabulünü 
istirham etmekteyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, evvelâ içyönetmelik nedir, bunu bil
mek lâzımdır. Komisyonun, parti programı
na, parti tüzüğüne aykırı hükümler taşıyan 
ieyönetmeliği grup düzeltmediği takdirde bunu 
büyük kongreye götüreceği, ibarelerinin hukukî 
mesnedi programa ve parti tüzüğüne aykırı. 
Parti programı neleri ihtiva eder! Partinin ik
tidara geldiği zaman gerçekleştirmek i tcdiği 
meseleleri ihtiva eder. Partinin tüzüğü de, 
partinin teşkilâtlanması ve bu teşkilâtlanma içe
risindeki faaliyetlerini tanzim eden hükümler
dir. İçyönetmelik, grupların yasama organların
daki faaliyetlerini tanzim eden hükümlerdir. 
Bu sebeple ^yönetmeliklerin, partilerin gorçek 
anlamında tüzüklerine aykırı ve hele pıogıara
larına aykırılığı iddia edilemez. Müdahaleye 
vesile teşkil eder. Yoksa programın, tüzüğün 
icyönetmelikle hiçbir ilgisi yok. Ama, demin 
arz ettiğim gibi, partilerin genel merkezleri
nin Parlâmentodaki gruplarının her hangi bir 
sebeple işlerine müdahale için bir vesile teşkil 

eder. Büyük kongreye kadar götürme.. Bu o 
kadar Anayasa hukuku ile bağdaşmıyan bir 
husustur ki, taasvvur dahi edilemez. Demokra
tik bir memlekette siyasi bir partinin Parlâ-
montodaki grupuna, içyönetmeliğini, sen prog
ramına ve tüzüğüne uydurma mecburiyetinde-
sin, zinhar eğer bir gün aykırılık sezersem 
ben seni en yüksek organda toplıyacagu». bir 
makama götürebilirim. Bu hatıra dahi gel
mez ve yasama faaliyetiyle bu bağdaşma/, bağ
daşmasına imkân yok. Ben bir türlü bunu ge
tirmelerinin sebebini anlıyamıyorum. Nedir 
program, nedir partilerin tüzükleri!.. Bunu 
bilmek lâzım. Bunu hatırlarına getirmeden; 
içyönetmeliğe, bu programa, bilmem neye aykırı
dır. Arkadaşlarım. Tüzük nedir, program ne
dir? Bunları bir tarafa atıyoruz, sinyoruz, 
zinhar diyoruz, buna eğer aykırı bir hüküm 
varsa... Bunlar hukukî mesnet değildir, bahane 
teşkil eder. Bu sebeple arkadaşlarımın görüş
lerinde hiçbir hukukî mesnet mevcut değildir. 
Ve Parlâmento hukukuna aykırıdır. Siyahi bir 
teeşkkülü Parlâmento hukuku içinde mi'r.nlâa 
etmek ancak grup faaliyetleriyle mümkündür. 
Bir partinin grupu ile, bir partinin çeşitli 
teşkilâtları ile bir birlik ve bütünlük teşki1 et
mesi Parlâmento hukukunu ilgilendirmez. Neyi 
ilgilendirir? Diğer hukukî kaideleri ilgilendi
rir. Bir partinin genel merkezi, asla yasama 
organının gruplarını ilgilendirmez. Yasama faa
liyetleri bu bakımdan bağımsızdır. Yasama faa
liyetleri, bu bakımdan grupların yolu ile dışa
rıda kökleri bulunan siyasi partilerinin mer
kez organlarının tesiri altında kalmasın, diye 
teşriî masuniyetler görüşüldüğü sırada veyahut 
Meclis soruşturması görüşüldüğü sırada grup 
kararları almmıyacağmı Anayasa derp'ş et
mektedir. Ve o kadar siyasi partilerin şeyini 
düşünmemektedir ki, ancak gruplar oturup 
karar verebilir. Parti merkezinin bu mcse'tler
de görüş sahibi olmaları ve müdahaleleri Par-
^"mnnter hukuk rejimine inanmış memleketler
de hatıra ve hayale gelmez. Biz şimdi tutu-
voruz, getiriyoruz içy önetmeliklerde dahi parti 
programa uygunluk... 

İçyönetmeliğin programa uygunluğu ola
maz. Program ayrı şey içyönetmelik avp şey. 
İçyönetmelik başka neye uygun olacak? Tüzük
lere, o ayrı şey, o ayrı şey. Niçin hiçbir hu
kukî irtibat ve mesnedi olmıyan hususlar geti-
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riyoruz. Benim anlıyaınsftdığıııı bunlar. Fu
zuli hükümler yersiz hükümler, hukukî mesnet
ten mahrum hükümler. Yani yamalı bohça. Ha
tırımıza ne gelirse yerleştirelim. Böyle kanun 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeç.ligil. 
Oylanan maddelerde oyunu veı-mi\ cıı ?.. 

Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Sözcü arkadaşımızı da dinledik, diğer arkadaş
larımızı da. Hakikaten bu daha doğrusu bir 
merkeziyetçi sistemin kokusunu getiriyor bize. 
Aşikâr. Sırrı Ata I ay arkadaşımızın hatırlattığı 
gibi, artık grupların çalışmalarına da genel 
merkez müdahale edecek olursa vay bu teşek
külün haline. Olmaz bu. (Yok Öyle şey, sesle
ri) Kardeşini, partinin grup içyönetmeliğini 
kim hazırlıyor?.. Genel merkez hazırlıyor. On
dan sonra 'bunu burası kabul ediyor. Etmediği 
takdirde, ihtilâf zuhur ettiği takdirde nere
ye gidiyor 1. Genel merkeze gidiyor. İhtilâf 
doğacaktır, 'bu olmaz, onun için arkadaşları
mın yerden göğe kadar hakkı vardır Bıraka
lım kendi içyönetmeliklerini çalışma sisteminin 
düzenini gruplar kursun ve dolayısiyle grup
ların bir murakabe organı olduğunu kabul ede
lim. Hükümete bâzı meseleleri soracak, yine 
genel merkeze soracak, dolayısiyle onların ge
tirdiği meseleleri empoze edecek ve onun tesi
rinde kalmış olacaklardır. Grup müstakil hal
de olmatan çıkacak. Burada öyle; merkeziyet
çi sistem bu. Daha doğrusu genel merkezin 
baskı sistemi.. Ondan başka bir şey değildi)'. 
Hakikaten :bu fikir hürriyetini boğmaktan baş
ka bir şey değildir. İhtilâflar zuhur edecek; o 
ona, o ona düşecek, mesele genel kongreye 
kadar gidecektir. Bu doğru değildir, bunun 
burada yer alması da iktiza etmez. Her şeyi 
Partiler Kanununa getirecek değiliz. Doğrusu 
arkadaşlarımın takririm1 uymak bence vicdani 
b o rç tu r. Hür metle rim 1 e. 

BAŞKAN •-- Başka söz istiyen"' Buyurun 
Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) --- Muh
terem Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
efendim, biz sayın arkadaşımız İsa Bingöl ile 
beraber bir* takriri Yüksek Başkanlığa takdim 
ettik. Ve bu takrirle 19 ucu maddenin metin
den çıkarılmasını teklif ettik. 
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Muhterem arkadaşlar, hazırlanan kanun 

tasarıları üzerinde tenkid kolay oluyor Ve bu 
tenkidler bilhassa komisyonda bulunan üye ar
kadaşlarımızı bazan üzebiliyor. Fakat itiraf et
mek mecburiyetindeyiz ki, buradan çıkacak ka
nunların çok (mükemmel olmasını hepimiz can ve 
gönülden arzu ederiz. Ve bilhassa böyle uzun 
zaman beklediğimiz, Anayasada (hakkında hü
küm bulunan bir kanun çıkarılırken çok daha 
vazıh, çok daha faydalı ve şümullü hale eriş
mesi ve eriştirilmesi gerekir. Maalesef elimiz
deki tasarı bir- kanun tasarısından ziyade bir 
tüzük halini arz ediyor. O kadar teferruata ve 
detaya gidilmiştir. Bizim burada ifade etmek 
istediğimiz husus, hattâ sadece 19 neu madde 
değil, bu Partiler Kanununa girmiş olan grup
larla ilgili hükümlerinin topu hakkında idi. 
Ama, tabiî madde üzerinde görüşüyoruz, daha 
önceki 18 nci madde üzerinde de aynı kanaat
teydik. 

.1.9 neu maddenin kaldırılması lâzım. Niçin 1. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sırrı Atalay 
Sayın Dikeçligil gayet güzel ifade ettiler. Biz
de her işde olduğu gibi, demokrasinin kaçı
nılmaz temeli olan siyasi partiler mevzuunda 
da bir merkeziyetçi sisteme bağlamak ve mer
kezden idare edilmiyc doğru büyük bir temayül 
vardır. Diğer bütün teşekküllerde de bu var
dır bizde. Daima merkezden, daima bir baştan 
idare edilmek gibi. 

Şimdi bir defa Parlâmento faaliyetlerinin 
partilerin diğer organları tarafından bu kadar 
yakından izlenmesi ve bu kadar tesir altında 
bulundurulması yasama organının faaliyetini 
zedeleyebilir, gölgeleyebilir muhterem arka
daşlarım. Bu bakımdan genel merkezlerin ve 
genel kongrelerin topyekûn partinin bir Par
lâmento grııpunu ve bu grupun İçtüzüğünü, 
yönetmeliğini böyle tesiri altına alacak ve tesi
ri altında bırakacak hükümlerden daima kaçın
mamız gerekir. Buna lüzum da yoktur. Şu 
bakımdan: Bir defa Parlâmentoda meselâ bi
zim mevcut Parlâmentomuzda üç tane içtüzük 
vardır. Bunlardan birisi Millet Meclisinin, di
ğeri Yüksek Senatonun, o ncüsü de T. B. M. M 
nin İçtüzüğüdür. (Birleşik Toplantı İçtüzüğü 
sesleri) Evet buna Birleşik Toplantı içtüzüğü, 
diyelim. 

Şimdi, biz gruplar olarak kendi içyönetuır-
likierimm hazırlarken nazarı itibara aldığımı./ 
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başta AnayaBadır, muhakkak. Ondan sonra bu 
içtüzüklerdir. Ye bunlara inzımameıı de kendi 
partilerimizin tüzükleridir, programlarıdır. Bu 
bakımdan zaten gruplar faaliyetlerini yürüte
bilmek için, içtüzüklerini, içyönetıne ilklerini 
hazırlarken, içyönetmeliği bu düşünce ve bu 
tesirler altında meydana getirirler ve faaliyet
lerini de böylece yaparlar. Şimdi bu bakımdan 
bir kanuna, Partiler Kanunu içine, Parlâmento 
içi faaliyete kadar uzanır hükümleri almak ve 
partilerin Parlâmento içindeki faaliyetlerini 
parti dışı faaliyetlerin âdeta baskısı altına sok
mak gibi bir hal meydana geliyor ki, buna ta
raftar değiliz. Eğer takririmiz iltifat görür
se, 19 ucu maddeyi fazla görüyoruz Metin
den çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Hürmetlerible. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPI A N (Tabiî Üye) — Sayın ar

kadaşlarını, bu maddenin çıkarılmasına ben de 
taraftarını, Günkü bana çok tuhaf geldi bu 
madde. Evvelâ 'mekanizmayı şöyle bir tahay
yül edelim ve işletelim. Şöyle oluyor; Anaya
sa, Meclisin İçtüzüğü ve Meclisin organları 
mahiyetinde olan parti gruplarının içyönetme
liği. Bunlar birbirine hukukî kaynak olan mü
esseselerdir. Asla bunun dışında bir hukuk 
kaynağı aramak" hukuk mantığıyla telifi kabil 
olmaz, Bir Meclisin içinde o Meclisin organları 
mahiyetinde olan parti gruplarının kendi dav
ranışlarını nizamlıyacak olan içtüzüğüne, parti
nin merkez organının, parlâmentonun dışında
ki bir kuruluşun programını ve tüzüğünü kay
nak olarak göstermek hukukan mümkün değil
dir. Bu taraftan sakattır, İni bir. 

İkincisi, itiraf edeyim ki. bu itirafım sa
mimîdir; Anayasanın bâzı tarafları şahsan be
nim hoşuma gitmez. Ama değiştirelim fikrinin 
altında gizli maksatlar olduğu için şiddetle 
onun karşısına çıkan insanlardan biriyim. 

Gönül isterdi ki, bu Meclis, Senato başka 
biı- sistemle teşekkül etsin. Bâzı mahzurları çı
kıyor ve bu türlü fikirler arka arkaya geliyor. 
Bunu oraya sıkıştırayım, dedim. Bakın bir de 
mekanizma nasıl işliyor. Parti merkez organı 
bunu evvelâ yapıyor. Sonra; ikinci bir hüküm 
koymuşuz, T. B. M. M. grupu sonradan bunu 
değiştirebilir. Evvela merkez organı esas içyö
netmeliği yapar, sonra değiştirebilir. Bu asıl 

hüküm değildir. Sonrası var. Evvelâ merkez 
organ bu içyönetmeliği yapsın, sonra Meclis 
bunu değiştirsin, eğer bu merkezin hoşuna git
mezse itiraz beyan etsin ve sonra ne yapsın, 
kongresini toplasın kongre kanaliyle değiştir
sin. Bu doğrudan doğruya Parlâmentoya, dı
şardan, az veya çok, ittihat terakki usulü veya 
değil, her ne hal ise, tesir etmektir, onu güt
meye teşebbüs etmektir. Bu noktadan sakat, 

Sonra, sanki partiler hiç iş yapamaz... Par
tiler büyük iddiacı teşekküllerdir. Bir memle
keti idare edecek iddiacılıkta ve onun kaderine 
hükmedecek iddiacılıkta bulunması lâzımgelen 
teşekküllerdir. Yönetmelik nedir? Program de
ğildir, Sayın Atalay'm söylediği gibi. tüzük 
de değildir, partinin tüzüğü de. Programda 
partinin prensipleri, konseptleri ana fikri, su
su busu, birçok şeyler bulunacak. Tüzüklerinde, 
kendi organları ve onun faaliyet tarzı buluna
caktır. Buradaki içyönetmelikle onun hiçbir 
alâkası yok. Efendim, gruplar öyle intizam 
içinde olsun ki.. Ben asker olduğum için anlı
yorum lehinde olan arkadaşlarımı, yani nizam 
ve intizam meselesi... Gruplar muntazam, za
manında yerine gelsin, gitsin. İtiraz ediyor 
bâzı arkadaşlar toplantıyı terk ediyor, bunla
rı nizamlıyalım. Bu ise, ben partici olsam, şim
dilik niyetim yok, bunu kabul etmem. Paıio-
manter durumuna gelmiş insan toplantıya gelir. 
gider. (') kendi anlayışıdır. Partinin Haysiyet 
Divanı vardır. Partinin bağlı olduğu prensip
ler vardır. Eğer grup idarecileri, gruplarını 
idare edemiyoıiarsa, gruplar zamanında topla-
namıyorsa ve dahası var, şayet Parlâmento
daki o partinin grupu ile Millet Meclisindeki 
grupu aynı fikirde ve ahenkte çalısanuyorsa, 
bu noktası da çok mühimdir, bunu hep bera
ber nizamlıyalım fikri, aslında sakat bir fikir
dir. Çünkü grup lideri öyle seçilmelidir, bunu 
yapacak tabiatta insan.olmalıdır. Partinin di
siplini vardır. Particinin bir anlayışı vardır. 
Bununla yürür. Bunun gibi bir de mekanizma 
bağlanıyor şimdi, bu çok mühim. Senato ile 
Meclis aslında ayrı ayrı çalışan müesseselerdir. 
Bu noktaya çok dikkat etmek lâzımdır Vak
tiyle gördünüz ki. aynı partinin Senato organı 
ile Millet Meclisi organı aynı şekilde hareket 
etmedi. Biz etmemesinden sadece sevinç duy
malıyız. Senatonun kurulmasının maksadı bu
dur. Buraya seçim tarzının değişik olmasının 
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ve bâzı hususiyetlerin konmasının da sebebi I 
budur. Bir mesele Millet Meclisinde olgunla- I 
şır. O zaman bir grup bir fikirdedir. Fakat I 
fikirler efkârı umumiyeye intikal ettikçe, ol- I 
gunlaştıkça, takarsınız o partinin buradaki I 
grupu daha başka bir istikamete gider, daha I 
doğru bir yolu bulabilir. Burada bağlamaya I 
da çalışıyoruz. Beraber hareket etsinler diye I 
mekanizmayı böyle bağladınız mı her yerinden I 
sakat bir ayrı hüviyet meydana çıkıyor. O da I 
partinin dışardan Parlâmentoya hükmetmesi. I 

Son olarak söyliyeeeğim. Burada bulunan I 
arkadaşlar her türlü fikir, tutum ve davranışla- I 
rmdan sadece ve sadece Anayasa ve kendi tii- I 
züğüne karşı mesuldürler. Bu Anayasamızın I 
sarih hükmüdür. Bu hüküm açıkça ihlâl edil- I 
mektedir. Bu madde konmak suretiyle Anaya- I 
sa bükümü açıkça ihlâl, edilmektedir. I 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. I 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — I 

Muhterem Başkan muhterem Cumhuriyet Se- I 
natosıınun kıymetli üyeleri, Sayın Atalay ve I 
Sayın Kaplan arkadaşlarımı zevkle dinledim. I 
Fakat bu mevzuu hükme bağîıyan kısmı oku- I 
duktan sonra 18 nci maddenin 1 nci fıkrasının I 
da oylandığını gördüm. Aklıma bir hikâye gel- 1 
di. 

Bir adamcağız oğlunu Fransa'ya tahsile gön- I 
dermiş, bir hafta sonra Fransızca bir mektup I 
almış; baba demiş, Türkçeyi unuttum sana I 
Fransızca mektup yazıyorum... Adam hayretler I 
içinde kalmış, aramış, Babıâlide Mektubatı Sır- I 
rı Paşa diye bir kitap bulmuş, karıştırmış, Oğul
dan babaya, babadan oğula mektuplar var... I 
182 nci sayfada oğlunun kendisine yazdığı mek- I 
tubun aynını görmüş. Çevirmiş arkasını, bunun I 
cevabı da var. Oğluna cevap vermiş: «Ceva- I 
bım, Mektubatı Sırrı Paşaın 183 ncü sayfasında- I 
dır» demiş. I 

Şimdi, şu mevzua geldik; özür diliyerek vak- I 
tinizi alıyorum. Anayasa hükmüne göre seçi
len milletvekili ve senatörler, Anayasada şu par- I 
tinin, bu partinin senatörü diye seçilmezler. Fi- I 
kirleri itibariyle grup kurarlar... Nerede kurar- I 
lar? Türkiye Parlâmentosunu teşkil eden, I 
Cumhuriyet Senatosunda ye Millet Meclisinde I 
grup kurarlar. Anayasanın sarih hükmü diyor I 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye 
Parlâmentosu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet | 
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Meclisinden kuruludur. Müstakil olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi diye bir Meclis var 
mı? Yok. Bu Parlâmento teriminin karşısında 
tarihi fonksiyonu itibariyle Anayasada yazılı 
olduğu üzere getirilmiş. Kim bundan bir mâna 
çıkarmak ister? Kim ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yani Meclislerin üstünde, bu iki Mec
lisin üstünde bir şey ararsa işte o zaman Ana
yasa Hukuku Anayasa dışında bir Meclisin ev
hamı içine giriyor. Diyor ki vardır. Anayasa 
diyor ki, yoktur. Yok. Parlâmentoya gelen 
zevat bir de yemin ederler, «Anayasanın, ka
nunların ve saire çerçevesi içinde Türkiye Cum
huriyetinin bütünlüğünü, vatandaşın söz hak
kını, hukukunu muhafaza ve müdafaa edeceği
me namusum üzerine söz veririm.» derler. Hiç
bir zaman demiyor ki, benim partimin tüzüğü 
veya programı çerçevesi içinde bunu yapaca
ğım... Hayır... Çünkü seçilenler, yine Anayasa 
hükmüne göre, seçildikleri çevrenin do değil, 
bütün Türkiye'ye şâmil bir teşriî vazife ifa et
mektedirler. Şimdi, ne deniyor burada? Kuru
lan grupların kurulduğunu dahi genel merkez
leri bildirir... Bana uygun gelmedi... Biraz daha 
ileri giden bir ifade bu... Toplanıp kendisine 
vücut vermiyen, Anayasaya göre, Meclis İçtü
züklerine göre faaliyet ve fonksiyonlarını yapa
cak olan bu gruplar, kendileri bir araya gelip 
kendilerine vücut vermezlerse dışardan nasıl 
vücut verecekler buna?... Katılmıyor adam, gel
di buraya iltihak etmedi, geldi buraya istifa 
etti, geldi buraya zihniyeti, görüşü değişti. Bun
lar mümkün. Nasıl olur da bu değişiklik ve bu 
topluluğu bilmeden dıştaki bir organ, efendim 
madem ki benim listemden geldin sen grupa da
hilsin, binaenaleyh ben seni grup ilân ettim. 
Yok. İçtüzükte de söylüyorlar. Ne diyor İç
tüzük? Şu devrede toplanırlar, kendilerine ge
rekli idarecileri, Başkanını seçerler. Grup baş
kanlarının fonksiyonu ikidir. Grup idare heyet
lerinin fonksiyonu ikidir. Birisi, Meclis iç çalış
malara, birisi de kendi partsiyle alâkadar olan 
diğer çalışmalara aittir. Şimdi bütün sakatlık 
baştan geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisin
de 10 üyesi olan grupkurar dediğimiz zaman 
buna Meclis hüviyeti verdik mi müstakil iki 
Meclisin grupları üstünde yepyeni bir grupla 
karşılaşırız. Oraya da gidecek bunlar. Bina
enaleyh, dünyada eşi olmıyan şu muazzam, han
gi sebepledir, hâlâ anlıyamadığım, kanun illâ 
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gelsin diye uğraşırız, fakat getirirken daha ne 
Anayasa, ne Anayasa hukukuna ne siyasi parti
ler hukukuna uyraıyan hükümlerle beraber ge
tiririz. Bu grupun yönetmeliği de yine dışarda 
hazırlanacak. Binaenaleyh, gelecek, siyasi parti 
genel merkezi diyecek ki «siz, benim dediğim 
gibi çalışmaya mecbursunuz.» sonradan da al
tında, diyorlar ki, «bunu değiştirebilirler...» İki 
organ birbirine tedahül ettikten, fonksiyonları 
karıştıktan sonra bunları ayırmak çok güçtür. 
Hattâ gruplar pirleşik toplantı yaptıkları za
man bu, buradaki bütün siyasi partilerde ce
reyan etmiş hâdiselerdendir. Birçok ahvalde ek
seriyette olan grupların, Millet Meclisinin grup
larının aldıkları kararlara Senato grupları il
tihak etmediler. Hem bizim partide, hem diğer 
partilerde muhtelif hâdiseler de cereyan etti. 
Yani bu muhakkak bir kötü niyetin mevzuu de
ğildir. Fikir olarak Meclisin işlemiş olduğu ka
nunu Senato tasvibetmedi. Eğer aynı şekilde, 
aynı fikirle, yine ekseriyet sistemine göre eğer 
bu karara gidilmiş olsa idi ne olacaktı. Diye
ceklerdi ki, madem onu kabul ettik öyle ise 
siz orada yalnız parmak kaldırmakla mükellef
siniz. Peki Senatonun fonksiyonu ne olacaktı? 
Fonksiyonu kalmıyacaktı. Bakınız yine gelen 
bu kanun gene Millet Meclisinden g<|ldi. Bunun 
üzerinde Senato gerekli çalışmalarını-yaptı. Her 
maddesi üzerinde saatlerce müzakere yapmakta
yız. Madem ki fonksiyon itibariyle iki Meclis 
grupları arasında fark oluyor, muhakkakki ge
nel merkezle fark olacaktır, birçok mevzularda. 

Şimdi 18 nci maddeyi oyladık, 19 ncu mad
deye geldik ayıktık ki, Mektubatı Sırrı Paşanın 
183 ncü sayfasmdayız. Olmaz. Niçin olmaz? 
Meclisteki çalışmalar başka bir açıdandır. Ek
seriyetin icabında kabul edebileceği bir şeyi bu
rada gruplar aralarında anlaşırlar ve bâzı tadi
lâta giderler. Bir yerden direktif alınırsa, o za
man tamamen kesin birtakım fikirlerle, prob
lemlerle karşılaşırız. Öyle ise bunu kabul etmi-
yeceğiz. Anlaşma imkânı da kalmaz Bina
enaleyh, şimdi bu maddeler Anayasa hükümle
rinin tekrarı dahi kabul edilse, yine bir şey 
demiyeeeğim. Ama bunun dışında gelen hüküm
leri ihtiva ediyor 18 den aşağısı ve mütemadi
yen bir şeyi zorluyor. Kıymetli arkadaşım Kad
ri Kaplan «ben asker olmama rağmen bu ka
dar disipltine girmem» diyor... Giremez, çünkü 
onun da yemini vardır. Genel merkez veya her 
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hangi bir dış kurul tesir altında bırakmaya (kal
kacak olursa, uymıyacağız... Efendim, ne yapa
lım, bâzı partiler Millet Meclisinde ve Cum
huriyet Senatosunda 10 üyeye sahip değiller; 
onun için bir grup yapsınlar; Anayasa dışı ol
sun, ama yapsınlar. Yani, dostlar alış. verişte 
görsün, yapsınlar. Bu başka memleketlerin tü
züklerinde de vardır. Ama yine aynı Meclis 
içinde vardır. Çünkü biz içtüzükleri hazırlar
ken bütün memleketlerin Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüklerinin tercümelerini de ıberaber alıp 
tetkik ettik. Orada ancak aynı Meclis içinde 
miks, karşık gruplar kurabilirler. Yani aynı 
fikirde olanlar bir araya gelebilirler. Bunun 
başka bir misali biz de, tabiî üyeler topluluğu, 
kontenjan topluluğu olarak İçtüzüğe intikal et
tirmek suretiyle vücut verdik. Ve o zaman yine 
bu naçiz arkadaşınız, siyasi grup (kuramazlar, 
çünkü gelişleri, Anayasadaki yerleri böyle bir 
grup kurmaya mânidir, diye arz ve izaha çalış
mıştır. Binaenaleyh, bu durum karşısında bu 
maddeler yalnız Anayasa hükümlerini getirmek
le değil, Anayasa hükümlerini maalesef tağyir 
etmekle ve grupları bir diğerinin bir nevi ve
sayeti altına vermektedir. Binaenaleyh, istir
ham edeceğim bu madde çıkarılmakla beraber, 
bunu takibeden maddeler ve 18 nci maddeni* 
de aynı şekilde bu Siyasi Partiler Kanunundan 
çıkarılmak suretiyle bu mevzuu halledelim. Bun
dan başka yapacak çaremiz yoktur. Hepinizi 
hürmetle selâmlar, vaktinizi aldığım için özür 
dilerim, muhterem senatörler. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, 18 nci madde 
kabul edilmiştir, nihayet tekriri müzakere su
retiyle görüşülebilir. 

Efendim, başka söz istiyen yoktur, takrirleri 
okutuyorum. Üç tafkrir vardır. Birisi Sayın İs
kender Cenap Ege ile Sayın Bingöl'ün; madde
nin tasarıdan çıkarılması hakkındadır. En ay
kırısı budur, ikincisi S i m Atalay'mdır, son 
ftkranm çıkarılması hakkında. 

SIRI ATALAY (Kars) — Bingöl'ün takriri 
kabul edilmezse o zaman oylanmasını rica ede
rim, ama Bingöl'ün taikririne de iştirak ediyo
rum. 

BAŞKAN — Üçüncüsü Sayın Artukmaç'm, 
bir ibarenin tashihi mahiyetindedir. 

En aykırı takriri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

19 neu maddenin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Aydın Muş 
İskender Cenap Ege İsa Bingöl 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Tak
riri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... 19 neu maddenin çıkarılması kabul 
edilmiştir. 

Yalnız Özden bunun lehinde karar vermiş. 
Nasıl oluyor, bunu anlamıyorum. Komisyonda 
buna muhalefetiniz yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim. Benim muhalefetim olan 
maddelerin hepsi yazılmamış, umumiyetle söz 
hakkım mahfuz dedim. 

.BAŞKAN — Söz hakkınız üç madde üzerin
de efendim. Şu, şu m a d del ere muhalifim de
mişsiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yok efen
dim., hepsine muhalif olabilirim, aynea söz hak
kım mahfuz dedikten sonra. 

BAŞKAN — 50, 5(î, 74 ncü maddelere mu
halifim ve söz hakkım mahfuzdur, deniyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Öyle ise Sa
yın Başkan, rey hakkımı iptal edebilirsiniz. 

BAŞKAN — Hayır, efendim bunu arz ede
yim de, bir yanlışlık olmasın. Maddenin çıka
rılması açık oyunuza arz edilecektir. 

Şimdi, dün 15 ııei maddeyi kafbul etmiştiniz, 
bugün de 16 nci maddeye 99 oy verilmiş 93 
kabul, 5 ret, 1 çekimser, bu suretle madde ka
bul edilmiş olduğundan, kabul edilen önergeye 
göre tekriri 'müzakeresi sırası gelince yapılacak
tır. 

Evvelâ 15 ııei maddeden başlıyoruz. 15 nci 
maddeye aıift takrirler vardır okutuyorum. 

15 nci maddemin ikinci fıkrasnm aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 

2. 'İl yönetim kurulu il başkanının başkan
lığında olmak üzere parti tüzüğünün göstere
ceği sayıda il başkanı dâhil yedişer ilâ onbeşer 
ajsıl ve yedek üyeden; kurulur. 

Çanakkale Aydın 
Nahit Altan İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenıler... Kabul edil
miştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 
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Başkanlığa 

15 nci maddenin ikinci bendimin birinci fık
rasının başındaki «îl yönetim kurulunun» yeri
ne «İl yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerimin» 
ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ 
Genıal Tarlan 

(Trfa 
Va-sfi Gerger 

Gaziantep 
Zeki İslam 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN -- Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenıler... Kabul edil
miştir. 

15 nıei maddeyi bu değişiklikle birlikte tekrar 
okuyoruz. 

Dördüncü Bölüm 
fi ve ilçe teşkilâtı 

İl teşkilâtı 
.VIADDM 1.5. - - 1. İl kongresi, sayısı bin/den 

fa/la olmamak üzere, parti, tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince .seçilen delegelerden kuruludur. 
O seçim çevresinin partili, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile il yönetim ve disiplin kuru I -
1ları başkanı ve üyeleri, il kongresinin! tabiî üye
leridir; ancak, .geçici il yönetim kurulu üyeleri
ne tabiî üyelik hakkı tanınılmaz. 

İl kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, 
parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nın*. 

2. İl yönetim, kurulu, asıl ve yedeklerinin 
il başkanının başkanlığında olmak üzere, parti 
tüzüğünün göstereceği sayıda - il başkam dâhil -
yedişer ilâ onbeşer asıl ve yedek üyeden kurulur. 

İl yönetim kulununun il kogresince nasıl 
seçileceği, merkez yönetim orgamınıca; ne gibi hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici 
yönetim organlarının nasıl kurulacağı parti tü-
züğüde .gösterilir. İşten el çektirme kararının 
il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak 
birbuçuk ay içimde il kongresi toplanarak yeni 
daimî il yönetim kurulumu seçer. Bu süre içe
risinde 11 kongresi içki yeni delegeler seçilmiş 
değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

3. fi teşkilâtı arasında bir il disiplin kurulu 
bulunul'. İl başkanıiyle il disiplin kurulunun, 
nasıl seçileceği ve il. disiplin kurulunun, üye sa
yısı, parti tüzüğünde 'gösterilir. 

4. ıBu maddede yazılı kurulların görev ve 
yetki'lıeri, parti tüzüğünde belirtilir. 
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BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... E etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Acık oyumuza sunulacaktır. 
16 nicı madde hakkındaki tadil teklifini oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1'6 ncı maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
•Çanakkale Aydın 

Nahit Altan İskender Cenap Ege 

İlçe yönetim kuraliu ilçe başkanının başkan
lığında olmak üzere ilçe başkanı dâhil beşer 
ilâ onibirer asıl ye yedek üyeden kurulur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başkanlığa 
16 ncı maddenin ikinci bendinin birinci fık

rasının başındaki «ilçe yönetim kurulunun» ye
rine «ilçe yönetim kurulu asil ve yedekleri
nin» ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ İstanbul 
('emal Tarlan Ekrem özden 

Urf a Gaziantep 
Vasfi Gerger Zeki İslâm 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddenin aldığı son şekli okutuyorum ; 

İlçe teşkilâtı 
MADDE 16. — 1. İlçe kongresi, üçe çevre

sindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı 
bulunan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzen
lenen şekilde seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan 
delegelerden kuruludur. O seçim çevresinin par
tili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile ilçe 
yönetim ve varsa disiplin kurulu başkan ve üye
leri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, ge
çici ilçe yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik 
hakkı tanınmaz. 

İlçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üze
re, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde 
toplanır. 

2. İlçe yönetim kurulu, asıl ve yedeklerinin 
ilçe başkanının başkanlığında olmak üzere - ilçe 
başkanı dâhil - beşer ilâ onbirer asıl ve yedek i 
üyeden kurulur. ı 
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İlçe yönetim kurulunun ilçe kongresinde na

sıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez 
yönetim organınca ne gibi hallerde ve nasıl 
işten el çektirileceği ve geçici yönetim kuru
lunun nasıl kurulacağı, parti tüzüğünde göste
rilir. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim 
kuruluna bildirilmesinden başlıyarak birbuçuk 
ay içinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî il
çe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde 
ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse 
kongre eski delegelerle toplanır. 

3. İlçe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı 
kurullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

4. Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerin
de teşkilât kurmaları, ilçeler hakkındaki hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Eten

dim, benim 18 nci madde hakkında tekriri mü
zakere talebim var. 

BAŞKAN — Okutacağını efendim. Şimdi 
20 nci maddeyi okutuyorum. 

Grup Genel Kurulu 
MADDE 20. — Bir siyasi partinin bir yasa

ma meclisindeki grupunun genel kurulu o mec
listeki üyelerden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulunu teş
kil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekille-
ri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının 
topla ntılarma ka tıl anı a zl a r. 

BAŞKAN —• Bu maddenin ikinci, fıkrasının 
Anayasaya aykırı olduğu ve çıkarılması hakkın
da bir takrir vardır, okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin ikinci fıkrası Anayasaya ay

kırıdır. Çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğhı 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Karavelioğhı. 
KÂMİL KARAVELİOÖLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, 18 nci ve 19 ncu madde 
üzerindeki münakaşaları, bilhassa 19 ncu mad-
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dede alman kararı gördükten sonra, arzularımı 
size daha kolay intikal etirebilmek ümidi için
deyim. Şu anda şahsan şunu müşahede ebnıiş 
oluyorum. Her iki madde üzerindeki dikkatli 
tahlilleri dinledim. Görüyorum ki, bir merkez 
hâkimiyeti iddiası veya kuruluşu, düzeni bu 
maddelerde yer almıştır. Ben bu noktadan zi
yade - arkadaşımız güzelce izah etti ve netice
sini aldı - bir başka iddia, bir başka tezin bu 
kanun içinde saklanmış olduğunu müşahede et
tim, size onu izah etmek istiyorum, izahatıma 
biraz geriden başlıyacağım. 

Kanunun 134 ncü maddesi; «27 Aralık 1963 
tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.» di
yor, yani kanunun 134 ncü maddesi ile Senato 
İçtüzüğünün 16 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılıyor. Bu ne biçiım müdahaledir, bunu an
lamak istiyorum. Bir kanım tanzimi ile Cum
huriyet Senatosu içtüzüğüne müdahale edili
yor. Yeri gelince eminim ki, hukukçu arka
daşlar buna dokunacaklardır. Ben temas ede
rek geçiyorum. Kaldırmak istenen 16 ncı mad
de nedir? Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
partiler kanunu ile kaldırılmak istenen 16 ncı 
maddesi «Cumhuriyet Senatosunda görüşüle
cek kanun tasan veya teklifleri için siyasi par
tilerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisle
ri ımüşterek gruplarında alman prensip karar
lan, o siyasi partinin Cumhuriyet Senatosu 
grapu üyelerini bağlıyamaz.» 

Yani Senato gruplan müstakildir. Kararla-
nnda serbesttir. Millet Meclisi, Senato grupla
rını hâkimiyeti altına alamaz. Çünkü Millet 
Meclisinin kuruluş itibariyle, sayı itibariyle, 
Senato gruplanm kontrol etmesi gayet kolay
dır. Sayı hâkimiyeti var. Müşterek grupların
da sayı hâkimiyetinden dolayı kararı alırlar, 
Senato grupunu bağlarlar. Bizim içtüzüğümüz 
bunu önlemiştir, partiler kanunu bunu kaldın-
yor. Yani Millet Meclisi Senatoya, hâkimdir. 
Şimdi bilmiyorum, hizim senatörlerimizden ilba-
ret olan komisyon hu maddeleri nasıl kabul et
ti? Veya bu maddeyi kalbul ederek buraya na
sıl getirdi, onu bilmiyorum. 

Şimdi birinci temayülü arz ettim, merkez 
hâkimiyeti, bunu müşahede ettiniz, iştirak edi
yorum, haklısınız. 

ikinci temayül Millet Meclisinin Senatoyu 
hâkimiyeti altına alması, bunu izah etmek isti-
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yoram. Bunun üstünde bir fikir daha var, Mec
lis gruplannm üstünde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grupu... Bilirsiniz, izahımı uzatmak is
temiyorum, Anayasamız iki haslı yasama orga
nı tanzim etmiştir. Bugün ne isteniyor, müşte
rek içtüzükle isteniyor.. Daha evvel Meclisle
rin içtüzüğü ile istendi, daha evvel Meclislerin 
içtüzüğü yapılırken Senatonun bir tek temsil
cisi ile müşterek içtüzük yapılmasına müsaade 
edildi, Millet Meclisi Başkanlık Divanınca.. 
Eşit sayıda senatör ve milletvekilinden mürek
kep bir komisyonu ka/bul ettirmek tezi hir sene 
müşahede edildi, bir sene mücadele ile kabul 
ettirildi. 

Meclislerin münasebetleri bu andan itiba
ren 'bir mücadele içine atıldı. Bunu huzurları
nızda arz etmek istemiyorum. Fakat bu müca
delelerin neticesinde 20 nci maddede, daha ev
velki maddelerde pekleştirilımek istendiği gibi, 
20 nci madde de bir madde ile pekleştirilmek 
isteniyor. Buna benzer bir hüküm müşterek 
içtüzükte yer almıştır. Bir gaflet oldu maale
sef yer aldı. Bugün ne isteniyor, partiler kanu
nu ile? Bunu pekleştirelim. Ben size bunu çıka
ralım diye teklif ediyorum. Çıkarılmasını iste
diğim fıkra, bir siyasi partinin mensulbu olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri o parti
nin T. B. M. M. grapu genel kumlunu teşkil 
ederler. Yani her iki meclisin gruplannm üze
rinde bir devamlı meclis grupu daha var. Bu
nun neticesi nedir Millet Meclisinin Senatoya 
hâkimiyeti. Bunun çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Belki şu andan itibaren, benim de içinde 
bulunduğum bir müşahede içinde olacaksınız. 
Bana öyle geliyor ki, beşinci bölüm tamamen 
'bu kanundan çıkarılmalıdır. Gönlüm arzu eder
di ki, bizim komisyonumuz bu muayyen mak
satlı, savunucusu bizce belli, savunma sebepleri 
bizce belli, iki Meclisi hir Meclis haline getir
mek istiyen veya bunu yapamadığı için Millet 
Meclisi hâkimiyetini Senato üzerinde kurmak 
istiyen fikrin partiler kanununda yer alması 
maksadına matuf bu bölümü tamamen çıkar
mak lâzımdır. Fakat hu teklifi yetkim dışında 
görüyorum. Bu istikamette temayül sahibiyim. 
20 nci maddenin ikinci fıkrasının olduğu gibi 
çıkarılmasını teklif ediyorum. Hakikaten Ana
yasaya aykırıdır, iki başlı, iki dimağlı bir or
ganı, bir dimağlı ve öbür dimağının emrine 
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vermek istikametinde hir teklife katılmryalmı. ; 
Teşekkür ederim. j 

BAŞKAN — Bu mevzuda iki takrir var, \ 
büsbütün çıkarılması hakkındadır. Takrirleri . 
okutuyorum. I 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddenin tasandan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Aydın Samsun ; 

Saim. Sarıgöllü Fethi Tevetoğlu j 
i 

Yüksek Başkanlığa | 
20 ncı maddenin tasarıdan çıkarılmasını 

saygı ile arz ederiz. 
Kars Yozgat 

S i m Atalay Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 20 nci madde

nin metinden çıkarılmasını İstiyoruz ve 'bunun 
için de bir önerge vermiş 'bulunuyoruz. Ancak 
gerekçelerimiz ayrıdır. Sayın Karavelioğlu'-
nun ifade ettiği Anayasaya aykırılığı iddiası ile 
çıkarılmasına 'katılmıyorum. Bunu ifade etmek 
istiyorum. Anayasaya - ay k ın değildir. 20 nci 
maddede teshit edilen husus Anayasaya aykın 
değildir. Ama bunlar nerede vardır? Birleşik 
Toplantı içtüzüğünde mevcuttur, kaibul etmiş 
bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesine müracaat 
edilmemiştir. Yürürlükte bulunan bir hüküm
dür ve tesbit edilen iki Meclisin iradesiyle te
celli eden hükümlerdir. Yürürlükte bulunduk-
lan müddetçe bunlara itibar etmeye mecfbumz. 
Bu sebeple 20 nci maddede derpiş edilen husus
ların Anayasaya aykırı olmalan seJbeıbiyle de
ğil, Birleşik Toplantı İçtüzüğünde mevcudol-
malan ve son fıkrasında Anayasada zaten var; 
yasama Meclislerinin ıbaşfkanvekilleri gruplara 
giremez... Mühim mesele bu. Anayasa diyor ki, 
yasama meclislerinin başkan vekilleri Meclis içi 
ve Meclis dışı hiejbir şekilde parti faaliyetlerin
de huluna/maz. Ne getiriyoruz bununla? Grupa 
iştirak edemez. Daha mühim. Anayasa hiçbir 
parti faaliyetinde bulunmıyacaklannı emret- | 
mektedir. Grup bir parti faaliyetidir. Zaten hu- j 
lunmıyacak. i 

Bulunmıyan bir şeyin, daha esaslı bir geldi- J 
de Anayasa derpiş etmesine rağmen, bu 'hü- I 
kümleri 'buraya getirilmesine lüzum yoktur. Bu ! 
sebeple 20 nci maddenin tümünü birden, ancak j 

Anayasaya aykınlığı sdbebiyle değil, fazla ol
malan, tam olmamalan, noksan hükümleri ihti
va etmesi söbeibiyle çıkanlmasını biz de istiyo
ruz. 

BAŞKAN — îki takrir vardı, dinlediniz. 
Biri maddenin tamamen çükanlması, diğeri 
ikinci fıkrasının çıkanlması hakkındadır. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA ZÎHNİ 

BETİL (Tokat) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

20 nci maddenin metinden çıkanlması hususun
daki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bu da açık oyunuza sunulacaktır, yani ka
bul edilen takrir açık oya sunulacaktır. Kabul 
edenler heyaz, kaibul etmiyenler kınınızı. Yani 

Takrire rey vereceksiniz. Neticeleri bir ama 
bu şekilde muatmele yapılacaktır. 

Şimdi 18 nci maddenin tekriri müzakeresi 
hakkında iki takrir vardır. Okutuyorum. 

ÂMİL A R T U S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)' 
— Efendim bu vaziyet benim oğlum bina okur. 
gibi oluyor. 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci madde hakkında yeniden müzakere 

konusu yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Istanhul 

Rifat öztürkçine 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Başkanlık Divanının 'bu kanunun bitirilme
si için tedbir almasını rica etmekteyiz. 

BAŞKAN — Efendim, 'buyurun bir yol gös
terin, tatbik edelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gece toplantısı 
yapalım. 

BAŞKAN — Vallahi isterseniz saibaha ka
dar toplanalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Kaibul edilen 18 nci madde hakkında yeni

den müzakere açılarak maddenin reddini arz 
ederiz. 

Samsun Aydın 
Fethi Tevetoğlu O. Saim Sangöllü 

SIRRI ATALAY (Kara) — Sebep gösteril
medikçe içtüzüğe göre oylanamaz. Niçin tekri
ri müzakere istiyor? Bu sdbeple usule uygun 
değildir. 
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BAŞKAN — İzah edecekler ••efendim. Buyu

run. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE ( i s t a n b u l ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarımı, 19 nen mad
de ve 20 nei madde metinden çıktıktan sonra 
19 ncu madde ile irtibatı olan 18 nei maddenin 
de yeniden müzaikere edilmesi zaruridir. 1.8 nei 
madde aynen ka'bul edilmiş gilbi kanun çıktığı 
takdirde hiçibir mâna. ifade etmiyecektir. Bu 
itibarla 18 nei maddenin tekriri müzakeresiyle 
belki 'bâzı fıkraları arananda değişiklikler ola-
eaktır. Hürmetierimte. 
, BAŞKAN — Şüpheye mahal kalmaması için 

İçtüzüğün ilgili maddesini okuyorum. 
(Bir tasarı veya teklifin kesin olarak oylan

masından önce Komisyon veya bir üye tasarı 
veya teklifin bir veya birkaç maddesinin hata
lı olarak kabul edildiğini ileri sürereik gerekli 
değişikliğin yapılmasını istiyöbilir. Cumhuriyet 
Senatosu teklif sahibini komisyonu ve Hükü
meti dinledikten sonra teklifin kalbulü veya red
di hakkında "görüşmesiz işari oyla karar verir.» 

İşte, teklif yapılmıştır, seibelbi izah edilmiş
tir. Binaenaleyh Başkanlığın yapacağı iş bunu 
oya koymaktan ibarettir. Komisyonun bir mu
ta lası varsa buyursunlar efendini. 

GEÇtCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YKSİUYURT (Yozgat) • - İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası yok. Bi
naenaleyh 18 nei maddenin tekriri müzakeresi
ni oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etin i -
yenler... Müsaade 'buyurunuz efendim, anlaşıla
madı. Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Takriri kaibul etmiyeııler lütfen ayağa 
kalksınlar... 22 ye karşı 24 oyla, takrir reddedil
miştir. 

21 nei madde hakkında tadil teklifi yoktur, 
22 nei maddeye geçiyoruz. 22 nei maddeden 
21) nei maddeye kadar olan maddelerin tasarı
dan çıkarılması hakıkmda takrir vardır. 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığın a 
Siyasi partilerin kendi tüzükleriyle grup içi 

yönetmeliklerini ilgilendiren 22, 23, 24, 25, 2(i, 
27 nei maddelerin tasarıdan çıkarılsın asını arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Fetih i Tevetoğlu 

BAŞKAN —- 22 nei maddeyi okuyoruz. 
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Grup Başkanı 

MADDE 22. — Partinin Genel Başkanı Tür
kiye Büyük Millet Meçlisi üyesi ise, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grupunun ve üyesi bulun
duğu yasama meclisindeki grupun da Ibaşkauı-
dır. 

Partinin Genel Başkanı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi değilse, 'grup 'başkanlıkları ko
nusu, parti tüzüğüne uygun olarak grup içyö-
netmeliği ile düzenlenir. 

BAŞKAN — yimdi evvelemirde! 22 nei 
maddenin, yani şimdi okunan maddenin tasarı
dan çıkarılması teklif edilmektedir. Komisyon 
tabiî kaimi etmivor. 

GEÇİCİ KOMİSYONT ADINA 
T İL (Tokat) —Katılmıyoruz. 

ZİHNİ 

BAŞKAN1 —- Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
16 ya karşı 24 oyla tasalıdan çıkarılması kalbul 
edilmiştir. 

Bil âlı ara. açık oyunuza sunulacaktır. 
Efendim bir zıthul olmuştur. 21 nei madde 

için bir teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nei maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Aydın 

'"v'iim Sarıgöllü 

1 \ A ŞK A X - ^ la d d evi okutuyorum. 

Grup yönetim ve disiplin organları 
M A D D E 21. — 1. Grupların yönetim organ

larının kuruluşu, görev ve. yetkileri, parti tüzü
ğüne uygun olarak grup ieyönetmeliğinde belir
tilir. 

2. Grupların disiplin organlarının hangi 
hallerde merkez disiplin organları ile bir arada 
çalışacakları, parti tüzüğünde 'belirtilir. 

BAŞKAN Bu vurun Savın -H'azer. 

MEHMET H'azer (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, 21 nei maddeyi çıkarmak için hiçbir 
haklı sdbep görmüyorum. Bunu, haşiv zan ve 
kaibul eden arkadaşlar kanunun umumi silsile
si maksadı bütün hüviyeti içinde mütalâa eder
lerse zannediyorum 'bu kanaate varacaklardır. 
Kanunun fazla görülen bu hükümleri partilere 
direktif vermek maksadınV güdüyor. 
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Diyorlar ki, partilere, disiplin kurul larını 

şöyle teşkil edeceksin, mutlak edeceksin. Ilım
ların merkez disiplin kurullariyle beraber top-
Janıa hallerini de tüzüklerinde belirteceksin. 
Bâzı partiler bu disiplin kurullarını kurmaya-, 
bileceği gibi, disiplin kurullariyle, m erik ez di
siplin kurullarının bir arada çalışmasını ihmal 
edebilirler. Buna mâni olmak için kanun bunu 
tanzim etmektedir. Partiler bu hudut içerisin
de bir vazife görecektir. Bunun no zararı var? 
Zaten birçok partilerin halen meri bulunan iç
tüzükleri bu hükmü ihtiva ediyor. Ama, yeni
den kurulacak hir parti buna tamamiyle aykı
rı hareket edeibilir. Parti disiplin kurulunu ge
nel başkanın emrine verehilir. Merkez disiplin 
kuruliyle, grup disiplin kurulunu ihtiyaç halin
de bile toplamayahilir. Bunlara mâni olmak 
için getirilmiş masum ve lüzumlu hükümlerdir. 
Bunun çıkarılması için hiçbir sehep yoktur, 
hiçbir endişeye mahal yoktur. Kanunun olduğu 
gibi kabul edilmesi maksada uygundur, parti
ler sistemine uygundur, demokratik esaslara 
uygundur. Çıkarmanın bir başka mahzuru da 
müzakereleri uzatmak, bu kanunu seçimlerden 
evvel çıkarmayı önlemek ve bizi tüm olarak 
umumiyemizi vatandaş indinde seçmen huzu
ra uda Anayasa ile kayıtlanmış bir kanunu çı
karamamış duruma düşürmekten başka bir ne
tice vermez. Bu itibarla arkadaşlardan rica edi
yorum... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) --- Kim böyle 
bir niyet sahibi? 

MEHMET İTAZER (Devamla) - - Sizi de
miyorum yani, hepimize böyle diyebilirler. 

MEHMET ÜıNTALDI (Adana) - - Desinler, 
biz hüsnüniyet sahibi olduktan sonra. 

MEHMET HAZER (Devamla) Senin 
hüsnüniyetin belli olmaz. Oraya gittiğin zaman 
sen Anayasanın hükmünü yapmadın, evvelâ 
sen yap bakalım Anayasanın hükmünü derler. 

Binaenaleyh, bu mahzurları bertaraf edebil
mek için bu maddeyi olduğu gibi kahul etmek
ten ıbaşka bir yol olmadığı kanaatindeyim. Lüt
fedin geciktirmeden bunu halledelim, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) - - Yazgeçtim. işti

rak ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

Başkan. Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; evvelâ şu hususta arzı cevabedeyim, 
'bu kanunun müzakeresi için kurulan komis
yonda da aynı endişeler belirdi ve onun için ge
rekli tetkikat kâfi miktarda yapılıp, üzerine 
eğilmediği içindir ki, bugün 'burada bu mevzu
lara girmek lüzumunu hissediyoruz. Ye şimdi 
20 nci maddeye geldik. Eğer bu kanunu müza
kere edip çıkaracaksak' izin versinler hiç kim
senin vesayetine ihtiyacımız yoktur, hiç kimse
nin. (Sağdan, bravo sesleri) (soldan, böyle bir 
şey yok sesleri) 

BAŞKAN — Böyle bir şey yok efendim. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Yasi olmak istiyenlere söylüyorum. Bu kanunu 
müzakere edeceğiz, çıkacak maddeleri çıkara
cağız, kalacak maddeler kalacak ve bu kanun 
bitmedikten sonra da Senato maalesef tatile gire-
miyecektir. Bunu bilin. Günkü bu kanun bite
cektir. (Biz de vesayetten kurtulacağız, sesleri) 
Demek ki, tatile girmek için kanunu müzake
reniz çıkarmak... O da iyi değil. Binaenaleyh, 
usulü dairesinde bu müzakere edilir. Sayın Ar-
tus'un teklif ettiği gibi, eğer gece çalışma tek
lifi kabul edilirse çalışılır. Ama, maddeler üze
rinde icabeden tadiller yapılır. 

Kanunun biraz evvelki maddelerini burada 
müzakere ettik. Muhterem arkadaşlarınım da 
beyan ettikleri gibi, uygun bulduğumuz oldu, 
uygun bulmadıklarımız oldu. Nitekim 19 nen, 
20 nci maddeyi çıkardık, şimdi 21 e geliyoruz. 
İkinci fıkra bakın ne diyor. 

«(irapların disiplin organlarının hangi haller
de merkez disiplin organlariyle bir arada çalı
şacakları parti tüzüğünde gösterilir.» İstirham 
ederim yani, mantıkî bir rabıta var* mıdır? Bir 
taraftan diyoruz ki, Parlâmento mesaisi ayrı
dır, gruplar kendi şeyinde çalışırlar ve grup 
disiplin kurulları; ancak Meclise ait hususlar
da karar verirler. Merkez disiplin kurulları 
parti üyesi .olmak vasfından doğan hususlarla 
dış münasebetlerde karar verir, Yo... Eğer biz 
diyorsak ki, her ikisi birdir, o zaman tekrar 
takriri müzakere ile izin verin bütün maddeleri 
iade edelim. Bu olmaz. Bir taraftan fonksiyon
ları ayrıdir diyoruz, ve bunları merkeziyet 
sisteminden kurtaralım diyoruz, kabul edip 
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maddeleri çıkarıyoruz. Sonra da iki disiplin ku
rulu hangi hallerde beraber çalışır nereden 
gösterilir? içtüzükte gösterilir. Böyle şey ol
maz, efendim. 

Bizim bir taraftan Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü vardır, Anayasa hükmüne göre nasıl ça
lışacağını tâyin eder. Bir de o grupun yaptığı 
kendi iç yönetmeliği vardır. İşte yönetmeli
ğe dışardan müdahale edildiği içindir ki, di
ğer maddeler çıkarıldı. Şimdi tekrar bir ara
ya getiriyoruz. Bu defa disiplin kurullarını 
bir arada çalışır hale sokacağız. Ve bunu yine 
parti tüzüğü tâyin edeeek. 

(Muhterem arkadaşlar, bu olmadı. Binaen
aleyh, bunlar içtüzüklere ait kısımlardır. Bir 
grupun içtüzüğü vardır. Bu orada tâyin edi
lir. Zaten o partinin düşüncesi, görüşü ne 
ise, çalışma tarzı ona göre :hzar edilir. Bu 
neye aykırı'olmaz?.. O Meclisin İçtüzüğüne ve 
Anayasaya aykırı olmaz. Binaenaleyh, diğer 
merkez, yani partinin tüzüğü bu işe müdahale 
etmemelidir. Bu ayrı bir şey. Onun için bu 
nıaddenin çıkarılmasını tekrar önerge ile ver
dik ve bunda zaman kaybolması gerçekleştir
me falan mevzuubahis değil. İzin verirseniz 
böyle bir kanunu, yann öbürgün gelecek 
Personel Kanunu var, izin veriyor musunuz, 
onu da iki günde bitirelim, ille de lüzumlu diye. 
Ama mütemadiyen bu var efendim, bu aman 
çıkmıvacak... Yok böyle bir şey. Nerede? Yani 
müzakere imkânını selbetmeyin, siz de tadil 
teklifi veriyorsunuz, biz de veriyoruz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sizi bizi yok. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

Ama, rica ederim, buraya geldiğiniz zaman 
bütün mesele kanun çıkmıyacak... Çıkmıyaeak-
sa gece de çalışalım, kabul edin. Gayet tabiî. 
Binaenaleyh 'önergemize iltifat edilmesini is
tirham edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Açık oya arz edilen maddelerin 
oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyonumuzun muhterem üyesi Sayın Osman 
Saim Sarıgöllü, biraz evvelki konuşmalarında 
buyurdular ki, bu tasarının çıkarılması zaru
reti, seçimlerden evvel yürürlüğe girmesi zaru
reti Komisyonda da defaatle ileri sürüldüğü 
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için, Komisyonda gereği gibi inceleme yapıla
madı, onun içindir ki, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulundaki görüşmeler uzuyor. Eğer 
Komisyon vazifesini gereği gibi yapsaydı bu 
görüşmelere ihtiyaç olmıyacaktı, buyurdular. 

Muhterem arkadaşım hiç alınmasın, gerçek
ten bahsediyorum, Komisyonumuzun tutanağı
nın imzalar hanesinde Saym Sarıgöllü hak
kında şu şerh var : «Osman Saim Sarıgöllü (Ay
dın) — 30 ncu maddede Komisyonu terk etmiş
tir.» Bu 141 maddelik -kanun tasarısında ehem
miyetli maddeler sadece 30 maddede midir?.. 
öteki 111 madde içind*e ehemmiyetli maddeler yok 
mu idi? Çok muhterem ve çok değerli arkadaşım 
Osman Saim Sarıgöllü'nün fiıkrine ve bilgisine 
geriye kalan 111 maddede Komisyonun ihtiya
cı yok mu idi? Gerçeklerden bahsedelim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Cevap vereceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Devamla) — İkinci nokta muhterem ar
kadaşlarım, bir şahsi kanımı Yüksek Huzuru
nuzda belirtmek istiyorum; 10 Ekim 1965 ta
rihinde genel Milletvekili seçimi yapılacaktır. 
Yakında Meclislerin tatile girmesi 'bir zaruret
tir. Şayet önümüzdeki çalışma günlerinin az
lığı dolayısiyle bu kanunun yürürlüğe girme
sini istemiyenler varsa, hiçbir kimseye büh
tanda bulunmuyorum, haddim de değil, şayet 
varsa, çünkü demin konuşuldu, onlar bilsin
ler ki, Anayasanın bu emri 10 Ekim 196-5 se
çimlerinden evvel mutlaka yerine getirilecek
tir. Her iki Meclisin tek başına üyelerinden 
beşte biri olağanüstü toplantı istediği takdir
de o Meclis toplantı yapmaya mecburdur. Mec
lisin birisi toplandığı takdirde diğeri de ken
diliğinden toplanmaya mecburdur. Bu olağan
üstü toplantı gündemi toplantıya daveti 
ieabettiren sebep meseledir. Binaenaleyh. 
Cumhuriyet Senatosunda da, Millet Meclisinde 
de seçimlerden önce bu tasarının kanunlaş
ması için Meclisleri olağanüstü' toplantıya 
çağıracak arkadaşlarımız vardır. Ve Meclisle
rin beşte biri değil, belki onda dokuzudur. 
Belki yirmide ondokuzudur, ben buna güve
niyorum ve böyle bir zaruret olduğu takdirde, 
o teklife imzamı koymayı vazife sayanlardanım. 
Binaenaleyh bu mevzuu böyle bilelim. 

— 253 — 



C- Senatosu B : İl 
21 nci maddenin tasarıda kalması ve tasarı

da çıkarılması konusuna gelince : Muhterem 
arkadaşlar, temenni ederim ki, hiçbir siyasi 
parti mensubu Cumhuriyet Senatosu üyesi, 
Milletvekili, siyasi partiye mensubolmıyanlar, 
daima uygun, faydalı çalışmalar yapsınlar, 
disiplin işleminin tatbikini istilzam eden en 
ufak bir hareketleri vâki olmamasına, bunu yü
rekten temenni ederiz. Ama; oldu. Kanun 
tedvin ediyoruz. Cumhuriyet Senatosunda fi
lân partinin grupuna mensup bir üye, disip
lin işlemini icabettiren bir fiil ve hareket 
yaptığı sanılıyor. Bu, sadece Cumhuriyet Se
natosu faaliyetinden, Cumhuriyet Senatosu
nun o parti grupuna ait faaliyetinden doğ
muşsa bunun merkez disiplin kuruluyla ilgi
si yok. Ama. bir siyasi parti grupuna mensup 
üyenin disiplin işlemini icabettiren muamelesi, 
yalnız gruptaki ve mensup bulunduğu Meclis
teki faaliyetiyle ilgili değil de, mensup bu
lunduğu partinin faaliyetiyle ilgili ise, iki 
disiplin kurulunu bir arada toplamak zaru
ridir. Binaenaleyh, ceza kanunları tedvin edi
lirken hiç kimse suç işlemesin diye tedvin edi
lir. Ama suç işlemek ihtimali nazara alınır, 
işlendiği realitesi de nazara alınır, o itibar
la hangi fiillerin suç sayılması lâzımgeldiği 
konusu ciddiyetle görüşülür ve kanunlara ko
nur. Binaenaleyh, bu maddenin metinden çıka
rılması uygun değildir. Metinde kalması lâ
zım, zaruri ve faydalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
Yalnız, arkadaşlar; ben görüyorum ki, mad

deler üzerinde görüşülmeyip, maddelerin ha
ricine çıkılarak, şöyle toplanacağı veyahut ben 
şunun için bulundum, bulunmadım gibi madde 
ile ilgisi olmıyan hususlar görüşülüyor. Ve 
böyle uzun boylu (konuşursak bu çıkmaz. Bil
hassa rica ederim, ben 10 dakika ile takyidede-
ceğim, İçtüzüğün bana verdiği salâhiyete daya
narak. (Bravo sesleri) 10 dakika ile takyidedi-
yorum. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; herkes, bu kanunu 
çıkarmanın kendine ait bir şeref olduğundan bah
setmekle maalesef ileri gitmektedirler. Bir şeref 
varsa bu kanunun çıkarılmasında Anayasa 
hükmünün yerine getirilmesinde elbette ki, 
Heyeti Umumiyenin şerefidir, Yoksa muayyen 
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kişilerin bir Meclisi fevkalâde toplantıya çağı
rırız da tekrar çıkartırız gibi beyanlarını bu
rada mânâsız buldum, bir 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım; ben 
önergenin aleyhindeyim. Şu sebeple bir Mebus 
veya Senatör, evvelâ Milletvekili olmadan 
evvel o partinin programını ve tüzüğünü bilip 
imzalamış bir insandır. Binaenaleyh evvelâ o 
tüzüğe hürmetkar olması icabeder. Siyasi ka
rakteri olan insanların bunu yapması lâzımge-
lir, bir. 

Binaenaleyh, evvelâ o parti tüzüğüyle bağlı
dır. Ama bu demek değildir ki, Senato Tüzüğü
nün üzerine parti noktai nazarı üstüne çıksın. 
Hayır o da kabili tatbik değildir. Yalnız bu
rada arkadaşlarımızla benim aramdaki noktai 
nazar ayrılığı şundan doğuyor. Bu maddede şu 
deniyor: «Grupların disiplin organlarının han
gi hallerde merkez disiplin organları ile bir ara
da çalışacakları, parti tüzüğünde belirtilir.» 
Bu Parlönranterin aleyhine olan bir hüküm de
ğildir. 

Bilâkis bir Parlâmento üyesini parti elinde bâ-
zice etmekten yalnız parti noktai nazarının tesiri 
altında bırakmaktan koruyacak bir hüküm ola-
ra!k kabul ediyorum. Çünkü parti der ki, senin 
filân Meclisteki konuşmanı (beğenmedim, bina
enaleyh, seni disiplin kuruluna veriyorum, sen 
partinin tüzüğüne, programına aykırı hareket 
ettin, konuştun, zabıtlar buradadır seni hay
siyet divanına veriyorum. Partiden ihracedece-
ğim. Geldi zat, kendisini müdafaa edecek. Ne 
ile müdafaa edecek? Kendisinin arasında bu
lunduğu grup içtüzüğüne uygun yaptığı bir 
konuşma yalnız zabrtlardaki mânasını taşımaz, 
bir de Parlâmentonun umumi havası ve heyeti 
umumiyesi itibariyle Parlâmentoda geçen me
selelerin de heyeti umumiyesiyle bir havası var
dır İki, bu havayı ancak Parlâmento içinde bu
lunan üye bilir. Binaenaleyh, 'kendi üyesi, di
siplin kurulunun içerisinde olduğuna göre, 
müştereken toplanmayı burada temin ediyoruz. 
Yani yalnızbaşma parti disiplin kurulunda de
ğil, ihraç veya cezası verirken, Parlâmento di
siplin kurulu ile birlikte müştereken bunun 
kararını verin diyoruz. Maddenin mânasını ben 
anlıyorum. Beklerdim ki, sayın sözcüden de bu 
mânada anlasınlar ve bu şekilde de Heyeti Umu-
miyeye arz etsinler. Ben bu bakımdan parti 
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arkadaşım Sarın Sarıgöllü'ye iltifat edilnıeme-
sini üzülerek rica edeceğim. Hürmetlerimle.... 
(Alkımlar.) 

BAŞKAN" — Efendim konuşmaların - ben 
biraz zühul ettim, İçtüzük bana salâhiyet ver
miyor, teklif .salâhiyeti veriyor. - Konuşmaların 
10 dakika ile tahdidim oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Teşekkür ederim. 

Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL- (Cumhurbaşkanınca S. 

ti.) •— Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Say m Sırrı A t alay. 
SİHRİ ATALAY (Kars) •— Sayın Baki Gü

zey arkadaşımızın konuşmasından sonra vaz
geçtim İkonuşmıya cağım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, buyurun. 
Efendim açık oya sunulan son madde hak

kında, oyunu kul lanın ıy an arkadaşımız var mı? 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

O. SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhte
rem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Senatosu
nun Sayın üyeleri, sayın komisyon sözcüsü 
eğer şahsımı istihdaf eder konuşma yapmamış 
olsalardı, huzurunuzu işgal etmiyceektim. Sayın 
Başkan bu kanun ilk müzakereye arz olunduğu 
zaman, mazbatanın sonunu tetkik buyurdular 
Başkandan gayri bütün üyelerin muhtelif mad
delerde muhalif kaldıklarını beyan ettiler. De
mek müzakere kâfi gelip bir anlaşmaya vara
mamışlar. Saim Sarıgöllü niye komisyonu terk 
etti? Çünkü 30 nen maddede önseçim, komis
yonda 10 reyle kabul edildikten sonra hariçten 
gelen tesirlerle ki, komisyonda da bunu arz 
ettim, tekriri müzakere ile yine aynı acelecilik 
esil abı nıueibesiyle geri geldi. O zaman arz et
tim. özür diliyeceğim dedim. Acele bir kanun 
çıkaralım diye bir müesseseyi zedelemeyelim. 
Bunun için komisyonu 30 ııcu maddede terk 
ettim. Gördüm ki, bana iltifat ettiler. Kıymetli 
fikirlerimden değil, naçiz kanaatlerimden dahi 
istifadeye imkan kalmadı. Onun için rahatsız
lık unsuru olmayayım dedim. Heyeti ITmumi-
yeye de bu hususu arz ediyorum. 

Maddeye gelince; Ben kıymetli arkadaşımı
zın fikrini anlamıyorum. Bir arada bunların 
nasıl toplanacağı parti tüzüğüne bırakıldığı 
takdirde, bence itimat edilir bir müessese gel
mez. Disiplin kurulları veya bu kanunun mü
zakeresinde bu .mevzuda itiraz edenler, cezadan 
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korkmak bakımından değil. Bir müessesenin 
doğru veya eğri olduğu üzerinde konuşuyoruz. 
Kim disiplin kuruluna gider, kim gitmez, bun
ların yeri, münakaşa mevzuu burası değildir. 
Yani bu doğru mudur, değil midir? Benim ka
naatim değildir. 'Ve onun için bunu arz ettim. 
Umumi Heyet verilen takrirler üzerinde karar
larını, reyleriyle izhar ederler, mesele halledilir. 
Hürmetlerimle. 

GBOİOİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ ZÎHNt BK-
TİL (Tokat) Müsaade eder misiniz bir cüm
le arz etmek istiyorum. 

P>AŞKAN -Buyurun efendim. Oradan söy
leyiniz. (Zapta geçmesi için kürsüden konuş
sun, sesleri) 

Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
B.BTİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, kanu
nun tümü üzerindeki müzakereler siv'asuıda 
komisyonumuzun önseçime taraftar olduğuna 
prensibolarak karar verdiğini fakat şu, su se
beplerle, zaruretlerle ve tekriri müzakere voliyle 
bundan vazgeçtiğini komisyon adına yapmış 
olduğum mâruzâtım mevanmda Yüksek Heye
tinizin. buzlularında izalı eylemiştim. Binaen
aleyh komisyonda cereyan etmiş muamelelerin 
hiçbiri Yüksek Heyetinizden asla gizli tutul
mamıştır. ve tutulamaz da. Demek ki, Sayın Sa
rıgöllü o mâruzâtım esnasında da Cumhuriyet, 
Senatosu Genel Kurulunda değillerdi ki; biraz 
öıu-e komisyonda şöyle oldu, böyle oldu dediler. 

Şimdi, önseçimin sırası gelecek, 30 ucu mad
de, orada uzunboylu konuşacağız. Tümü üze
rinde bu konuya temas ettim. Bu konuyu ger-
çeğe uygun olarak arz ritim ve önseçnn mev
zuu üzerinde 30 nen maddeye geldiğimizde ualıa 
geniş ölçüde konuşacağımız için vaktim;'- al
mamak için müsaademizi rica ediyorum dedim, 
kürsüden indim. 

İkinci konuşmalarında Sayın Saim Sarıgöllü 
dediler ki, aynen teshil ettim : «lmriçten gelen 
tesir ile komisyon, kabulünden rücu ett..» Ben 
çok eskiden tanıdığım, hürmet ettiğim Sayın 
Sarıgöllüyü delile istinadetmiyen ve arkadaş
ları için. cidden haysiyetşiken olan iddia \e is
natlarda bulunmaktan tenzih ederim. K mis
yonumuzda tekriri müzakere vâki oldu Ön
seçimin şimdi tanzim edilemiyeceği, önümüzdeki 
seçimde, ııygulanunıyaeağı ve bu s" 'inden 
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elde edilecek tecrübelerden de faydalanmak J 
usretiyle önseçimin 10 Ekim 1965 te yapi7acak 
seçimlerden sonraki seçimlerde uygulanabilme
sini sağlıyacak şekilde tanzim edilmesi temen
nisinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
arzı kararlaştırıldı. Arkadaşlarımın hiçbirisi, 
hiçbir haricî tesirin altında kalmaksızın vic
dani kanaatlerinin ifadesi ve samimiyetlerinin 
bir icabı olarak bu karara varmışlardıi'. Bu 
hususu komisyon sözcüsü -sıfatiyle Yüksek Hu
zurunuzda tasrih etmeyi vicdani bir var'fo bi
liyorum. Madde üzerindeki görüşmelere peklice, 
söyledim, tekrarladım, tekrarlamaya lüzum yok 
Heyet tenevvür etmiş bulunuyor. Elbetteki. ka
naatlerinize göre oylarınızı kullanacaksınız 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Br sora 
soracağım. 

BAŞKAN — Bir soru soracaklar Sayın Be
ti!. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Pirinci 
defa kaç reye kaç reyle kabul edildi. 2 nci 
defa-nasıl rey çıktı. Nisbetleri ne şekihh te
celli etti1? 

BAŞKAN - - Bunun bir faydası yok. Has-
bihal mi ediyoruz kanun mu müzakere (diyo
ruz? O madde geldiği zaman konuşulur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BET ti» (Devamla) — Efendim sayın koalisyo
numuzun sayın başkanı dikkatli çal ıs ı.v ordu ve 
kâtibe bu hususu not da ettirdi. 

Şimdi, benini yanımda, bu hususu tesbit 
ettiren not yoktur. Ama İni hususu koıı syon 
başkanımız not ettirdi ve konuşmalar ieype 
alındı, teyple tesbit edildi, basından itibaren. 

BAŞKAN — Efendim, 21 nci maddenin me
tinden çıkarılması hakkındaki teklifi ocunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmemiştir. Başka teklif yok, kabul edi-
k'iı bu maddeyi geçiyoruz. 

Bu arada evvelâ gelen takrirleri okuvalım, 
müsaade edin efendim, üç tane takrir geldi, 
gece de çalışalım diye... Birisi Sayın Sakıp Ha-
tunoğlu'nun, sabahleyin çalışmalar fayda ver
memektedir. Bundan sonraki çalışma saatleri
mizin 14.00 ten 19.00 kadar olmasını isti
yorlar. Yani sabahleyin çalışmalar fayda ver
memektedir, diyorlar. Fakat ben fayda \ irdi
ğine kaaniim. Ve bu hususta da kar;}]1 alın
mıştır. 
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SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — Efen

dim 10 diyorsunuz, ekseriyet olmuyor. Saat 
1.1.00 ancak toplanabiliyoruz. Onun için fay
dalı olmuyor. 

BAŞKAN — Başka önergeler de vardır. Önce 
gece mesaisini oya koyayım. Bugün de dâir! ol
mak üzere diyor. 21.00 ile 23.30 arasında gece 
toplantısı yapılmasını istiyorlar. 

Birde, Siyasi Partiler kanun tasarısı fiberin
de saat 8.30 dan 12.00 ye kadar çaı,şeması 
hakkında (leylimde söz istemeler.) 

İSKLNDER CENAP EGE (Aydın) - - Aley
hinde. 

HÜSEYİN' KALPAKLIOCLU (Kayseri) 
— Aleyhinde. 

BAŞKAN — Alevli inde mi, lehinde mi Sa
yın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Aleyhinde efendim. (Aleyhinde söz istemeler.) 

BAŞKAN — Aleyhinde bir kişiye verilir 
Tüzük öyle 558 nci madde öyle. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın 
Başkan herkes aleyhinde istediğine göre te
mayül belli oluyor oylamaya lüzum yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım benim konuş
manı takririn aleyhinde olmaktan ziyade ıısıı-
li olacak, yani karma bir konuşma olacak, 
söyle ki: Muhterem arkadaşlarını, 24 saat me
sai de yapsak. Buraya arkadaşlar devam etme
dikten sonra 'hiçbir zaman netice almamıza im
kân kalmıyor, Bu kürsüden pek çok arkadaş
larımız devam mevzuunda defaatle kalktılar, 
fikir beyan ettiler. Fakat hiçbir defasında bir 
netice alınamadı. Benim burada anlatmak is
tediğim şudur: Muhterem Başkanlık Divanı 
bu mesele üzerinde ehemmiyetle durmalıdır. 
Yoklamalar niçin yapılır, neden yapılır ve bu 
yoklamaların neticesi nereye varır? Bunu biz 
bugüne kadar anlıya madik. Dört senedir de
vam ettiğimiz Senatoda, daima dikkat ederim 
bütün gruplardan gelen arkadaşlar muayyen 
arkadaşlardır. Bunun dışında arkadaşlar de
vam etmezler, gelmezler. Ve uzatılan mesai 
saatlerinin yükünü de yine aynı arkadaşlar çe
kerler. Yorgunluk içinde kalırız. Bütçelerde 
bu böyle olur. mühim kanunlarda böyle (dur, 
her zaman bu böyle olur. Onun için Başkan
lık Divanından istirham edivorunı, lütfen bu 

m 
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yoklamaları kendilerine verilmiş olan salâhiyet
ler içinde neticesini alacak tedbirlere gitsinler. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Lehinde mi Sayın Gerger, bu
yurun. 

VASFİ GERGER (ürfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, gece mesaisine şiddetle ihtiyaç 
olduğunu bu kanunun tartışmasının cereyan 
ettiği safahat açıkça gösteriyor. Komisyonda 
tadile uğrıyan birçok maddeler var. Tadile uğ-
ramıyan maddeler hakkında birçok önergeler 
geliyor. Hakikaten kanunun tam ve kâmil bir 
şekilde meriyete girmesini temin zarureti ile 
karşı karşıyayız. Toptan kahul suretiyle bu ka
nun çıkamaz. Didiklenecek ve didiklenmeli-
dir. Diğer taraftan vaktin darlığı da aşikâr
dır. Ama bütçe müzakerelerinde olduğu gibi 
muayyen bir müddeti kapsıyacak bu çalışma
mızda bir müddet de yorulmayı göze almak za
rureti ile karşı karşıyayız. Hakikaten sabah
lan saat 10.00 da öğleden sonra saat onbeşte, 
ondan sonra, yirmibirde tekrar mesai elbetteki. 
zordur. Ama. (Hep aynı adamlar, sesleri) 

Hep aynı adamlar meselesine gelince, bu
nun tartışılması da mümkün olmıyan bir du
rumdur. Yani kararla alâkası olmıyan bir mev
zudur. Bizatihi her senatör arkadaşınız maze
reti olmadığı taktirde, izinli bulunmadığı tak
tirde, toplantıya gelmesi kanuni vazifesidir. 
Kararla, sununla, bununla değil, bu kanunun 
bizatihi vazifenin emrettiği bir durumdur. Lüt
fedin bu beş, on gün gece de çalışalım, gün
düz de çalışalım, muayyen arkadaşlara mak-
sur olduğu iddiasına rağmen bunu yine hiz ta-
kabbül edelim ama bu kanunun tam ve kâmil 
bir şekilde çıkmasına yardımcı olalım. Ve vak
timizi de bu suretle ziyan etmemiş olalım. Bu 
bakımdan önergenin lehindeyim. İltifatınıza 
mazhar olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz evvelâ şu 
gece çalışıp çalışılmaması m, ondan sonra saati
ni, ondan sonra, Sayın Sakıp Hatunoğlu'nun 
önergesini oylatacağım. 

Efendim, gece mesaisi yapılıp yapılmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım. 

Gece mesaisini kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Şu halde bu gece mesaisi hakkındaki tak-

13 24.6.1965 0 : 3 
j rirler kabul edilmemiş bulunuyor. Sayın Sa-
j kıp Hatunoğlu'nun önergesi de... 
! SAKIP HATUNOĞLU (Erzurum) — Efen

dim ben sabah saat 10 da yapmakta olduğu
muz mesainin kaldırılarak saat 14.00 den 
19.00 a kadar ve 20,30 dan 24 e kadar çalışma 
yapılmasını arz etmiştim. 

BAŞKAN — Gece mesaisi kabul edilmediği
ne göre, artık lüzum kalmıyor. 

Efendim oylamaların sonucunu arz ediyo
rum. 

8 nci maddenin oylamasına 111 üye iştirak 
etmiş, 108 kabul üç çekinser oy çıkmıştır, salt
çoğunluk sağlanmıştır. 

13 neü maddenin oylamasına 103 üye işti
rak etmiş 97 kabul, 1 ret, 5 çekinser oy kulla
nılmıştır. Saltçoğunluk sağlanmıştır. 

18 nci maddeye 111 sayın üye katılmış, 71 
kabul, 34 ret, 6 çekinser. Saltçoğunluk sağlan
mıştır. 

15 nci maddenin ikinci oylamasına 105 sayn 
üye katılmış, 98 kabul, 7 çekinser saltçoğun-

I luk sağlanmıştır. 
1 16 ncı maddenin ikinci oylamasına 102 sa-
f yın üye katılmış 96 kabul, 6 çekinser saltço-
i ğunluk sağlanmıştır. 

19 ncu maddenin metinden çıkarılması hak-
î kındaki önergenin oylamasına 107 sayın üyo 
1 katılmış 103 kabul, 1 ret, 3 çekinser. Önerge ka-
| bul edilmiş, 19 ncu madde metinden çıkartıl

mıştır. 
20 nci maddenin metinden çıkarılması hak-

| kındaki önergenin oylamasına 101 sayın üyo 
| katılmış 89 kabul, 7 ret, 5 çekinser. önerge ka-
î bul edilmiş, 20 nci madde metinden çıkarılmış-
| tır. 
! 22 nci maddenin metinden çıkarılması hak-
f kındaki önergenin oylamasına 93 sayın üye ka-
I tılmış 65 kabul, 27 ret, 1 çekinser. Önerge kabul 
| edilmiş, 22 nci madde metinden çıkarılmıştır. 
> Muhterem arkadaşlarım, yedi dakika size 
j borcum olsun. Yedi dakika vaktimiz kalmıştır. 
î Yarım saat 10.00 da toplanmak üzere oturumu 
i kapatıyorum. 
i Yalnız şunu arz edeyim. Partiler Kanununa 
! sıra gelebilir, gündemde olan diğer maddeler 

görüşüldükten sonra, hatırlatırım. 
Kapanma saati : 18,53 
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7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci bölümü

nün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TA£!1 ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özjrüneş, 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp final 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit K<*»abpvn§lıı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Sabri Topçnoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Oı taç 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 82 
Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçajjök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
llalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburım 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M, Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
i. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

Refet Rendeci 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söyle-mezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Deınirdağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakart 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil A5ar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

[ÇekinserlerJ 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

[Oya katılmty anlar] 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Pusan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
(t) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan TTarnit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ban mı oğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bavsov 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 

Nizamettin özgül 
GİRESUN 

Mehmet Izmen 

[Açık ih 

istanbul 
Tekirdağ 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü ) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa (fîileügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
tzzet Biran d 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı At.alay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nn<m>t Tuna 

KAYSERİ 
Su a d Tlayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah (î.) 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcntcşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

çelikler] 

1 
1 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SlVAS 
Ahmet Çe kem oğlu 
Rıfat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELtîK 
Âmil Artus 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahır Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

Yekûn 

» 0 - « 
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150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun birinci madde

sinin değiştirilmesine dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoy t rak 
Sami Küçük 
F a h r i özd i lek 
Mehmet öz^üneş 
Selâhat t in ö z g ü r 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Sak ıp final 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat E tke r 

ANTALYA 
Mehmet Pır ı l t ı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender O n a p Ege 

BİNGÖL 
Salıri Tnpeııoğhl 

BOLU 
Sırr ı Uzıınhasanoğlu 

BURDUR 
ö . F a r u k Kınay tü rk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

Üye sayım : 1 8 4 
Oy verenler : 9 3 

Kabul edenler : 8 9 
Reddedenler : 0 
Çekinaerler : 4 

Oya katümıyanlar : 8 9 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Allan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Eni Miran 
ELAZIĞ 

Celâl E r t u ğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp TTatunojrlu 
Edip Somun o£hı 

j ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Sabahat t in Orhnn 

GÜMÜŞANE 
ITalit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırl ı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdnlay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrare Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öz türkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İ7.MİR 
Ömer Lûtf i Bozcalı 

edenler] 
1 ITilmi Onat 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Camlıca 
KAYSERİ 

TTîi«mii Oikeflisril 
Hüseyin Kalpakl ıoğlu 

i KIRKLARELİ 
Ahmet Naei An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Ohnz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhnn Akça 
t. Etem Erd ine 

MALATYA 
Mehmet Zeki T ulun ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Aenr 

MARAŞ 
Cenap Ak«u 

MUĞLA 
Vıiıaîlâ A k a m a 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrnlu 

SAMSUN 
TT. Enver Işıklar 
Rıza Tşıtan 
Refet llcndeci 

S Ü R T 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Ba tu r 

SİVAS 
Ziya ö n d e r 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Al tuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ " * 
Reşat Zfl1n«r,n 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut K a r a k u r t 

UŞAK 
Kâmil Cnskunnslu 

YOZGAT 
•^adık A r tu k maç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Akif Evi doğan 
Tevfik Tnei 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kal in 
FTasan Atakan 
Hasan Kangal 
Knver K i k 
Nadir Nadi 
Mppati özdeniz 
N. Zer in Tüzün 

~~ 263 



C- Senatosu B : 103 24.6.1035 O : 3 
[ÇekinserlerJ 

TABÎÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğİu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emnnullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suplıi Karaman 
Sezai O'Kan 
Haydar Tımçkanat 
S?tkı ITlay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Terfik Karasa-
pan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Uhısoy 

AYDIN 
^Kman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

İZMİR 
Enis Kansu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

[Oya kttMmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

. BURSA 
tlısan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
AJâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Niza m ettin özsrül 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

IZMIR 
tzzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik TTInsnv 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

Ahmet Onar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RÎZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
\hmet Çekemoğiu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt. 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artns 
Ömer Ergün 
Sadi Koçag 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlıt 
Rakip Üner 
Âdil Ünlü 

lAçık üyelikler} 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
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C Senatosu B : 103 24.6. 1&35 O : 3 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğhı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlo 

BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 

üye sayıss 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler ()Q 
Reddedenler Q 
Çekimserler 4 

Oya katıimıyanlar : 88 
Açık üyelikler : 2 

fKabnl edenler] 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Aiurti Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Şalap Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagÖk 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayus 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin ArıburuB 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rıfat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Plazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
.Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Hıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOF 
Suphi Jiatur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalogfr; 

TUNCELİ 
Mehmet Alı Derttir 

URFA 
Rsat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukınae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
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O- Senatosu B : 103 24.6.1985 O : 3 
[Çekinserler] 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

IZMÎR 
Enis Kansu 

[Oya katîlmıyanlar] 

KONYA 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refct Aksoyoğlu 
Emanuliah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoglu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
ITıfzı Oo-nz Bekata 
Itifat Etker 
Sabit Koca bey oğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansnr TTlnsny 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
n«sman Raim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİTLİS 
Ziya Kami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arı katı = 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gîl (B.) 
lifi ki (Jüzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
îbsan Hamit Tigrel 
(Bsk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansrıınğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Cirav 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysny 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

Sabahattin Orhon V 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (I. Ü.) 
HATAY 

Mustafa Del i veli 
İSPARTA 

Mustafa Güleûgil 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

îzzet Birand 
Cahit Okurer (t.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
\hmet Nusrpt Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin KIİK (Bşk. V. 

MANİSA 
>rhan Süersan 

Kefik Ulusoy 

MARAŞ 
NTedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yeldin 2 

266 — 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NlGDE 
Kudret Bayhan 
izzet (Jener (t.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
•Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Moedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi rJVv«-t«»s'lu 

SİVAS 
\hmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Beti I 

URFA 
Vasfi G«rger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artua 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
'^sman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Adil Ünlü 

^ 
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C Senatosu B : 103 24.6 .1935 O : 3 
2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin tümüne verilen oyla-

TABll ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelıuğlu 
Sami KÜÇÜK 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAE 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Allan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

rın sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılm ıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ I 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
• îavsi Uça«rök 

GAZİANTEP 
Zeki I si fi m 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Teviık Okyayuz 
Talin özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbuıun 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 1 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet 1 lazer 

KASTAMONU 
Mehııu'l Çam lira I 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
b'erıt Alpıskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
1 îsa Ilisan Bingöl 

ORDU 
I Şevket Koksal 
1 Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
1 H. Enver İşıklar 

Rıza Isıtan 
liefet İtendeei 

SİİRT 
Abdurralıman Kavak 

SİNOP 
Suphi ita tur 

SİVAS 
Ziya önder 
tlulûsi Sövlpmezoğiı: 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altnntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
i Mehmet Ali Demir 

URFA 
1 Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

I Akif Eyidoğan 
1 Tpvfik Tnci 

CUMHURBAŞKANIN-
3A SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 

1 Hasan A takan 
I Hasan Kangal 
I N'adir Nadi 
| Ragıp Uner 
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C. Senatosu B : 103 24.6.1935 O : 3 
[Çekinserler] 

TABÎI ÜYELEK 
Ekrem Acuner 
Refet A'ksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi KaramaD 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Ibralıim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

İZMİR 

Enis Kansu 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Kahini Arıkan 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan
d ı (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Uenzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer (t.) 

KARS 
S i m Atalay 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Sn ad TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KONYA 
Sedat Çumrah (I.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersau 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener (1.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi TevPTnfflu 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlu 
ttifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fer id Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Amil Art us 

Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Knrutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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C- Senatosu B : 1C3 24.6.1935 O : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasansının 16 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
üye s«$ısî : 184 

Oy veren.er : 99 
Kabul eden er : 93 

Reddeden \er -. 5 
Çekinser er : 1 

Oya katılmıyan ar : 83 
Açık üyelilier : 2 

IKabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELEE 

Mucip Atakl" 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Muştala Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih 1 ürkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etkcr 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
^abri Topçuoğlu 

BÎTLIS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Y'alçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğr 

ERZURUM 
Osman Alihocasjil 
Sakıp Hatunoğlıı 
O. Edip Somımoğlu 

ESKÎŞEHÎR 
Gavsi llçaffök 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
[falit Zarhmı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıhurun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
fikreni özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet C a m ' x 'a 

KAYSERİ 
Hüsnü Oikeçligil 

* Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KIRKLARELİ 

: Ahmet Naei Arı 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
! Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
' Muammer O buz 
I KÜTAHYA 

Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MANÎSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

i NEVŞEHİR 
îbrahim Şevki Atasagu1 

NİĞDE 
; Kudret Ravhan 
; ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kum miu 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 
Refet Rendeci 

; Fethi Tevetoğlu 
I SİNOP 
) Suphi Batur 

StVAS 
Ziya önder 
Üulûsi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat ZaJoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Aii Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
T«vfik Inei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEH 
Cevat Açıkalın 
^mil Art us 

Ilasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Raanp Ün er 
Necati özdeniz 

N. Zerin Tüzün 

— 2(39 — 



C- Senatosu B : 1C3 24.6 . 1935 0 : 3 
[Reddedenler] 

ÎZMÎR 
Enis Kansıı 

KONYA 
Ahmet Onar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyuğlu 
Euıanullah Çelebi 
Vehbi fcirsü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaj 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Vurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlı 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
itasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zereıı (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoglu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

MANİSA 
Emin Açar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 

Zihni Betil 

[Çehinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 
[Oya katılmıyanlar] 

Osman Saim Sarıgöllü 
H'ikret Turhangil 
(Bak. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet (iüler 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Kaki (Jüzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâedrlin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansrnnglu 

ELAZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
7eki islâm 
Nlzamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet l/men 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Oavit Terfik nkyayır/ 

İSPARTA 
Mustafa (îülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Eikrct (îündogan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Cahit Oku re r (1.) 

KARS 
Sırrı Ataiay 
Mehmet İTazer 

KASTAMONU 
\hmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Mustafa Dinekîi 

\luhittin Kılıç (Bşk. V.) 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
Xüvit Yetkin 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yeldin 2 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Itefik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerım Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NIGDE 
İzzet Cener (1.) 

ORDU 
Şevket Koksal» 

RİZE 
Osman Mecdi Agnn 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Munpf Çekemoğîu 
Rifat öçten 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coskunoğlu 

VAN 
FYrid Melen 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Knçaş 
^ahiı Kurvtluoğlu 
Adil Ünlü 
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Siyasi Partiler kanunu tasansının 8 nci madde3İne verilen oyların sonucu 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoglu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Earavelioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaj'a 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
öalip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lnte-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ACRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 111 
Kabul edenler : 108 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 7 1 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Tcr\*uoğlu 
BURDUR 

Ömer Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nihat Altan 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DÎYARBAKD2 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki Is âm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
EEalit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi liozcah 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpa kiıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Onuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay, 
Nüvit Yetkin 

MANtSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Haldun Menteşeoglu 
NEVŞEHİR 

t. §. Atasagun 
NİĞDE 

Kudret liayhan 
ORDU 

Zeki Kumrıılu 
RİZE 

Osman Mecdi Agun 
SAMSUN 

Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendcci 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Abdurralıman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu. 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarhın 

TOKAT 
Ali Altuntaş w. 
Zihni Uetil 

TRABZON 
Şevket Iiuladoglu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloirhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Co§kunoğlu 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELEE 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuaer 
Mueip Ataklı 
Emanul'ah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Una İdi 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
M arı.sur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BÎTLÎS 
Ziya Şerefhanoğlu 

İZMİR 

Enis Kansu 

Cevat Açıkalm 
Amil Aıtus 

[Çekinserler] 

KONYA 
Mustafa D in ekli 
Ahmet Onar 

[Oya katılmıyanlar] 

1985 0 : 3 
Hasan Atakan 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
P l (»O 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
AlâeddİTi Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
Nizıamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet lzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. U.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

IÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
tzjzet Birand 
Cahit Okurer (t.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sııad nayr i Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç 
(Bask. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

I Açık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener (t.) 

ORDU 
Eşref Ay han 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Tarhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 

(B.) 

Vasfı 
URFA 

Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA S& 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragrıp Ün er 
Âdil ünlü 
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Siyasi Partiler kanunu tasansının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎ* ÜYELER 
Befet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önai 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevt'ik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kooabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cennp Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran ı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 79 
Açık üyelik : 2 

[Kabul edenler] 
1 ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
! Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKIŞEHLR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
İJİVİ L.İI1 W J L I L I J 

Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Hilmi Onat | 

1 Nevzat Üzeruemli 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü 'Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul imaj 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

1 SLtRT 
Abdurrahman Kavak 

SLNOP 
Suphi Baîur 

srvAS 
Ahmet Çekemoğiu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylernezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beril 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyi doğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANm-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet özgüncş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Clay 
Muzaffer Yurdakuler 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğli) 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Ilancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce 
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
ITıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Ib rahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangii 
(B§k. V.) 

[Ucddcden] 
MANİSA 

Ferit Alpiskcnder 

[Çekinser] 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İZMİR 

Enis Kansu 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİTLİS 
Zij^a Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki (îüzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
[Tazım Dağlı • 

ÇORUM 
Mâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan TTarnit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bantruoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim ("îiray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp TTatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet lzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyban (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret (îündoiran 

İZMİR 
Cahit Okurcr (t.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
V. Ziya Ayrım 
Mehmet üazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Sn a d TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Orban Süersan 
Refik Ulusoy 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
AbdÜlkeKm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Bialdun Meuteşeoğhı 

NİĞDE 
izzet Gencr (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapardı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Fcrid Melen 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
flasan Atakan 
^adi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Raerp Üner 
Adil Üulü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul , 1 
Tekirdağ 1 

Yokun 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 18 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELEB 
Ekrem Acuner 
Kefet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Eınenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi K a ram an 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
SeJâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp ön a' 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Anşiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 

BİNGÖL 
Sauri Topçuoğlu 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

Üye sayın 184 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 71 
Reddedenler : 3 4 
Çekinuerler : 5 

Oya katılrnıyan 1ar : 7 1 
Açık üyel kler : 2 

(Kabul edenler] 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Orra<? 
DENIZLÎ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi E'-doğarı 
ERZURUM 

Sakıp TTatunoglu 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 

GÜÎVTÜŞANE 
Flalit Zar-hnrı 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
I\L Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMIR 
îzzet Biran d 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Reddi 
BALIKESİR 

Hasan Âli Türker 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Meedi Asrın 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

eden] 
DENIZLÎ 

Mehmet Emin Durul 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertug 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
0 . Edip Somunoğlu 

Hulusi Soylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
rvm A nry/Ntv 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Ksat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Cosknnnfflu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

\r»Mİ A f t l l S 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
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IZMÎR 

Ömer Lûtfi Bozeah 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemii 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Et em Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alp iskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
E'ethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Bııladuğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cevat Açıkalın 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 

Mustafa Yılmaz İnce 
oğlu 

TABU ÜYELER 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halü Ağar (t.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim HaruMoğlıı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Oınay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
* ^ W t Tnrhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enrer Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

İÇEL | 
Talip özdolay | 

[Oya katı\ 
BİLECİK 

Taiât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
sril <B.) 
Baki Güzey 
Şferef Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE j 
Ziya Termen (İ.) j 

ÇANKIRI j 
Hazım Dağlı j 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
fhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Itasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nızamettin özgül 

KONYA 

Mustafa Dinekli 

Ahmet Onar 

mıyanlar] 
GÎRESUN 

Mehmet izm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Poliveli 

İÇEL 
Cavit T^vfik <>kyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

ÎZMİR 
Enis Kansu (I.) 
Cahit Oku ret 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet T\f\7.pr 

KASTAMONU 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (t.Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

Refik TTlnsoy 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
Abdülkpnrn Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Metıteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener (1.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
\hmet CVkemoğlu 
Rifat öçten 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melet 

C. BAŞKANINCA SF^ 
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
^ahir Kıırutluoğlu 
Raırp Üner 
AdU Ünlü 
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[Açtk üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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O- Senatosu B : 103 24. 6 .1965 O : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 15 nci maddesinin ikinci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Balt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Muaaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
M. Akif TeMn 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan AM Türker 

BÎLEÖÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler 105 

Kabul edenler ()g 
Reddedenler 0 
Çekinserler 7 

Oya katılmıyanlar 77 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Clüzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güicügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçkıe 
M. Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA JLTJ.Z'l.J.l X M A 

Emin Açar 
MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Mııallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisarı Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim ŞevM Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulıı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurl 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfık în<vi 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkahıı 
Muzaffer Alarıkus 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergüu 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ÇORUM 
Safa. Yalo.uk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullaih Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AFYON KARAHÎSAR 
îîn.sim Ilancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasap&n 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mne.it Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
^abit Koeabeyoghı 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Hs-fnan Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
1-ifiver Aka (Başkan) 

C Senatosu B : 103 24.6.1965 O : 3 
[Çekinserler] 

KONYA 

Mustafa Dinekli 

Ahmet Onar 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Enis Kansu 

[Oya kahlmıyanlar) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan 
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
thsan Sabri Çağla yan gil 
Şerci' Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (t.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasiııı Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Ni/.amettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

Sabahattin Orhon 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (î. Ü. 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
IZMIR 

Cahit Okurer (1.) 
KARS 

Sırrı Atalay 
Y. Ziya Aynm 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra] ı 
(t) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
İzzet Gener 
a.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul (t.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Cofşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Saihir Kurutluoğlu 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

[Açık ih 

istanbul 
Tekirdağ 

der] 

Yekûn 

— 279 — 

http://Yalo.uk
http://Mne.it


O- Senatosu B : 103 24.6 .1935 O : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 16 ncı maddesinin 2 nci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refct Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi fîürsoytrak 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka 
ya 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHÎSAK 
Mustafa Yılmaz Inceoğlı 

ANKARA 
Niyazi Agırnaslı 
Osman Alişiroğiu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap E?e 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhantrii 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BURDUR 
ö . Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 102 

Kabul edenler : Q6 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nah it Alfan 
ÇORUM 

Safa Yaleuk 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
-vıkıp riafunoğîu 
Edip Soınunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ıJavsi 1̂ 'HL'ök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Oülcüsril 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebnıre Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Crümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
FTüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOF 
Suphi Batın-

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demip 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakaıı 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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C Senatosu B : 103 24.6 .1935 O : 3 

ADANA 
Sakıp Önal 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[ÇekinserlerJ 

İZMİR 
Enis Kausu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

I Oya kattlmtyanlar] 

Ahmet Onar 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYE 
ünver Kök 

TABİÎ ÜYELER 
Kkrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tuııçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahınet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sun Uzur.hasanoğlu 

BURSA 
thsan Sa-bri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
thsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi llozp.ah 
Cahit Okıırer (1.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad nayr i Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
\li Rı/jı Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğln (1. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çunırah (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) , 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Nedim Evliya 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
NİĞDE 

İzzet Gener (1.) 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapaıılı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUI* 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Rasrıp tiner 
Âdil Ünlü 

Yekûn 2 
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C Senatosu B : 103 24.6 .1965 O : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 19 ncu maddesinin maddeden çıkanlması hakkındaki önerge 

ye verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : ı 
Çekinserler : 3 

Oya katıknıyanlar : 75 
Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Ref et Aksoyoğlu 
Suphi Gür#oytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

[Kabul 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZURUM 
Osman. Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMUŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Aikyürek 

edenler] 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rdfat özdeş 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulu.nay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 

Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înoi 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanull&h Çelebi 
Vohbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasım Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit. Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Saıbit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

1 CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Al an kus 

j Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

/ RffMrdsn] 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Çekiri8erlerl 
İZMİR 

Enis Kansu 

1 KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

[Oya kaklmıy anlar] 
1 Mehmet Güler 

Nejat Sarlıcalı 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
ffil (B.) 
Şerci Kaya la ı- (i.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucueal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen | 

1 HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan i 
Ekrem özden I 

İZMİR 
Cahit Okurer (î.) 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
'Lftt.fi Tokoğlu (I. ti.) 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 

Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Orhan Süersan I 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahîiıan Bayar j 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Zerin Tüzün 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
tzzet Gener (î.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

234 -



C- Senatosu B : 103 24.6 .1935 O : 3 
Siya3İ Partiler kanunu tasarısının 20 nci madde :inin metinden çıkarılması hakkındaki önergeye 

veriler, oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka-
ya 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz lnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Kifat Etker 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alnaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhanfril 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

184 
101 

89 
7 
5 

81 
2 

[Kabul 
DENİZLİ 

Mehmet Km ir» Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Osman Aiihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçaRÖk 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Elalit Zarbım 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Ak yürek 
Mehmet Tekin Arıburun 
O. Zeki (îümüşoğlu 
Rıfat öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Biran d 
Amer Lûtfi Bozcalı 
mimi Onat 
Nevzat özerdendi 

edenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muammer < »buz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Efem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
tsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Zeki Knmrulu 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

Refet Rendeei 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

srvAs 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Al tun taş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
îteşat Zaloffhı 

TUNCELİ 
Mehmet ALİ Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
O v a t Açıkalın 
Ömer Erjrün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
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[Reddedenler] 

İSTANBUL 

Hasan Ekrem Özden 

ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

TABH ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Eraü 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
(1. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgoneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı IHay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp On al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfaı Oğuz Bekata 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Otnay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankus 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 

[Çekinserler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

İZMÎR 

Enis Kansu 

[Oya katılrmy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Alca (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BlTLÎS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arı kan 
hVrn Uzunhasanogıu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (i.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (î.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmcn 
Sabahattin Orhou 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. 0.) 

HATAY 
Mustafa Deliveti 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

IZMtR 
Cahit Okurer (İ.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrını 
Mohmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmatı 

KOCAELİ 
Lfıtfi Tokoğln (İ. r . ) 

KONYA 
Sedat Çumraiı (t.) 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

Necati özdeni/ 

N. Zerin T üzün 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

Orhan Süorsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 

NİĞDE 
izzet O ener (I.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifal Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

286 



& Senatosu B : 103 24. 6 .1965 Ö : 3 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının 22 nci maddesinin metinden çıkanlmasma dair önergeye 

verilen oyların sonucu 

Salt yoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

ADANA 
Galip Af§ar 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik KarasapaD 

ANKARA 
Niyazi Ağıroash 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Fardık Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Mehmet Şükran özkaya 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
A$ık üyelikler 

184 
93 
65 
27 

1 
89 

2 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENÎZLÎ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Aami Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagöK 

aÜMÜŞANE 
H>alit Zarbun 

İÇEL 
TaMp özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

edenlerj 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
i. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Zeki tslâm 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlv; 

TEKİRDAĞ 
Gemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik în<îi 

C. BAŞKANINCA S& 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
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SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

C Senatosu 
ÜRFA 

Esat Mahmut Karakur 

B:103 24.6.1935 0 : 3 
CUMHURBAŞKANIN 

OA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

Hasan Atakan 
Osman Köksai 
N e c a t i O/det l İZ 
N. Zerin Tüzün 

[Çekinser] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Oya katilmty anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeııner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğ
lu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Kifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur TTlusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şeref han-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayangi 
(B.) 
Şuef Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Vlâerldin Çetin 

Safa Talçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan IIa mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Tiantruoglu 

ELAZIĞ 
Rasim (liray 

ERZİNCAN 
Fehmi hay soy 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
.Vizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmeu 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. U.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevr'ık okyaynz 

İSPARTA 
Mustafa fîülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret (îündoğan 

İZMİR 
Cahit Oku re: 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulnsman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoglıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Ohnz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 

MANİSA 
Ferif Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik lllusov 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUCLA 
Haldun Aleııteşeoğhı 

NÎGDE 
İzzet O ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Bet11 

TRABZON 
Reşat Zaloglu 

UŞAK 
Kâmil Cosknnoğhı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
tsmail Yeşilyurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Sadi Kocaş 
Enver Kök 
Sah ir Knnıtluoğlu 
Raeıp üner 
Adil ÎTnl" 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

103 NCÜ BİRLEŞİM 

34 . 6 . 1965 Perşembe 

Sftftt : 10.00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim iŞrketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar- hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye secimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

cimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SOKULAR YE GENEL GÖRÜSMK 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KAR.ARLASTI-

RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. —- Siyasi partiler kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu J/551) 
(S. Sayısı : 649) [Dağıtma, tarihi: 17 . fi . 1965] 
(Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1964) 

]•) - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 neti maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının .Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/638; Cum
huriyet Senatosu 1/547) (S. Sayısı 644) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi .-
11 . 8 . .1965) (Ret) 

2. ••- Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları (hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/9) 
(S. Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 19651 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat .1965 ayla
rına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi : 
2 2 . 6 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. - 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Danı

şa Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V ne i 
bölümünün 18 nei fıkrasının değiştirilmesine 
dair' kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/803; Cumhuriyet 
Senatosu 2/1.57) (S. Sayısı : 635 [Dağıtma ta
rihi : S . (i . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 

2. — Uzman jandarma kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu İ/552) 
(S. Sayısı : 639) [Dağıtma tarihi : 9 . (i . 1965] 

X 3. — 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/651 : Cumhuriyet Senatosu 
1/546) (S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1965] (Bitiş tarühi : 11 . 8 . 1965) 

I 
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X 4. — 2833 sayılı Kanunun 22 nci madde

sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil 
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/527; Cumhuriyet Senatosu 2/156) 
(S. Sayısı : 642) [Dağıtma tarihi : 16.6.1965] 
(Biti? tarihi : 11 . 8 . 1965) 

5. — 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici bir madde eklenme
sine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/241; Cumhuriyet Senato
su : 2/158) (S. Sayısı : 643) [Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1965) 

6. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İs
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/707; Cumhuriyet Senatosu 
1/554) (S. Sayvsı : 648) [Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 1 . 9 . 1965) 

7. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair 
olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum

huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/800; 
Cumhuriyet Senatosu 1/555) (S. Sayısı : 647) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
1 .9 .1965) 

8. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumlariyle esenleşlirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/481; Cumhuriyet Se
natosu : 1/558) (S. Sayısı : 645) [Dağıtma ta
rihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 28 . 8 . 1965) 

X 9. — 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/843; 
Cumhuriyet Senatosu 1/559) (S. Sayısı : 646) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 6.1965) 

10. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/861; Cumhuriyet Se
natosu 1/562) (S. Sayısı ; G53) [Dağıtma tari
hi : 22 . 6 . 1965] 



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

1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı tab
losunun V nei bölümünün 18 nei fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 2 /803; Cumhuriyet Senatosu 2 /157) 

<Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 934) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 13 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10511-60023 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . 5 . 1965 tarihli 101 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
•açık oy ile kabul edilen, 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablo
sunun V nei bölümünün 18 nei fıkrasının değişti rilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 2 . 2 . 1965 tarihin da Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30. -i; 1, 5, 6, 7 ve 11 . 5 . 1965 tarihli 96, 97, 98, 99, 100 ve 101 nei birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 931) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 2.6.1965 

Esas No. 2/157 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları «1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 
2 sayılı tablosunun V nei bölümünün 18 nei fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi» ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde; tafsildi belirtilen hususlar ve Komisyonumuzda hazır bulunan temsilcile
rin bunlara mütedair verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğin
den bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi (ienel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmiştir. 

635 



— 2 — 
Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 

Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
/ / . Â. Türker 

Sinop 
fl. Batur 

Kütahya 
0. Akça 

Bu .Raporda Sözcü 
Giresun 

M. îzmen 

Cumhurbaşkanınca 
E. Kök 

Antalya 
A. Tekin 

S. Ü. 

Kati]) 
Hatay 

E. Bahadır 

Ankara 
R. Etker 

Gümüşane 
fi. Zarbım 

Manisa 
R. Ulusoıj 

Balıkesir 
M. Güler 

Erzurum 
E. tfomunoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Uımlıuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/157 % 3.6. 1965 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 11 Mayıs 1065 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

açık oy ile kabul edilen, 1 . 7 . 1964 tarihli ve488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı tab
losunun V nci bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ieküifi, Millet Meclisi 
Başkanlığının 13 Mayıs 1965 tarihli ve 10511 - 60023 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 3 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet tem
silcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olunmaktadır. 

I - Teklif, Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ortakları 
ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç. senetleri, borç 
ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetlerinin Damga Vergisi muafiyetinden istifade edebilmele
rini öngörmektedir. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun muafiyetler kısmının V nci grupunun 18 nci fıkrasında 
«Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin ortaklariyle tanzim olunacak borç senetleriyle borç ödeme mak
buzları, ipotek ve rehin senetleri» ibaresi yer almakla bunlar Damga Vergisinden muaf kılınmış
lardır. Ancak, teklifin gerekçesinde ifade olunduğu üzere Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kredi 
müessesesi değil sadece kefalet teşekkülleri oluşu sebebiyle yukarıda işaret edilen, muafiyetten 
istifade mümkün olmamaktadır. Yapılan inceleme ve müracaat edilen Hükümetin mütalâası ne
ticesinde işaret olunan 18 nci fıkra hükmünün tedvininde gerçek maksadın bunların dahi vergi 
muafiyeti kapsamına ithali yolunda olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, sözü edilen 18 nci fıkraya Küçük Sanat Kooperatifleri ve ortaklarının da 
eklenerek bu muafiyetten istifade ettirilmesi de teklifte olduğu gibi komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Bu esasları ihtiva eden teklif komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

a 

Başkan 
içel 

. T. Okyayuz 

Ankara 
N. Ağırnash 

Başkanvekili 
Ankara 

31. Ulusoy 

İstanbul 
E. Adalı 

C. Senatosu 

Bu. 

( S. Sc 

Kanunda Sözcü 
Çorum 

A. (Jetin 

Kayseri 
//. Dikeçliçıil 

iyisi : 635 ) 

İstanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

1.7. 1904 tarih ve 188 saydı 
Damga Yergisi Kanununun 2 
saydı tablosunun V nci bölü
münün 18 nci fıkrasının değiş- } 
tirilmesine dair kanun teklifi \ 

MADDE J. — 1.7.1964 tarih 
ve 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanununun 2 sayılı tablosunun 
V nci İKİUimünün 18 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

18. Türkiye Halk Bankası
nın, E«ııaf Kefalet ve Küçük 
Sanat Kooperatifleri ve ortak- j 
lan ve bu kooperatiflerin kendi j 
ortakları ile münasebetlerinde i 
tanzim olunacak lx>r<; senetleri, 
'borç ödeme makbuzları, ipotek 
ve rehin senetleri. 

MADDE 2. — Bu kanun ya-
yum tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kininin yürütür. ; 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyo

nunun kabufl ettiği1 metin 

1 . 7 . 1964 tarih ve 188 say di 
Damga Vergisi Kanununun 2 
sayılı tablosunun V nci bölü
münün 18 nci fıkrasının değiş

tirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE t. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since !kabııl edilen 2 nci madde 
aynen 'kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli-
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

1.7. 1964 tarih ve 188 sayılı 
Damga Vergisi Kanununun 2 
saydı tablosunun V nci bölü
münün 18 nci fıkrasının değiş

tirilmesine dair Kanun 

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

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

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





Dönem : 1 / I Q Q 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü ö 

Uzman jandarma kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu 1/552) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 296) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5839 - 31989 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 5 . 1965 tarihli 111 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilkile görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, uzman jandarma kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 20 . 6 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 5.9. 1963; 11 . 12 . 1961; 6.1. 10 . 3 ve 21 . 5 . 1965 tarihli 131, 22, 34, 72 ve 111 nci 
Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 296) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 5 . 6 . 1965 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/552 

Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Uzman Jandarma Kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonu
muzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hucuslar Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kaibul edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına, (öncelik ve ivedilikle görüşülmesine) karar ve
rilmiştir. 

Başkan 
Uşa'k 

K. Coşkunoğlu 

Samsun 
E, Işıklar 

Sözcü 
îzn'ır 

Ö. L. Bozcalı 

Antalya 
M. A. Tekin 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Kâtip 
Manisa ' • 

E. Açar 

Eskişehir 
Ö. Vcuzal 

Sivas.. 
II. Söylemezoğlu 

îçel 
C. T. Okyayuz 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uzman jandarma kanun tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Genel esaslar 

Tarif 

MADDE 1. — Uzman jandarma: Türkiye Cumhuriyeti jandarması kadrolarının ast komuta 
kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer meslekî ihtisas kollarında astsubaya yardımcı olarak 
görevlendirilen askerî kişilerdir. 

Rütbe ve kıdemler 

MADDE 2. — Uzman jandarma rütbe ve kıdemleri şunlardır : 
a) Uzman jandarma çavuşu, 
b) Uzman jandarma kıdemli çavuşu, 
e) Uzman jandarma I nci kademeli çavuşu, 
ç) Uzman jandarma kıdemli I nci kademeli çavuşu, 
d) Uzman jandarma II nci kademeli çavuşu, 
e) Uzman jandarma kıdemli II nci kademeli çavuşu, 
f) Uzman jandarma III ncü kademeli çavuşu. 

İKİNCİ KISIM 

Kaynaklar, eğitim ve öğretim ile astsubay olma hakkı 

Kaynaklar 

MADDE 3. — Uzman jandarma kaynaklan şunlardır: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile 
jandarmadan terhis edildikleri süre iki yılı ve yaşları 26 yi geçmiyen er, onbaşı ve kıta çavuşla
rıdır. 

Kabul ve yetiştirilme usulleri 

MADDE 4. — Uzman jandarmaya en az ortaokul veya eşidi okulları bitirenler alınır. (Bu 
okulları bitirenler kadroyu doldurmazsa ilkokulu bitirenler de alınabilir) Uzman jandarma oku
luna girme, yetiştirilme usulleriyle okuldan çıkarılma ve iher branş için aranacak özel şartlar yö
netmelikte belirtilir. 

Eğitim, öğretim ve staj 

MADDE 5. — Uzman Jandarma Okulunda eğitim, öğretim en az bir yıldır. Okulda geçirilen 
süre uzman jandarma adaylığı süresidir. Okulu başarı ile bitirenler ihtisasları ile ilgili hizmet
lerde en m altı aylık bir staja tabi tutulur. Okulda başarısızlığı görülenlerin derhal ilişiği kesilr. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uzman Jandarma kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Astsubay olma hakla 

MADDE 6. —• Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren ortaokul veya eşidi okul mezunla
rından istekli olanlar yönetmelikte şartları haiz oldukları takdirde astsubay olmak üzere Astsu
bay Okuluna gönderilirler. Burayı bitirenler astsubay çavuş olurlar ve 5802 sayılı Kanuna bağlı 
tutulurlar. 

Sınıf değiştirme 

MADDE 7. — Uzman jandarmalardan sağlık kurulu raporu ile veya idarece lüzum görülecek
ler yönetmelikte belirtilecek esaslara göre sınıf değiştirebilirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Meslekten ayrılma 

Mecburi hizmet 

MADDE 8. — Uzman jandarmanın mecburi hizmeti (8) yıldır. Bu süre okula katılış tarihin 
den başlar. Bu süreyi bitirmeden meslekten ayrılamazlar. 

Ayrılma 

MADDE 9. —• Uzman jandarmadan ayrılanlar her ne suretle olursa olsun tekrar mesleke alı
namazlar. 

Yetersizlik sebebiyle meslekten çıkarılma 

MADDE 10. — Uzman jandarmalardan yetersizliği sebebiyle meslekte kalmaları uygun görül-
miyenlere gizlibildiride bulunularak başka sicil âmirleri yanında (6) aylık bir denemeye tabi tu
tulurlar. Buradan alacakları sicil bir önceki sicili doğrularsa meslekten çıkarılır. Bunlardan bir 
yükselme süresi içerisinde aldıkları sicillerin çoğunluğu menfi olursa meslekle ilişiği kesilir. 

Ahlaki durumdan dolayı meslekten çıkarılma 

MADDE 11. — Uzman jandarmalar ahlâki durumları dolayısiyle, sicil süresine bakılmaksı
zın, meslekte kalmaları uygun görülmediği yolunda sicil alırlarsa hemen meslekten çıkarılırlar. 

Kayıt silinmesi 

MADDE 12. — Uzman jandarmaların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma Genel Komutanlığın
ca kayıtları silinir. Tard ve rütbenin geri alınmasını gerektiren suçlardan biri ile veya cezalarla 
hükümlü bulunduklarında Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 neı maddeleri hükümleri uygulanır. 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 ve 37 nci maddeleri gereğince rütbesi geri almanlar. 
I I - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan 

biri ile hükümlü olanlar. 
I I I - Mülki, adlî ve askerî görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan veya özel suçların

dan (6) aydan fazla hapise hüküm giyenler. 
IV - Hapisle birlikte (6) aydan fazla memuri /etten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler. 

V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 
dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve hayayı gerektiren suçlardan hüküm giyenler. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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C. S. Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —• Millet Meclisince kabul edilen 10 neu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yükselme ve sicil işleri 

Yükselme ve beldeme süreleri ile siciller 

MADDE 13. — Uzman jandarmaların yükselmeleri; sağlık, yeterlik, kıdem ve kadro müsaade
sine dayanır. Her rütbe ve kıdemde bekleme süresi en az üç yıldır. Sicillerin tanzim ve yeterlikle
rin tesbit şekli yönetmelikte gösterilir. 

Yükselmelerin yapılması 

MADDE 14. — Uzman jandarmaların yükselmeleri Bakanlık onayı ile her yılın 30 Ağustosun 
da yapılır. Nasıpları hangi tarihte olursa olsun üst rütJbeye yükselmede esas olan nasıpları o yılın 
30 Ağustosu itibar olunur. 

Rütbe ve kıdemlerin başlangıcı 

MADDE 15. — Uzman jandarmaların rütbe ve kıdemleri bu rütbeyi kazandıklarını bildiren 
Bakanlık onaymdaki tarihten başlar. 

Aynı rütbeler arasındaki kıdem ise: 
a) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı olanlar arasında okulda kazandıkları ders notların*? 

göredir. Bütünleme ile mezun olanlar kendi aralarındaki yeterlik derecelerine göredir. 
ib) Daha sonraki rütbelerde aynı nasıplı olanlar arasında kıdem kurs notları ve kıta sicillerine 

göre tesbit edilir. Kurs notları ve sicilleri aynı olması halinde önceki rütbeye nasıpları esastır. 

Kıdem ve eylemli hizmetten indirilecek süreler 

MADDE 16. — Uzman jandarmada memuriyetten mahrumiyet cezası alanların açıkta geçen sü
releri ile (kısa hapis cezası hariç) hapis cezası alanların hapiste geçen süreleri kıdeminden ve ey
lemli hizmetten indirilir, özürsüz izin tecavüzü ile veya firar halinde geciktikleri sürelerde mah
keme kararı ile sabit olursa kıdem ve eylemli hizmetlerinden indirilir, yükselmeleri 14 ncü madde 
hükmüne göre 30 Ağustosta yapılır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Sağlık ve izin işlemleri 

Muayene ve tedavi 

MADDE 17. — Uzman jandarma ile eşleri ve çocukları hizmette bulundukları sürece astsubay
lar ile bunların ailelerine özel kanunlarla tanınan muayene ve tedavi haklarından faydalanırlar. 

Sağlık işlemleri 

MADDE 18. — Uzman jandarmaların sağlık işlemleri astsubaylar hakkındaki hükümlere göre 
yürütülür. Ancak barışta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan uzman jandarmaların bu hastalık
ları geçici ise: (Hâd hastalıkların tedavi süreleri hariç.) 

a) Uzman jandarma çavuşluğu, kıdemli çavuşluğu ve I nci kademeli çavuşluk sürelerinin top 
lamı için iki yıl. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 



— 7 — 
C. S. Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —• Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. —• Millet Meclisince kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edilen 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edilen İS nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu " (S . Sayısı : 639) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

b) Uzman jandarma kıdemli I nei kademeli çavuşluktan yaş haddine kadar iki yıl sağlık izin 
suresine bağlı tutulurlar. 

hin işlemleri 

MADDE 19. — Uzman jandarmaların yılda bir ay izin alma hakları vardır. 

ALTINCI KISIM 

Malî hükümler 

Adayların harçlığı 

MADDE 20. — Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitirenler uzman jandarma çavuşu nasbo-
lunurlar. Bunlara adaylık süresince maktuan (180) lira harçlık verilir. İaşelerine harcanan para 
bu tutardan düşülür. 

Aylıklar 

MADDE 21. —- Uzman jandarmaların derece ve rütbeleri ile aylık tutarları aşağıda gösteril
miştir. 

Aylık 
D. Rütbe tutarı 

14 Uzman jandarma çavuşu 300 
13 Uzman jandarma kıdemli çavuşu 350 
12 Uzman jandarma I nci kademeli çavuşu 400 
11 Uzman jandarma kıdemli I nci kademeli çavuşu 450 
10 Uzman jandarma II nci kademeli çavuşu 500 

9 Uzman jandarma kıdemli I I nci kademeli çavuşu 600 
J Uzman jandarma III ncü kademeli çavuşu 700 

İlk aylığa istihkak uzman jandarma çavuşluğuna nasıp tarihini takibeden ay başından başlar. 

Aylığa bağlı diğer hususlar 

MADDE 22. — Uzman jandarmaların aylıkları ile buna bağlı başkaca özlük hakları, yolları, 
açığa çıkarılmaları ve açığın kaldırılması astsubaylar hakkındaki hükümlere göre yapılır. 

Kadrosuz yükselme 7} 

MADDE 23. — Uzman jandarmalar hakkında 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü uy
gulanır. Ancak bunlara 8 nci dereceden yukarı aylık verilemez. 

Tayın ve iaşe bedeli 

MADDE 24. — Uzman jandarmalara her ay aylıkları ile birlikte 165 lira tayın bedeli verilir. 
(Adaylara tayın bedeli verilmez.) Bunlar 4370 sayılı Kanundaki iaşe bedelinden faydalanamazlar. 
Bu maddeye göre tayın bedeli alacaklar hakkında6706 sayüı Kanunun 1 nci maddesinin (e) fıkrası 
hükmü uygulanır. 

d Senatom ( S. Sayım : 639 ) 
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C. S. Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 19. —• Millet Meclisince kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. ----- Millet Meclisince kabul edilen 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet. Meclisince kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 23 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edilen 24 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı ; 639 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yakacak zammı 

MADDE 25. — Uzman jandarmalar 4178 sayıh Kanunun 9 ucu maddesi hükmünden faydala
nırlar. 

Eylemli hizmet zammı 

MADDE 26. — Uzman jandarmalar 5434 sayıh Kanunun 32 nci maddesinden astsubaylar gibi 
faydalanırlar. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu ile bağlantıları 

MADDE 27. — Uzman jandarmalar 3 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Orda 
Yardımlaşma Kurumunun daimî üyesi olup bu kanun hükümlerine bağlıdırlar. 

YEDİNCİ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Yaş haddi 

MADDE 28. — Uzman jandarma yaş haddi 56 dır. 

MADDE 29. — Uzman jandarmalar devletçe giydirilir. Verilecek melbusat ve teçhizat cins ve 
miktarı yönetmelikle tesfoit olunur. 

İstihdam yeri 

MADDE 30. — Uzman jandarmalar kendisinin ve ailesinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu 
ilçe sınırları içerisinde atanamazlar. 

Yönetmelikler 

MADDE 31.. — Bu kanunda yazılı yönetmelikler 6 ay içinde içişleri Bakanlığınca çıkarılır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Kaldırılan hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 32. — 1861 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı hükümleri ve 4367 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (a) fıkrası ite bunların değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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O. S. Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisince kabul edilen 26 ncı madde aynen kabul edilmişti)*. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edilen 27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edilen 28 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisince kabul edilen 29 nen madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

DOKUZUNCU KISIM 

Geçici hükümler 

İntibaklar 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen meslekte bulunan uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlerin intibakları 
bu kanunun yayımı tarihini takibeden ay başından itibaren aşağıdaki hükümlere göre yapılır. 

Ay hık 
Süresi Eski rütjbe Yeni riMlbe "Derece tutarı 

Uzman jandarma çavuşu 
Uzman jandarma ikidendi çavuş 
Uz'man jandarma I nei kademeli çavuş 
ilam an. jandarma 'kıdemli I nei kadömeli çavuş 
Uzman jandarma II nei kadetmeli çavu*ş 
Uaman jandarma kıdemli II nei kademeli çavuş 

18 » Ec. Onib., Çvş. Uaman jandarma I Fi ncü 'kademeli çavuş 8 700 

İntibak eğitimi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Halen Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli uzatmalı 
çavuş, onbaşı ve erler en çok beş yıl içinde bir intibak eğitimine bağlı tutulurlar. Başarı gösteremi-
yenlerin hemen meslekle ilişiği kesilir. 

Emeldi intibak borçlanması 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre rütbe ve kıdemlere intibakları yapılanların 6981 sa
yılı Kanunun yürürlüğünden itibaren lıer rütbe ve kıdemde geçen süre içinde aldıkları aylıklarla 
bu kanunla aynı rütbe ve kadomeler için teslbit edilen aylık tutarları arasındaki farkın emekli ke
seneği ve karşılıkları hesaplanarak toplamı adlarına borç kaydedilir ve aylıiklarından ayrıca % 5 
kesilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. 

ONUNCU KISIM" 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük 

MADDE 33. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

yürütme 

MADDE 34. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 
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G. S. Geçici Komisyonunun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisince kabul edilen 33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet/Meclisince kabul edilen 34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 639 ) 





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

150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında 6797 
sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 

1/651; Cumhuriyet Senatosu î / 5 4 6 ) 

{Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 725) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1965 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 8209 - 45662 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin .1.1 . 5 . 1965 tarihli 101 ne i Biri eğiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında 6797 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tamrı 19 . 2 . 1961 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6.1; 10.2; 10.3; 1,5,6,7 ve 11 . 5 . 1965 tarihli 31, 5-1, 72, 97, 98, 99, 100 ve 101 nci birle
şimlerinde öncelik re ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 725) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 2 . 6 . 1965 

Esas No. 1/546 
Karar No. 45 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale Duyurulan, «150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hak
kında 6797 sayıh Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun» tasarısı, ilgili bakan 
hk temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilciler tarafından bunlara mütedair verilen ta
mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

640 
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Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile O. Senatosu Bütçe Komisyonuna 

tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu Raporda Sözcü Kâtip 

Balıkesir Giresun Hatay 
Jî. Â. Türker M. İzmen E. Bahadırlı 

Sinop Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 
8. Bahir E. Kök R, Etker 

Kütahya Antalya Gümüşano 
O. Akça A. Tekin II. Zarbım 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 1/546 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Mayıs 1965 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 150 milyon liralık madenî ufak para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Mayıs 1965 
tarihli ve 8209 - 45662 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Ko
misyonumuzun 3 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 6797 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili ile bu maddeye esas 150 milyon lira ka
dar olan madenî ufaklık para bastırılma yetkisinin 350 milyon liraya çıkartılmasını öngörmektedir. 

Gerekçe olarak, bahse konu 6797 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana memleketimiz
de meydana gelen demografik hareketler (nüfus artışı) ile ekonomik gelişme sonucu olarak ortaya 
çıkan madenî ufaklık para talebi ve nihayet yıpranmaları sebebiyle değiştirilmeleri gereken 61 mil
yon lira tutarındaki madenî paradan doğacak boşluğun doldurulması zarureti ileri sürülmektedir. 
Mevcut ihtiyacın derecesini belirtmek maksadiyle gerekçede, 6797 sayılı Kanunun 1 ve 5 nci madde
leri gereğince 5015 sayılı Kanuna göre basılmış olan madenî paraların tamamının tedavülden çekil
mesine imkân verecek bir stokda dâhi bulunmadığına işaret edilmektedir. 

Kanunun uygulanması, bir dalgalanmaya sebebolmıyacaktır. Zira, piyasaya çıkartılan para mik
tarı talep esas olmak üzere ayarlanacak ve evvel emirde hem 5015 sayılı Kanunla çıkartılan parala
rın değiştirilmesi ve hem de mevcut darlığı gidermek amacı ile 250 milyon liralık kısmı tedavüle ko
nup geri kalan kısmı yılda 50 milyon lirayı aşmamak kaydiyle mütaakıp yıllarda tedavüle çıkarıla
caktır. Bu halde dahi, madenî paraların tedavüle çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde teda
vüldeki eski ve yeni madenî paraların toplamı hiç bir suretle 250 milyon lirayı aşmıyacaktır. 

Tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II . — Millet Meclisi metninin 1 - 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu Kanunda Sözcü 
İçel Ankara Kayseri İstanbul 

C. T. Okyayuz M. TJlusoy H. Dikeçlipil O. Z. Gümüğoğlu-
Çorum İstanbul . İstanbul Yozgat 

A. Çetin Söz hakkım saklı E. Adah t. Yeşilyurt 
E. Özden 

Manisa 
R. TJlusoy 

Balıkesir 
M. Güler 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

5.6. 1966 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 640 ) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

150 milyon liralık madenî ufak
lık para bastırılması hakkında 
6797 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesin e dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 1 . 7 . 1950 
tarihli ve 6797 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 350 milyon 
liraya kadar madenî para çıkar
maya yetkilidir. 

5015 sayılı Kanuna göre ba
sılmış bulunan madenî paralar 
birinci fıkra gereğince çıkarıla
cak yeni madenî paralarla de
ğiştirilir. 

Ancak, bunun 250 milyon li
ralık kısmı tedavüle konulduk
tan sonra geriye kalan 100 mil
yon liralığı, yıllık 50 şer milyon 
liradan fazla olmamak üzere, 
mütaakıp yıllar içerisinde teda
vüle çıkarılır. 

Şu kadar ki, bu kanun gere
ğince tedavüle çıkarılacak olan 
madenî paraların tedavüle çı
karıldığı tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde tedavüldeki eski 
ve yeni madenî paraların top
lamı, hiçbir suretle 250 milyon 
lirayı aşamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun, ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - - Bu kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yürü
tür. 

Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

150 milyon liralık madenî ufak
lık para bastırılması hakkında 
0797 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

M ADİ) ti 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
avnen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

150 •milyon lir (dik madenî ufak
lık para bastırılması hakkında 
0797 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 640 ) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 2 / 5 2 7 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 1 5 6 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 807) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5780-34743 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . 5 . 1965 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen 2836 sayılı Kamınım 22 nci madesinirı değiştirilmesine dair kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 17 . 6 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 . 4; 4, 5, 6,7 ve 11 . 5 . 1965 tarihli 96,97, 98, 99, 100 ve 101 nci birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet Meclisi S. Sayısı : 807) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 5 . 6 . 1965 
Esas No. : 2/156 
Karar No, : 10 

Yüksek Başkanlığa 

tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değştirilmesine 
dair kanun teklifi, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık ve Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirak
leriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edildiğinden Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin, Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler Komisyonuna tevdi edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Tabiî Cye 
Erzincan *Sy. Özgür 

F. Bay soy 
İstanbul 

T. Arıburun 
İstanbul 

Ş. Akyürek 

Pabiî üye 
V. Ersü 

Muş 
/. Bingöl 

Adıyaman 
H. Ağar 

İmzada buluna m ad ı 
Kars 

Y. Z. Ayrım 
imzada bulunamadı 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

(Jumhuriy e t S miat osu 
Malî ve İktisadi isler Komisyonu 

Esas No. : 2/156 
Karar No. : 50 

Yüksek Başkanlığa 

1965 

Komisyonumuza havale buyımılan 2886 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, ilgili Bakanlık ve Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirakleriyle her yönden tetkik 
ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis 
konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

/ / . Â. Türk er 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

E. Kök 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 
Ankara 

R. Etker 
Gümüşane 
ff. Zarbun 

Manisa 
R. Ulusoy 
Kütahya 
O. Akça 
Erzurum 

E. Somunoğhı 

Sinop 
S. Batur 
Antalya 
A. Tekin 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/156 
Karar No. : 58 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

9 . 6 . 1965 

Millet Meclisinin 11 Mayıs 1965 tarihli 101 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığının 13 Mayıs 1965 tarihli ve 5780 - 34743 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 9 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet 
temsilcileri ele hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

T - Teklif, Tarım Satış Kooperatiflerinin ortakları aleyhine (krediden mütevellit) yapacağı ala
cak ve takip dâvalarının da, 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin tadili ile her nevi resim ve 
haredan muaf olmasının teminini öngörmektedir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 642 ) 



— 3 — 
Teklifin gerekçesinde de ifade olunduğu gibi 28:56 sayılı Kanunla kurulalı Tanın Satış Koope

ratiflerinin maksadı, köylüye ve çiftçiye ucuz kredi temin etmektir. Bu amacı dolayısiyledir ki, 
sözü edilen kooperatiflerin T. C Ziraat Bankası ile yaptığı her nevi kredi işlemleri 3202 sayılı Zi
raat Bankası Kanununun f)0 nci maddesi uyarınca Muamele Vergisinden muaf tutulmuştur. Kre
diden mütevellit borçlar hakkında icra makamları, resmî daireler ve mahkemeler nezdinde yapıla
cak takip ve tahsile müteferri her nevi talep, tebliğ ve kararlar da bu muafiyet kapsamında mü
talâa edilmiştir. 

Hal. böyle iken 283(î sayılı Kanunun tedvininde, kredi alan çiftçiler lehine olan bu haklar met
ne ithal olunmamış ve dolayısiyle maksada ve emsallere aykırı bir durum ortaya çıkmıştır. 

Teklif de bu gerekçe ile getirilmiştir. 

Teklif, komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan (Bu kanunda Sözcü) Sözcü Kâtip 
tçel İstanbul İstanbul Tunceli 

C. T. Okyayuz E. özden O. Z. G-ümüşoğlu M. A. Demir 
imzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Tabiî Üye Denizli Kayseri Yozgat 
S. Küçük C. Akyar H. Dikeçligü 1. Yeşilyurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 642 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

2836 sayık Kanunun 22 nci 'maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Al ADI) K İ. — 28: k.l sayılı Kanunun 22 m-İ 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. —• Bu kanuna göre kurulmuş ve 
kurulacak elan kredi kooperatifleri : 

A) Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak ol
mak üzere başvuran çiftçilerle kooperatiflerin 
eski ortaklarının; 

a) Bu kanuna göre yapacakları her türlü 
işlemler ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, 
beyanname, taahhütname, dilekçe, vekâletname ~ 
ve alındı, kooperatif lehine yapacakları ipotek 
ve rehinler her türlü resim, hare ve vergiden 
muaftır. 

b) Kooperatif lehine tesis edecekleri ipo
tek işlemleri, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
yazılı isteği üzerine ve gösterilecek değere gö
re takrir alınmadan tapu dairelerince yapılır. 
İpoteklerin kaldırılmasında da aynı usul uy
gulanır. 

B) 2836 sayılı Kanuna göre kurulan Ta
rım Kredi Kooperatifleri : 

a) Kurumlar ve Giderler vergilerinden ve 
icra makamlar, resmî daireler ve mahkemeler 
nezdinde yapacakları takip ve tahsille açacak
ları tazminat dâvaları ile ilgili her nevi talep, 
tebliğ ve kararlar her türlü masraf vergi, re
sim ve harçlardan; 

b) Kapital ve yedek akçeleri ile taşıtsız 
malların ve bunların gelirleri kendi ihtiyacı 
için satmaldığı veya alacağının tahsili gaye
siyle tefevvüz ettiği taşınmaz malları, bütün 
vergi, resim ve haredan, 

e) Yapacakları kredi işlemlerine ilişkin 
bütün senet, belge kayıt, defter ve hesap özet
leri, taşınmaz mallara ait ipotek ve taşıtlı mal
lara ait rehin işlemleri, resmî dairelere vere
cekleri dilekçe, vekâletnameler, taahhütname
ler ve sair evrak, bütün vergi, resim ve haredan, 
muaftır. 

Kooperatiflerce noterlere tasdik ettirilecek 
defterlerle belgelerden yalnız (noter ücreti) 
alınıp hare alınmaz. 

Cumhuriyet Senatosu Taran Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 642 ) 



Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi tşler 
Komisyonunun kabul ettiği metin 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanım teklifi 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 642 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE ?,. 
İn yürürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Cumhuriyet Senatosu Tarım Komisyonunun 
kabul ettiği* metin 

MADDP: 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nei madde aynen kabul edilmiştir 

MADDE ;i. - - Millet Meclisince kabul edi* 
len :> ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 642*) 
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Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler 

Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

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

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

>>«<( 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 842 ) 





Dönem : 1 £ / 1 " \ 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 0 4 ü 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici bîr 
madde eklenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 / 2 4 1 ; 

Cumhuriyet Senatosu 2 /158) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 501) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
S : 2150 - 9749 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1965 tarihli 107 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek iş-
ari oy ile kabul edilen, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlümü Teşkilât Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş'ur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 9.5. 1962 tarihinde Bask ani il ça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
25 . 6 . 1964, 6 . 1 ; 10 . 2 ; 10 . 3 ; ve 17 . 5 . 1965 tarihli 113, 34, 54, 72 ve 107 nci birleşim
lerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 501) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 5 . 6 . 1965 
Tarım Komisyonu 
Esas No. : 2/158 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nuna geçici madde eklenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca-
da uygun görüldüğünden Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet »Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Ba§kan ve Sözcü 

Erzincan Ta'biî Üye. Tabiî Üye Adıyaman 
F. Baysoy S. Özgür V. Ersü H. Ağar 

imzada 'bulunamadı 
İstanbul İstanbul Maş Kare 

T. Ariburun Ş. Akyürek t. Bingöl Y. Z. Ayrım 
İmzada bulunamadı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 9 . 6 . 1965 

Esas No. : 2/158 
Karar No. : 55 

Yüksak Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mayıs 1965 tarihli 107 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 18 Mayıs 1965 tarihli ve 2150 - 9749 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil meklo komisyonumuzun 9 Haziran 1965 ta
rihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Orman Tahdit Komisyonuna tâyin olunacak hnkukcu üyelerde, 6831 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi gereğince istenen beş yıllık hakimli]; veya avukatlık yapmış olma şartının aranma
masını, bunlara 1 750 liraya kadar ücret vcrilcbilmeşini ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
hükmünün uygulanmamasını ve nihayet bu gibilere maaş ve ücretlerinden ayın olarak ayda 700 li
ra tazminat verilmesini öngörmektedir. 

Gerekçe olarak teklif, halen yürürlükten kalkmış bulunan 3116 sayılı Orman Kanununun 10 nen 
maddesindeki «önemine binaen» Devlet orman sınırlarının tesbiti işinin beş yılda tamamlanması 
hakkındaki âmir hükme rağmen, aradan çeyrek ar,ır gaçmiş olduğu hâlde ancak üçtebirinin ba-
şarılabildiği, bu gecikmede diğer unsurların yam-ııra Tahdit komisyonlarının teşekkülünde karşı
laşılan güçlüğün bilhassa rol oynadığı ileri sürülmektedir. 

İfade edildiği üzere, 6831 sayılı Kanunun tahdit komisyonlarının sureti teşekkülü hakkındaki 
7 nci maddesi, beş yıllık hâkimlik veya avukatlık şart koşmuş fakat tatbikatta bu vasıftaki ele
manların maddi imkânsızlıklar sebebiyle tâyinleri mümkün olamamış dolayısiyle 1956 yılından be
ri komisyonların teşkil olunup faaliv^te geçirilmesi kabil olmamıştır. 

Maddi birtakım imkânların ezcümle ücretle ,:u artırılmasiyle bu vasıfta eleman bulunması 
yoluna gidilmiş ve bu cümleden olarak Orman Gmel Müdürlüğü bütçesine hukrkcu üye için 
1 250 liralık ödenek konmuş ve böylece istekli b donduğu halde 7244 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin hükmü muvacehesinde tâyin imkânı yeniden ortadan kalkmış bu şartlar altında istekli bulu
namamıştır, 

Diğer taraftan, «Orman avukatı veya dâvavekili bulunmıyan yerlerde ve zamanlarda bunlara 
ait vezifeleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru, bulunmadığı takdirde onun namına im-

C. Senatosu ( S . Sayısı : 643 ) 
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zaya salahiyetli orman memuru yapar.» şeklindeki 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü 
fıkrası muvacehesinde ve bu hallerde orman müdür veya şefinin bu gibi işlerle de iştigal etmesi 
icabetmekte ve bu işlerin hacmi ve ağır işleyişi dolayısiyle de esas görevini ifa edecek vakit 
bulamamaktadır. Mahzurları ise aşikârdır. 

işte bu sebeplerle, girişte belirttiğimiz esasları ihtiva eden teklif getirilmiştir. Böylece 20 aded 
Orman Tahdit Komisyonunun teşkil ve faaliyetine imkân verilebilecektir. 

Komisyonumuzda hazır bulunan Tarım Bakanlığı temsilcisinin de beyan ettiği gibi bu görev, 
barem içi veya daimi hizmetli statüsüne tâbi değildir. 

Bu esasları ihtiva eden teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îçel 

C. T. Okyayuz 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

(Bu kanunda Sözcü) 
istanbul 
E. özden 

Denizli 
C. Akyar 

Sözcü 
istanbul 

0. Z. Gümüşoğlu 
imzada bulunamadı. 

Kayseri 
H, Dikeçligü 

Kâtip 
Tunceli 

M. A. Demir 
imzada bulunamadj 

Yozgat 
/. 'Yeşilyurt 

Millet Medisinin kabul ettiği 
metin 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 3204 sayılı Or
man Genel Müdürlüğü teşkilât 
Kanununa aşağıda yapılı geçici 
madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 11. — 6831 
sayılı Orman Kanununun 7 nci 
maddesine göre kurulan ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı geçici mahi
yetteki hizmetlerden sayılan 
Orman Tahdit Komisyonuna tâ
yin olunacak hukukçu üyelere 
verilecek aylık ücret 1 750 li
radan yukarı olamaz ve bunlar 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi hükmü uygulan
maz. 

Orman Tahdit Komisyonu 

Tarım Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve 
aynı kâmına ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edil-
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3204 sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilât Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine ve 
aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasımn değiştirilmesine dair 

Kamın 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 643 ) 



M. Meclisinin kabul ettiği metin 

Başkan ve üyelerine maaş ve 
ücretlerinden ayrı olarak ayda 
700 lira tazminat verilir. 

MADDE 2. — 3204 sayılı 
Orman Genel Müdürlüğü teşki
lât Kanununa ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

Orman avukatı veya dâvave-
kili buîunmıyan yerlerde ve za
manlarda, Orman İdaresini ka-
zai mercilerde temsil ve bunlara 
ait görevleri o yerin en yüksek 
dereceli orman memuru veya bu 
memur tarafından görevlendiri
lecek diğer her hangi bir orman 
memuru yapar. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Tarım Ba
kanları yürütür. 

— 4 — 
Tarım Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil-
mistir. 

Bütçe ve Plân Ko 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edümiştir. 

O. Senatosu (8 . Sayısı s 643 ) 



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

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esen-
leştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkın
daki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/481, 

2 /278; Cumhuriyet Senatosu 1/558) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 491) 

Millet Meclisi 
Gend Sekreterliği " Sİ . 5 • 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5887 - 35393 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28.5.1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, Sağlık ve 8os3ral Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme «Reha
bilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenme
sine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 26.6.1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30.4; 24.5 ve 28.5.1965 tarihli 96, 114 ve 118 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 491) 

Malî ve iktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 5 . 6 . 1965 

Esas No : 1/558 
Karar No : 48 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Sağlık ve Sısyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumla
riyle esenleştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek d'öner sermaye hakkındaki 209 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili ba
kanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yöndentetkik ve müzakere edildi. 
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2 — 
Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri tamam

layıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet 
Meclisi Genel Kurulunca 'kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. Â. Türker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. îslâm 

Ankara 
R. Etker 

Gümüşane 
H. Zarbun 

Manisa 
R. Vlusoy 

Kütahya 
0. Akça 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Batur 
Antalya 

M. A. Tekin 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No : 1/558 
Karar No : 26 

7 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı saflık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitasyon» 
tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle, ilgili bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin izahları uygun görüldüğünden Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin Kom:fiyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütrje ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
E^zığ Gaziantep istanbul Gnım'hurbaşkanmca S. Ü. 

C. Ertuğ N. özgül M. Aksoley ö. Ergün 

Boftt 
R. Arıkan 

Sivas 
Z. önder 

C. Senatosu ( S, Sayısı : 645 ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 9 , 6 . 1965 

Esas No. : 1/558 
Karar No. : 54 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 Mayıs 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esen-
leştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi 
Başkanlığının 31 Mayıs 1965 tarihli ve 5887-35393 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkan-
hığına gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan «Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabilitasyon) tesislerine ve
rilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun 
11 nci maddesinin yürürlükten kaldîrılmasma dair kanun tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey'in, Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkındaki kanun teklifinin tevhiden müzake
resi neticesinde tedvin olunmuştur. 

Metin, esas itibariyle sağlık probleminin halli için doktorların (full-time) şeklinde kısaca ifs-
de edebileceğimiz bir sistemle çalışmalarını öngörmüş ve bunun tahakkuku içinde bâzı imkânlar 
(tazminat) sağlamıştır. 

Gerekçelerde, sağlık hizmetinin devamlı bir nitelik taşıdığı muayyen zamanlarla tahdidinin 
mümkün olmadığı ve fakat bugünkü sistemin de buna imkân vermediği ileri sürülmektedir. 

Yine gerekçede, sağlık personelinin dışarıda ayrıca resmî ve özel her hangi bir kurumda ma
aşlı y ücretli veya sözleşmeli ek görev almasını ve icrayı sanat etmelerini önlemek ve kendisini 
hastane ve müesseseye tam mânasiyle bağlamak, full-time çalışmayı sağlamak, hasta bakımı ran
dımanını artırıp, hekim ve hasta arasındaki menfaat münasebetlerini de ortadan kaldıracak bir 
sistemin zaruretine temas edilmektedir. 

a) Tasarıya esas sistem: 
Bir döner sermaye vücuda getirilecektir. 
Tasarının 1 nci maddesinde tadadedilen meslek mensuplarından bu kanunun uygulanacağı 

kurumlarda görevli olanlar; hariçte serbest olarak meslek ve sanatlarını icra edemiyecek, resmî 
ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli ek görev (baştabiplik tazminatı 
hariç) alamıyacaklardır. 

Bunlar meselâ, saat 8.00 - 14.00 arası sürekli olarak mensuboldukları kurumda görevleri ba
şında bulunacaklar ve hastalar ile meşgul olacaklardır. Bu resmî görev çalışması olacaktır. 

Resmî görev çalışma süresi dışında ilgili, hastane içinde ve imkânlarından faydalanmak su
retiyle poliklinik çalışma yapabilecektir. Bundan ayrı olarak hastane dışında da (muayenehane 
açamıyacakları hususuna yukarda işaret etmiştik, bu daha ziyade evlere gitme şeklinde olacak 
tır) hasta muayene ve tedavi edebilecektir. Ancak, bu çalışmalarından aldığı ücretler karşılı
ğında fatura verecek ve bunlar dahi döner sermayeye dâhil olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki, bu personelin halen istifade etmekte oldukları haklardan vazgeçmeleri bir
takım tatmin edici unsurları zaruri kılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: 

I - Tazminat : Bu personele brüt 2 500 liraya kadar tazminat verilecektir. 
II - Prim : Olağanüstü hallerde prim verilecektir. Bunun sureti tatbiki ve miktarı tasarı

nın 6 nci maddesinde belirtilen yönetmelikte düzenlenecektir. 
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III - Fazla mesai ücreti : Eesmî çalışmalar, belli süreyi aştığında pek tabiî olarak fazla 
mesai ücreti verilmek gerekecektir. 

IV - Hastane imkânlarından istifade : Hastane imkânlarından istifade gerekçelerde de ifa
de olunduğu gibi döviz tasarrufu sağlıyacağımn yanı sıra bu personel için de önemli bir imkân 
olarak kabul edilmek gerekir. 

b) Uygulama şekli : 
I - Kurumlar bakımından : Bu sistem sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

sağlık kurumlariyle, rehabilitasyon tesislerinde uygulanacaktır. Üniversiteye bağlı olanlar bu 
kanun kapsamı dışındadır. 

Hangi kurumların bu kanuna tabi tutulacağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
tesbit olunacaktır. Verilen malûmata göre evvelemirde pilot kurumlarda uygulama başlıyacak-
tır. Pilot bölge olarak da birinci plânda Ankara, istanbul ve İzmir gelmektedir. 

Kurumların bu kanuna tabi oluşlarında mensuplarının umumi rızası da rol oynıyacaktır. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcilerinin Komisyonumuza verdikleri bilgi arasında, hekim
lerin çoğunluğunun bu sistemi benimsedikleri de belirtilmiştir. 

II - Personel bakımından : Tasarı, kamınım uygulanacağı personel arasında bugün otorite 
mevkiini iktisabetmiş olanlar hakkında da özel hükümler getirmek suretiyle bunların ehliyetle
rinden istifade imkânının yok olmamasını temine çalışmıştır. Bu gibiler, sözleşme ile istihda
ma devam edilebileceklerdir. Keza bunların da ücretleri döner sermayeden karşılanacaktır. Ya
bancı uzmanlar da aynı işleme tabi olacaklardır. 

Yukarda işaret ettiklerimizin ücretlerinin döner sermayeden karşılanması, Devlet bütçesini 
de bu külfetten kurtarması dolayısiyle faydalı bir hüküm olarak telâkki edilmiştir. 

I I I - Uygulamanın düzenlenmesi : Tasarının 6 ncı maddesinde de tadadolunduğu üzere, ka
nunun uygulanmasiylc ilgili hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanıp, Devlet Personel Kurulunca tesbit ve Bakanlar Kurulunca tasvibedilecek bir yö
netmelikle düzenlenecektir. 

Bu hususların yönetmeliğe bırakılması, sistemin yeri kurulması (Hacettepe Tıp Fakültesinde 
tatbik edilmekte ise de bakanlık camiasında ilkolaeaktır) dolayısiyle suples temin edilmek ge
rekçesine dayanmaktadır. Bugün artık böyle konuların idarenin düzenleme sahasına bırakılması 
da bir idari prensiptir ve Komisyonumuzca yerinde görülmüştür. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9 ve 10 ucu maddeleri Komisyonumuzca da 

aynen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îçel 

C. T. Okyayuz 
Tabiî Üye 

3 ncü maddede söz 
hakkım saklı 
S. Küçük 

Bu Kanunda Sözcü 
İstanbul 
E. özden 

Denizli 
C. Akyar 

Sözcü 
İstanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
ff. Dikeçligil 

Kâtip 
Tunceli 

M. A. Demir 
İmzada bulunamadı 

Yozgat 
î. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlanyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak-
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli 'ku
ram ve hastanelerde çalıştırılacak tabip (Asis
tanlar hariç) diş tabibi, meslek okullarından ve 
meslekî kurslardan mezun yardımcı tıp personeli 
ile eczacı, 'biyolog, kimyager, kimya lisansiye, 
kimya mühendisi ve veterinerlere, her ay maaş
larına munzam olarak 'bir tazminat verilir. 

Ancak, tazminat alanlar, hariçte serbest ola
rak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel her hangi 'bir müessesede maaşlı, 
ücretli veya sözleşmeli ek görev (Baştabiplik 
tazminatı hariç) alamazlar. 

MADDE 2. — Tam süreli eğitim ve öğretim 
hastanelerinde ve kuramlarında Bakanlar Ku
rulu karariyle muayyen, geçici ve sağlık hizmet
lerinde özel ihtisas istiyen işlerde sözleşme ile 
mensubolduğu ihtisas dalında şöhret sahibi ve 
otorite olan Türk uyruklu ve yabancı uzman 
çalıştırılabilir. Sözleşme ile çalıştırılan uzman
ların ücret ve çalışma şart lan sözleşmeleri hü
kümlerine bağlıdır. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nei maddelerde sö
zü edilen tazminat ve sözleşme ücretleri, dö
ner sermaye gelirlerinden karşılanır. 

MADDE 4. — 1 nei maddede adı geçen per
sonele verilecek tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez. Bu tazminat, 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nei fıkrası hükmüne 
tabi değildir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit olunacak günlük normal ça
lışma saatleri dışında döner sermayeli kurum 
ve hastanelerin dâhilinde ve haricinde hizmet 
görecek 1 nci maddede yazılı personele prim 
verilir. 

MADDE 6. — 1 nei madde hükümlerinin 
uygulanacağı kurum ve hastanelerin, 

a) idaresi ve çalışma usulleri, 

6 — 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonunun kabul et

tiği metin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kaibul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen 'kabul edilmiştir. 
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— 7 
Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği methi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumlariyle esenleştirme «Rehabilitas
yon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bâzı maddelerin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

b) Bu kurum ve hastanelerde çalışacak 
personele verilecek tazminat, 

c) Türk uyruklu ve yabancı personele 
sözleşme ile verilecek ücret esasları ile bu per
sonelin vasıf ve çalışma şartları, 

ç) Tesbit olunacak günlük normal çalış
ma saatleri dışında döner sermayeli kurum ve 
hastaneler dahilinde ve haricinde hizmet göre
cek personele, tahsil edilecek ücretler üzerin
den ödenecek prim esas ve miktarları, 

d) Döner sermayeli kurum ve hastaneler
de tazminat alanlar dışındakiler için günlük 
normal çalışma saatleri dışında görevlendiri
lecek personele verilecek fazla 'mesai ücretleri
nin şartları ve esasları, 

e) Bakanlık müsaadesiyle yapılan özel po-
likiliniklerde alınacak ücretler ve personele 
verilecek prim esasları, 

f) Sağlık kurumlariyle hastanelerde ve 
hariçte muayene ve tedavi edilecek hastalardan 
alınacak muayene ve tedavi ücretleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakan
lıklarınca müştereken hazırlanıp, Devlet Perao-
nel Kurulunca tesbit ve Bakanlar Kurulunca 
tasvibedilecek 'bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 7. — 209 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — 209 sayılı Kanunla Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kurum ve 'hastanele
riyle esenleştirme «Rehabilitasyon» müessesele
rine verilen döner sermaye miktarı 150 milyon 
liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanunun uygulanacağı 
hastane ve kurumlarda tazminat alan personele 
209 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
fazla mesai ücreti ödenmez. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanları yü
rütür. 

8 — 
Malî ve iktisadi îşler Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kahul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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9 — 
Sosyal îşler Ko. Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
nei madde aynen kabul edilmişti t-. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
nei madde aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
ncu madde aynen kalbul edilmiştiı-. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi-
10 ucu • madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nei 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i>9<( 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 645 ) 





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

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değişti
rilmesine dair olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/800; Cumhuriyet 
Senatosu 1 /5SS) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 922) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say t : 10609 - 60482 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 24 . 5 . 1965 tarihli .1.14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilen, 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine 
dair, olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte! sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not :Bu tasarı 17 . 2 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 24 . 5 . 1965 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 922) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 3 . 6 , 1965 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. 1/555 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyıırulan, «4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
ların değiştirilmesine dair olan 467 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
mın tasarısı», ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca, da 
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uygun görüldüğünden Millet Meclisi Genel Kurulunca .kabul edilen metin aynen ıkabul edilmiştir 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunlur. 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
Elâzığ Gaziantep 

C. Ertuğ N. özgül 
Bolu 

R. Artkan 

İstanbul Cumhurbaşkanınca, S, Ü. 
M. Aksoley Ö. Ergim 

Sivas 
Z. önder 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/554 
Karar No. 52 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

9 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 Mayıs 1965 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kaıbul edilen, 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların değiştiril
mesine dair olan 467 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
Millet Meclisi Başkanlığının 26 Mayıs 1965 tarihli ve 10609 - 60482 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükü
met temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, bir ek görev tazminatı kadro kanunu olup, 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cet
veldeki ek görev tazminatlarına ilişkin kadroların değiştirilmesine dair 467 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesiyle başhekim ek görev tazminatlarına ilişkin yeni kadrolar alınmasını öngör
mektedir. 

•Gerekçe olarak tasarı, mevcut kadro ücretlerinin düşük olduğunu ve zarureti hissedilip 225 sayılı 
Kanunla alınan 170 aded ek görev tazminatına ilişkin kadronun, balıse konu 467 sayılı Kanunun 
birnici maddesinin, «4862 sayılı Kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ile aynı cetvelde 
muhtelif kanunlarla eklenen kadrolar kaldırılmış ve yerine (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kon
muştur.» 'hükmü muvacehesinde ve «muhtelif kanunlarla» ibaresinin kapsamında telâkki edilmesi 
suretiyle 'kaldırıldığı, bunun ise gerek ödeme ve gerekse istihdam bakımından büyük mahzurlar ya
rattığı ileri sürülmektedir. 

Tasarı ile 280 yeni kadro istihsal edilmekte olup ve bunun 170 adedi yukarda zikrettiğimiz gibi 
225 sayılı Kanun ile verilmiş iken 467 sayılı Kanunla kaldırılan kadroları karşılıyaeaktır. 

Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
I I - Millet Mecliisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

içel 
T. Okyayuz 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Bu Kanunda Sözcü 
istanbul 

E. Özden 

Denizli 
C. Akyar 

Sözcü 
istanbul 

O. Z. Gümüşoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
II. Dikeçligil 

Katip 
Tunceli 

M. A. Uemir 
imzada bulunamadı 

Yozgat. 
/. Yeşilyurt 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 647 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

4862 saydı Kanuna bağlı (2) 
saydı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesine dair olan 467 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 5 . 1964 ta
rihli ve 467 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde l. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kuruluş 
ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4.862 sayılı Kanuna ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar ile aynı cetvele 5087, 5194, 
5353, 5368, 5573, 5825, 5880, 
6049, 6134, 6259, 6487, 7079 ve 
7330 sayılı kanunlarla eklenen 
kadrolar kaldırılmış ve bunların 
yerine ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 5 . 5 . 1964 tarihinden beri ge
çerli olacaktır. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanları yürütür. 

— 3 — 
Sosyal İşler Komisyonunun ka

bul ettiği metin 

4862 sayıh Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesine dair olan 467 
sayılı Kitinimin 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında ka

nun tamrun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

! MADDE 2, — Millet Mecli- | 
i since kabul edilen 2 nci madde I 
j aynen kabul edilmiştir. j 

! MADDE 3. — Millet Mecli- j 
i since kabul edilen 3 ncü madde 
I aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı Millet Mecli
since kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 647 ) 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

4862 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı, cetvelde yazılı kadroların 
değiştirilmesine dair olan 467 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 
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Millet Meclisince kabul edilen cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Hastaneler ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
kurulları ek görev tazminatları 

Görevin çeşidi. 

Başhekim 
» 
» 
» 
» 

Aded 

20 
25 
55 
80 

100 

Ücret 

400 
300 
200 
150 
100 
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C. Senatosu ( S. Sayısı : 647 ) 



Dönem : 1 A / O 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 4 ö 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurin 
Kanununa ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/707; Cumhuriyet Senatosu 1/554) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 796) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9282 - 52625 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 24.5.1965 tarihli 114 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, 3017 sayılı Saflık ve Sosyal Yarlım. Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa ek 
kanun tasarısı, dosyasiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 16.7.1964 tarikinde Başkanlık yi İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29.1; 10.3 ve 24.5.1965 tarihli 48, 72 ve 114 ncü bi 'l esimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (S. Sayısı : 796) 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 3 . 6 . İ965 

Esas No. 1/554 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununa ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca da 
uygun görüldüğünden Millet Meclisi Genel Kuru'.unca kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
Elâzığ Gaziantep İstanbul Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

C. Ertuğ N. Özgül M. Aksoley Ö. Ergün 
Bolu Sivas 

R. Arıkan Z. Önder 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 1/554 
Karar No : 56 

9 . 6 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 24 Mayıs 1965 tarihli 114 ncü 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sağlık ve Sos 
nuna ek kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tariıhli Birleşiminde Hükümet temsilcileri hazır b 

I - Tasarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve benzeri kuruluşlarda karşılaşılan öğretmen ihti 

Tasarı gerekçe olarak, 316 meslek, 376 kültür 
elde sadece 258 öğretmen bulunduğu ileri sürülme 
samadığı için kadro yetersizliğinin meveudolduğu. 
kâfi gelmediği ifade edilmekte ve mevcut öğretmen 
fet tahmil olunacağından bahsile gerek kendi baka 
dan ders saati ücreti karşılığı öğretmen tedarikinin 
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I •- Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci 
mistir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
a! Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanu
nu 26 Mayıs 1965 tarihli ve 9282 - 52625 sayılı 
gönderilmekle Komisyonumuzun 9 Haziran 1965 
ılunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
ı;ı bağlı her dereceli meslek okullarında, kurslarda 
-acını giderebilmeyi öngörmektedir. 

ve 511 tatbikat öğretmenine ihtiyaç olduğu halde, 
'-'e ve 439 sayılı Kanun bahse konu okulları kap-
'<alro istihsal edilse dahi öğretmen miktarının 
4,,e ek görev verildiği takdirde bütçeye hayli kul
luklarından ve gerekse Millî Eğitim Bakanlığm-
daha uygun olacağı savunulmaktadır. Tasarı, Ko-

maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil-

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Bu kanunda Sözcü 
İstanbul 

E. özden 

Sözcü 
istanbul 

O. Z. Oümüşoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Tunceli 

M. A. Demir 
İmzada bulunamadı 

Tab'î Üye 
S. Küçük 

Denizli 
C. Ahyar 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S . Sayısı 64S ) 



Millet Msclisinin kabul ettiği 
metin 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı 
her dereceli meslek okullarında, 
kurs ve benzeri kuruluşlarda 
nazari ve tatbikî öğretim ve eği
tim yapmak üzere kadro ile öğ
retmen tâyini mümkün olmadığı 
veya ders saati ile öğretim ve 
eğitim yapılmasında zaruret ve 
fayda görüldüğü takdirde, Ba
kanlık, öğretmenleri veya genel 
veya katma bütçeli kurumlarda 
görevli memurları veya bu öğre
tim ve eğitim hizmetini görebi
leceği Bakanlıkça tesbit edilen
leri ders saati ücreti verecek gö
revlendirilebilir. 

MADDE 2. — Yüksek dere
celi okullarla muadili kurslarda 
saat başı ücretle ders okutacak 
öğretmenlere her ders saati için 
20, orta dereceli okullarla mua
dili kurslarda her ders saati için 
15 lira ücret ödenir. 

Yüksek okullarda 12 saatten 
fazla, orta dereceli okullarda 15 
saatten fazla nazari ve amelî 
eğitim yapan öğretimle görevli 
personel ders saati ücreti alır
lar. 

Bunların ve ders vermekle gö
revlendirilen diğer memurların 
ders saati ücreti ile okutabile
cekleri ders sayısı haftada 15 
saati geçemez. Memur olmıyan-
lara verilecek ders saat ücretle
rinin aylık toplamı da memuri
yete alındıkları takdirde müs-
tehak olacakları maaş tutarını 
geçemez. 

— 3 — 
Sosyal îşler Komisyonunun ka

bul ettiği metin 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununa ek kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununa ek Kanun 

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 648 ) 



M. Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Ders saat üc
reti alan öğretmenler, öğrencile
rin imtihanını yapmakla sorum
ludurlar. öğretmenler kuruluna 
iştirak ederler. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanları yürütür. 

— 4 — 
Sosyal İşler Ko. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

• « « g w ^ »• 

Bütçe ve Plân Ko. 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 648 ) 


