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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Tabiî Üye Muzaffer Yurdakuler'e izin veril

mesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu 
ve izin kabul olundu. 

Parlâmentolar arası Turizm Birliği Grupu 
Müteşebbis Heyet Yönetim Kurulu Başkanlı
ğının, bu grupun yeniden kurulmasının karara 
bağlanması dileği ile Müteşebbis Heyet Yönetim 
Kurulunun adlarını ihtiva eden tezkeresi 
okundu, kabul edildi. 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının maddele
ri üzerinde bir süre görüşüldü. 

BirleiŞİme ara verildi. 

îkinci Oturum 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının görüşül
mesi bitirildi. Yapılan açık oylamada yeter 
çoğunluk sağlanamadığından tasarının gelecek 

birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 

diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerinde gö
rüşüldü. 

Genel Kurul toplantılarının, yeni bir karara 
kadar, saat 15 te başlamasına dair önerge kabul 
edildi. 

2 Temmuz 1965 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime, saat 19.10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkavekili Afyon Karahisar 

Fikret Turhangü Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

Bolu 
Sırrı Vzunhasanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statü-
tüleri hakkında Anlaşma» ve Eki mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/566) (S. Sayısı : 662) 



B Î R İ N Cî O T U F UM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
deme geçiyoruz. 

Gün-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısının 
Mîllet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/551) 
(S.Saıjısı:649) (1) 

BAŞKAN — Siyasi partiler Kanununun ge

çici 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeleri hakkında yapı
lan açık oylamalarda nısabolmadığı için, bu
gün arz ettiğim gibi, geçici olan 1, 2, 3 ve 
4 ncü maddeler için kutular dolaştırılmak su
retiyle açık oylama yapılacaktır. Bunu arz edi
yorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip,'diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/861; Cumhuriyet Senatosu 
1/562) (S.Sayısı: 653) (2) 

BAŞKAN — Bu tasarının tümü üzerinde 
görüşme olmuş, altı kişi konuşmuş, kifayeti 
müzakere kabul edilmiş. Son söz senatörün ol
duğu için sıra Sayın Kalpaklıoğlu'na gelmişti. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Başkan, usul hakkında bir maruzatta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN -
radan söyleyin. 

Buyurunuz Sayın Yetkin, bu-

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

(2)653 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
cladir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, 
gündemin 1 nci maddesi Başkanlık Divanı su
nuşları meyanmda, Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyat Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti 
iddia edilen yolsuzluk hakkındaki Senato Ko
misyonunun raporudur. Filhakika dün başlan
mış bulunan bir kanun tasarısının müzakeresi
nin ikmal edilmesi hususu elbetteki, Sayın Ri
yaset Divanı gibi arkadaşlarım tarafından da 
iltizam edilebilir. Ancak gündem de böyle 
olduğuna göre, bir takrirle konuyu gündemin 
diğer maddelerine takdimen görüşmek hususu
nun Yüce Heyetin oyuna iktiran etmiş olması 
lâzım. Aksi takdirde gündeme bağlı kalarak 
hirinci maddeyi teşkil eden bu kanunun müza
keresi gerekmektedir. Bu konuyu usul bakı
mından arz etmek için huzurunuzu işgal etmiş 
bulundum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin'in buyurdukları 
hu<ms doğrudur. Bendeniz, bu kanunun müd
deti aym üçünde sona eriyor esbabı mucibesi 
ile' ve öncelikle görüşülmesi de Yüce Senatoca 
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kabul edildi diye bu şekilde bir muamele yapı
yordum, mamafih usule tam uyalım, Divanca 
ben kendiliğimden arz ve teklif ediyorum, Baş
kanlık Divanının Genel Kurula sunuşları mc-
yanında olan Siyasi partiler kanun tasarısı za
ten bitmiş oluyor. Diğer hususlar bırakılarak 
haklarında ivedilik kararı verilen işlerin birin
ci maddesindeki yarıda kalan işin öncelikle gö
rüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istedim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Kalpaklıoğlu. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) —Usul hakkında söz 

verecektiniz. 
BAŞKAN — Duymadım. Zatıâliniz hangi 

usul hakkında söz istiyorsunuz? 
BAKt GÜZEY (Bursa) — Oylamanın usu

lü hakkında söz istedim. Fakat oyladınız mese
le kalmadı. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık mı yaptık? 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Maalesef yaptı

nız. 
BAŞKAN — Ben bir yanlışlık yapıldığına 

kaani değilim. Buyurun devam edin, Kalpak
lıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarını, Sayın Başkan; Silâh
lı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabi
bi ve eczacılara tazminat verilmesine mütedair 
olan bu tasarıyı dün enine boyuna müzakere 
etmiş bulunuyoruz. Leh veya aleyhine pckçok 
kıymetli fikirler ileri sürüldü ve müzakerenin 
de, şu anda, sonuna gelmiş bulunmaktayız. 

Kıymetli senatör arkadaşlarım; bu kamın 
bir ihtiyacın mahsulü olarak Yüksek Huzuru
nuza gelmiş bulunuyor. İki bin küsur ihtiyaç
tan 765 tanesi İhalen doldurulmuş ve geri kala
nı, münhal olan ordudaki bu sınıfın eksikliği 
şu rakamlarla da belirtilmiş bulunmaktadır ve 
zannediyorum ki, bu kanunun huzurunuza gel
mesine sebebolan en büyük âmil de budur. Ya
ni yüzde 40 m üstüne çıkmayan bir kadro ile 
çalışmak zarureti bu kanunun müzakeresine ve 
Hükümet tarafından toklifine en büyük mesnet 
teşkil etmektedir. Evet orduda mademki, bu 
sınıflar vardır ve bu bir ihtiyacın mahsulüdür. 
Ordudaki eratın ve subayların s^hhâtlerivle il
gili olan bu meslek müritesiplerinin vazifelerini 
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yapabilmesi neye vabeste ise, onların temini 
ile orduda bunların istihdamını kolaylaştırmak 
ve kendilerini yeter derecede bu kadro içerisin
de tutmak da ordunun ve dolayısiyle Hüküme
tin vazifesidir. Bundan hiç şüphemiz yok. Bi
naenaleyh, bu meslek müritesiplerinin orduda 
kalması bir zaruret ise ki, zaruret olduğunu 
ıkabul etmekteyiz; bunların muhtelif sebeplerle 
tatmini ve bu vazifede devamlı olarak orada 
kalmalarını temin lüzumludur. Ben de buna 
inananlardanım. Ancak şunu ifade edeyim ki, 
maddi tatmin, bunların bu kıymetli meslek 
müntesiplerinin orduda kalmalarının yegâne ve 
tek çaresi değildir. 

Hangi idari veya tıbbi, zaruri tedbirler alın
mıştır da buna rağmen bunların orduda vazife 
görmeleri imkân dâhilinde kılmamamıştır? Bunu 
bilmiyoruz. Ne esbabı mucibede var ne de sayın 
sözcünün ve sayın vekilin kürsüde vermiş olduğu 
izahatta var. O halde gönül ister ki, bu meslek 
müntesiplerinin en son para ile, tazminat ile tat
minlerinden evvel bu hususta düşünülen diğer 
idari, tıbbi lüzumlu tedbirlerin alınmış olmasına 
rağmen bunun önlenmemiş olduğu gerekçesiyle 
şuradan izah edilmiş olsun. 

Biliyorsunuz ki, ordu Personel Konunu gel
mektedir, ve zannediyorum bunun da portesi 
120 milvon liranın üstündedir. Bu, elimizdeki 
müzakere ettiğimiz, kanuna göre daha büyük bir 
kütleyi içine almakta ve subayların terfilerini 
tazminatlarını daha bariz ve esaslı şekilde ana-
esaslar olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh. ordu müntesiplerinin tamamım alâ
kadar eden o kanunun burava gelip müzakeresi 
ile onun dışında olan bu sınıfların bu muharip 
sınıflara veya muharip sınıfları yardımcı diğer 
sınıfların dışında hususiyetlerini buna göre na
zarı itibara alınarak bu tazminat bir zaruret ise 
bu şekilde düşünülmesi ve şu kanunun öyle 
getirilmesi bize çok daha müspet bir harekette 
olurdu kanaatini verirdi. Görüyorsunuz, ar
kadaşlarım, muhtelif vesilelerle muhtelif sınıf
lara ait ta/minat, zamlar; parça, parça, bö
lük, bölük gelmekte bu kanunların bir çoğunun 
kuvvetli esbabı nrmcibeden uzak olduğu da na
zardan kaçmnnns bulunmaktadır. Evet, ordu içe
risindeki, tabiplerin tatmini bir zaruret ise 
Parlâmentonuz bunun karşısında değildir. Ama 
bunun ileride tevlidedeceği bâzı aksaklıklar 
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olmıyacak mıdır? Onu şimdiden bu kanunu 
getiren Muhterem Vekil arkadaşım düşünmüş 
müdür? Bilmiyoz? Her ne kadar 18 milyon ci
varında derlerse de bunun portesi, maliyeciler 
21 milyon veya daha fazla bir yekûn tuttu
ğunu ifade etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bir tarafı dü
zeltirken yeniden bâzı sivri noktalar tevlidine 
doğru gitmiyelim. Muayyen bir sınıfa bir ka-
tagoriye yapılan zamların iyi düşünülmemesi 
halinde diğer sınıfları da, diğer meslek sa
hiplerini de teker teker zamlara ve tazminatlara 
götüreceği gayet tabiîdir. Parlâmento olarak 
biz bunun karşısında olamayız. Çünkü, yap
mış, olduğumuz eseri bozamayız. Yapılan bir 
zammın eğer haksızlığı varsa, varitse ancak 
düzetliimesi* başka meslek müntesiplerine de 
aynı şekilde ilerde zam yapmak suretiyle ayar-
lıyarak düzeltilmesi yoluna gidebiliriz. Yoksa, 
müktesep hakların geri alınması bir hukuk 
Devletinde mevzuubahsolamaz. Benim bütün 
endişem burada arkadaşlarım. Yoksa tatmin 
edilmiyen sınıfların tatmin edilmesi, eksiklikle
rin tamamlanması Hükümetin ve Parlâmento
nun da vazifesidir. 

Kıymetli arkadaşalrım, az evvel sizlere 
arz ederken diğer sınıflarla bunlar arasında 
doğabilecek muhtelif reakisyonları düşünmeye 
mecburuz demiştim. Nitekim geçen seneler ka
bul etmiş olduğumuz kanunlara göre jet pilot
larının tazminatları âzami yüzde 48 dir. Deniz 
altında çalışanların tazminatları âzami yüzde 
47 dir. Fakat, şimdi önümüze gelen tasarıda bu 
tazminatlar yüzde yüze hattâ yüzde yüzün 
üzerine de çıkmaktadır. îşte az evvel prensi
bini vaz'etmiş olduğum husus bununla da ken
disini göstermektedir. Yarın bir jet pilotu 
karşımıza ç ıkar da, yarın bir denizaltıcı karşı
mıza çıkar da benim bir diş tabibi kadar fonk
siyonum yok mu, ben onun kadar fazla ça
lışmıyor muyum, hayatî tehlike benim için on
dan daha fazla değil midir, derse bunun ceva
bını siz Parlâmento üyesi olarak vermeye 
mecbursunuz arkadaşlarım. (Soldan bravo ses
leri.) Bugün askerî hâkimler var. Ordunun için
de mühendisler var, muhtelif sınıflar mevcut
tur. Doğrudan doğruya muharip sınıfın ya
nında olan bir hâlam arkadaş yarın gelirde 
ben binbaşı rütbesi ile üçyüz liradan fazla taz
minat almıyorum; Bir diş; tabibine, bir ecza-
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cıya bir üsteğmene 1 500 - 2 000 lira veriyorsunuz 
derse bunun cevabını vermeye mecburuz. Bi
naenaleyh, onunkini de aynı şekilde artırmaya 
mecbur kalacağız arkadaşlarım, birisine verir
ken öbürüne vermemek mümkün değildir. Gö
rüyorum ki, bunlar tasarıda nazarı itibara alın
mamıştır. Arkadaşlar bir üsteğmene, üç senesi
ni bitirmiş bir kıdemli albayın maaş tutarını 
yani 2 700 lirayı bu kanunla veriyoruz. Ben 
şimdi düşünüyorum, muharip bir albayı, bir 
yarbayı, bir paşayı düşünüyorum. Onun aldı
ğını düşünüyorum. Kıta içinde bunların ara
larında ileride doğabilecek münasebetlerini 
düşünüyorum. Ben bununla sureti mutlakada 
bu insanların alacağı tazminatın karşısında 
olduğumu ifade etmiyorum. Ama, düşünmeye 
mecburuz bu meseleleri. Niçin bir üsteğmen 
için bir yüzbaşı için kendi maaşının bir tutarı 
veya iki tutarı alınmıyorda üç senesini bitir
miş bir kıdemli albayın maaşının tutarı esas 
almıyor? Bu esbabı mucibenin içerisinden bunu 
anlamak mümkün değil. Bir jet pilotunun her 
zaman hayatı tehlike içindedir. Arz etmiş ol-

, duğum gibi âzami alacağı % 48 dir. Ve bunun 
tutarı nedir, biliyor musunuz, arkadaşlarım; 
1 296 liradır. Bir denizaltıcımn... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu bir dakika
nız var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
bir denizaltıcımn keza almış olduğu yüzde 
47 tutarının karşılığı 1 209 liradır. Fakat 
yeni zamlarla bunun çok üstüne, rakam olarak, 
geçmekteyiz, arkadaşlarım. Çünkü, esası olmıyan, 
yani sağlam bir esasa istinadetmiyen bu gibi 
tazminat tasarıları biri diğeri arasındaki ir> 
tibatı kurmak için getirdiği iddiasına rağmen 
bu ahengi bozmaya matuf olacaktır. Ve yeni 
yeni meseleleri Hükümetin, Parlâmentonun kar
şısına getirmek mecburiyetinde bırakacaktır 
bizleri. Bu 21 milyonluk tazminatın karşılığını 
Hükümet izah etmemektedir. Bütçenin açık 
olduğu hepinizce malûmdur. Bunun ne şekilde 
ne ile karşılanacağı da izahtan vareste tutul
muştur. 

Gönül arzu ederdi ki, Hükümet gelip, bunu 
biz, ihdas ettiğimiz şu vergi ile veya şura
dan temin ettiğimiz şu tasarrufla karşılıya* 
cağız demesi lâzımdı. Ben bunu Hükümetin 
gayriciddî bir tasarrufu olarak karşılıyo-

— 5 — 
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rum, arkadaşlar. Görüyorsunuz kaç gündür j 
mütemadiyen yend zamlarla, yeni ödenekler- I 
le, yeni eklerle karşı, karşıyayız, Eğer bütün I 
bunlar bir zaruret ise Hükümet bütçeyi par- I 
lâmentoya getirirken, iki ay evvel geçen, I 
bütçesinin içine bunları koyardı. 15 küsur mil- I 
yar tutan bütçeyi 16 milyar olarak burada I 
kabul eder çıkarırdık ve bu tazminatları da ka- I 
bul ederdik. Ama görüyorum ki, bütçeden I 
sonra da yeni zamlarla bütçenin mevcut açı- I 
ğı bir kat daha artırılıyor. Bunlar, bana so- I 
rarsanız, gayri ciddî davranışlardır arkadaş- I 
larım. Bunların bu kürsüde, sizleri tatmin I 
edeccık şekilde izahı lâzımgelirdi. Yarın bu I 
kıymetli arkadaşlara yaptığımız bu tazminat- I 
la, zamla arkasından bu tazminatların nere- I 
lere kadar gideceğini kestirmeye imkân yok, I 
Görüyorsunuz, hâkimler geliyor, dâhiliyeeiler I 
geliyor^ hariciyeciler geliyor, valiler, kayma- I 
'kamlar geliyor. Bunu önliyemezsiniz, önliye- I 
meyiz arkadaşlar. Hattâ bana sorarsanız ön- I 
İçmek de hakikimiz değildir. Mademki biri- I 
sine veriyoruz, diğerine de vermeye mecbu- I 
ruz. Çünkü, espirisi nedir? Hükümet getir- I 
•mlyor, koymuyor. Bence bir anaesas vaz'edilir, I 
konur. O esası etrafında bu mesleklerin huşu- I 
siyetlerd, çalışma tarzları, yorgunlukları, meş- I 
galeleri düşünülüyor; teker teker nazarı iti- I 
bara alınır ve bu ana esas üzerine ona göre bir I 
tazminat vaz'edilir, konulur. Böyleee bütün I 
Devlet sektöründe çalışan sivil ve askerî per- I 
sonel, memur, âmir neyse bunların hepsi bu I 
esas içerisıinde, bu muvazene içerisinde tat- I 
imin edilir, vazifeye devam imıkânları sağla- I 
mr. Yoksa benim anlayışıma göre arkadaş- I 
larım bu memlekette zaman zaman, bir ki- I 
sim memurların maaşlarını, çok özür dilerim, I 
indî diyebileceğim, 'bâzan indî de oluyor, ba- I 
zan keyfî, bazan tazyik karşısında yapıla- I 
cak zamların mutlak karşısındayım. Ama Hü- I 
kümet, bir esas vaz'eder, maaşların bugünkü I 
şartlar altında bu sınıf memurlara yetmedi- I 
ğini ortaya ıkor, fiyat endekslerini getirir bu 
fiyat endekslerine göre yükselen hayat se- I 
yiyesine göre personel maaşlarının ayarlan- I 
masını bir esas dâhilinde vaz'eder, biz de o za
man o memurların seve seve hayatlarını idame 
için, vazifelerini zevkle yapmalarını temin için 
kendilerine lâzımgelen,. | 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, tamamla

yın lütfen. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 

— Tamamlıyorum efendim, kendilerine lâzım-
gelen maaş ve tahsisatın verilmesini hepinizle; 
birlikte canu gönülden arzu ederim. Fakat gö
rüyorum ki, bu tasarıda bu esasların hiçbi-
i'İ3İ nazarı itibara alınmamıştır. Ve bugün or
duda bunların mevcudunun azaldığı ileri sü
rülerek sırf kendilerini burada tutmak için 
bu tazminatın getirildiği ifade buyurulmakta-
dır. Ama bu tazminatların ölçüsü nedir? Ni
çin albay maaşı esas olaraık alınır? Niçin yüz
de kırktan yüzde yüzün üstüne kadar hattâ 
müterakki vergiye tâbi tutulmadan ki, birçok
ları müterakki vergiye tabi tutulduğu halde 
bu sabit yüzde 15 vergiye tabi tutulmak su
retiyle buraya getirilir, vaz'edilir. Bu esasların 
hiç birisi izah edilmemiştir. Ve izahtan da va
reste kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu lütfen bağ
layınız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Başkanım. Ve görüyorum 
ki, arkadaşlarım da istical ediyorlar. Zama
nım da dolduğu için huzurunuzdan ayrılmak 
mecburiyetindeyim. Bu esaslardan vareste ol
duğu için ben bu kanuna müsbet oy veremi-
yeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bu hususta bâzı takrirler var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sivil ve askerî personel kanunları Meclis

lerde görüşülmeye başlanmıştır. Bu durum 
muvacehesinde her yönü ile tamamen per
sonel kanunlarının şümulü içine girecek nite
likte olan çeşitli tazminat tekliflerinin müte
ferrik olarak getirilmesinin yerinde olmadığı 
kanaatinde bulunduğumuzdan askerî tabib, 
dişçi ve eczacılara tazminat verilmesini ön
gören kanun tasarısının askerî personel kanu
nu ile birlikte dikkate alınmak üzere tümü 
•ile reddini arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Urfa 

Zerin Tüzün Esat Mahmut Karakurt 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin S. Sayısı 653 te bulunan askerî 

tabip, diş tabibi ve eczacıları hakkındaki ta
sarının, Onlu Personel Kanunu ile birlikte 
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konuşulmak ve bir esasa bağlanmak üzere tü
münün reddini arz ve teklif ederim. 

Uşak 
M. Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN •— Açık oy talebi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümünün oylanmasının açık oyla 

yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Manisa 

Tarık Remzi Baltan Orhan Süersan 
Burdur Kocaeli 

ö Faruk Kmaytürk Rifat özdeş 
Erzurum Kars 

Edip Somunoğlu Y. Ziya Ayrım 
Afyon Karahisar Yozgat 

Mustafa Yılmaz îneeoğlu İsmail Yeşilyurt 
Samsun Çanakkale 

Fethi Tevetoğlu Nahit Altan 
Bursa Bursa 

Baki Güzey Cahit Ortaç, 

BAŞKAN — Açık oydaki durumu Yüce 
Senatoya arz etmek isterim: Açık oylama ne
ticesinde bugün nisap hâsıl olamazsa bir saat 
sonraya talik ederim, bir saat sonra da nisap 
hâsıl olmazsa yarın toplanmıya mecbur olu
ruz. Çünkü yarın bu kanununun müddeti do
lar. 

Daha açık bir ifade ile, kanunun lehinde 
olan arkadaşlar pekâlâ bir hukukî taktik ola
rak açık oylama isteyebilirler. Nisap hasıl ol-
mıyacağmı görebilir. (Anlaşılmıyan müdahale) 

Efendim, ben hukukî olarak konuşuyorum, 
ben burada hukuksuz konuşmuyorum. Bu iti
barla muhterem arkadaşlarımın buradan ay
rılmamalarını, açık oyda nisabı temin ede
cek durumda bulunmalarını istirham ediyorum. 
Ve bu hususun da Riyaset Divanının vazifesi 
olduğuna kaanikn. 

ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, açık oy istiyen arkadaşla
rımızdan bâzıları bugün mevcut değillerdir. 

BAŞKAN — Onu da okuyacağım beyefendi. 
Sayın Artus onu da düşündüm bendeniz, efen
dim, onun da cevabını arz edeyim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — ilk oku
nan önergenin eleyhinde söz istiyorum Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Vereceğim efendim, bir da

kika Saym Tevetoğlu. 
Muhterem arkadaşlar; bu hususu Sayın Tig

rel arkadaşımızın, Sayın Turhangil burada yok, 
ve Sayın Başkanımızın hatırladıkları üzere açık 
oy meselesi Başkanlık Divanında görüşülmüş
tür. Divanda Muhterem Tigrel, bendeniz ve 
Muhterem Turhangil açık oy meselesinin nasıl 
yapılacağını inceledik. Ve açık oy takriri ve
rildiği zaman yoklama yapılsın, takriri veren 
10 'kişi orada mevcudolması şartiyle açık oya 
konulsun, dedik. - Hukukî bütün mesnetleri arz 
ediyorum ki, Senato tam isabetle takdirini kul-
larisın. - Ve fakat Saym Tigrel ve Saym Başka
nımız zannederim hatırlıyaeafelar; orada 
110 ncu maddenin itiraz edilmediği takdirde açık 
oylama kutular dolaştırılmak suretiyle yapılır 
maddesine temas etmedik. O hususta Başkanve-
killerinin teşkil ettiği bey et, yani Divan, bir 
noktai nazar serd etmemiştir. Şimdi açık oy 
yapılması zaruri olduğuna göre Komisyonca ya
pılan değişiklik dolayısiyle vâki itiraz bu tü
züğün 110 ncu maddesi gereğince kutular dolaş
tırılmak suretiyle yapılmasın şeklindedir. Ya* 
ni Saym Alihocagil'in üç ıgün evvel yaptığı itiraz 
şeklinde anlamaya mecbur kalırım, onun için 
bütün bu durumları Muhterem Heyete arz edi
yorum. 

Şimdi takriri tekrar okutup oylamaya geçi
yorum. 

Biraz evvel oylamaya arz edilen Siyasi Par
tiler Kanununun ıgeçid 1 nci. 2 nci, 3 ncü ve 
4 ncü maddeleri hakkında açık oyunu kullanmı-
yan muhterem arkadaşımız var mı? Olmadığına 
göre, oylama işlemi bitmiştir. Bunları kaldırı
yorum. 

Takrirlerin aleyhinde ISaym Tevetoğlu bu
yurun. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Takriri
mi izah sadedinde ben de söz istiyorum Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Takrir sahibi olarak izalh için 
size söz vereceğim; peki efendim. 

FETHt TEVETOĞLU (Samsun) — Saym 
Başkan, Saym Senatör arkadaşlarım; gerek dün 
görüşülmekte o1 an kanun üzerinde konuşan altı 
arkadaşımız, gerekse, bugün son olarak konuşan 
arkadaşımızın izahlarını, iddialarını bir eski 
askerî hekim olarak dikkatle dinledim. Üzülerek 
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şunu ifâde edeyim ki, bâzı mühim noktalar 
müstesna arkadaşlarımızın birçoğu askerî hekim
lerin Türk Ordusu içindeki vazifelerini, çalış
malarını, mesailerini ve durumlarını ve bunun 
yıllardan -beri gelen tarihçesini ve tekemmülünü 
bilmeden ve bilhassa 3,5 yıldan beri yaptığı
mız birçok tekliflerle getirdiğimiz ödenekleri 
ve hele sivil hekim arkadaşlara, tabip arkadaş
lar ve sağlık personeline çok kısa zaman önce 
tanıdığımız ödenek hakkım hiç dikkate almadan 
ve yine üzülerek ifade edeyim ki, bâzı yanlış ra
kamlar, mübalâğalı rakamlar vermek suretiyle 
bu kanunun aleyhinde konuştular. 

Şimdi de iki muhterem arkadaşımızın verdiği 
takrirle bu kanunun tümünün üzerinde yapılan 
konuşmalardan sonra Askerî Personel Kanunu 
ile görüşülmek üzere iadesi talebedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu arkadaşla
rımdan soruyorum ve rica ediyorum. Askerî Per
sonel Kanıinu ile bu kanunun getirmek istediği 
hususların karşılanması veya tatmini veya il
gisi var mıdır, mümkün müdür? Bunu tetkik bu
yurmuşlar mıdır? Eğer değilse bu kanunu görüş
meye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla verilen 
önergelerin reddedilmesini ve bu kanunun gö
rüşülmesine karar almamızı arz ve teklif ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Coşkunoğlu buyu
runuz. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaş1 ar. her şeyden evvel bir noktayı ga
yet, açık olarak ifade etmek isterim. Biz ve şah
san ben bu tasarının tümünün ve getirdiği 
esasların, tamamen aleyhinde değilim. Belki 
askerî tabiplerimiz için bir ödenek verilmesi lâ-
zımgeleeektir, gelmiyecektir. Dün arz etmiş ol
duğum gibi bu hususta kati kanaat edinemedim. 
Sayın Bakanın vermiş olduğu izahat dahi ben
denizi tatmin etmedi. Dediler ki, istifa ediyor
lar. Bu personeli tutmak için böyle bir ödenek 
iîıdas ettik. Tezat içindedirler arkadaşlar, isti
fa edemezler, askerî tabipler, mecburi hizmet 
müddeti zarfında. Mecburi müddet zarfında is
tifa edemiyen personelin istifa edeceği mülâ-
hazasiyle ödenek getirilmesi bendenizce tezat 
teşkil eier. Eğer mecburi hizmet bittikten son
ra böyle bir istifayı önlemek maksadı varsa, o 
zaman tasarının prensipleri değişir, esaslar de-

2^7.1985 O :1 
ğişir. Ama bugünkü şeklini almaz. Benim şahsi 
kanaatimce, askerî tabiplerin tatmin edilmesinin 
ve orduda kalmasının şekli bu değildir. Veyahut 
askerî tabip temin etmenin usulü de bu değil
dir. 

Liseden itübaren doktor yetiştirmek, askerî 
hekim yetiştirmek için lâzımgelen tedbir alın
malı. Bu tedbirler o şekilde alınmalı ki, ihti
yacı karşılasın ve mecburi hizmet devrinden 
sonra tazminat düşünülebilir. Asıl benim şah
san temas etmek istediğim nokta şudur : Dün 
Sayın Karakurt arkadaşım da gayet güzel, veciz 
şekilde ifade ettiler. Orduda hizmet eden di
ğer su'bay arkadaşlar doktor arkadaşlardan da
ha az hizmet ediyor değillerdir. Ordu kademe
si arasında bir fark husule getirerek, ordu 
mensubu arasında kardeşlik hisalni, tesanüdü 
boaar. Bütün endişem bu noktada toplanmakta
dır ve takririmde tasarının tamamen reddini 
arz etmedim. Meclise gelmekte bulunan veyahut 
da gelmiş bulunan Askerî Personel Kanunu ile 
birlikte mütalâa edilsin. Ahenkli bir şekilde 
subayların ve subay tabiplerin, eczacıların ve 
diş tabiplerinin durumları ahenkli bir şekilde 
müöalâa edilsin. Şimdi bir palyatif tedbir alıyo
ruz. Yarın ordu personel sisteminde ayrı bir 
esas kabul etmiş olacağız; ahenk bozulmuş ola
cak. Mesleke lâyıfeyle vâkıf olmadığım için 
bâzı aekerî zevat ile istişare ederek bu mütalâa
mın doğru olup olmadığını araştırdım. Ve se
natonun içinde dahi bulunan bâzı sayın asker 
arkadaşlarımızın bu fikre taraftar olduklarını 
da gördüm. Bu mülâhaza iledir ki, takririmi 
takdim ettim. Takririm tasarının tamamen reddi 
mahiyetinde değildir. Askerî Personel Kanunu 
ile birlikte meselenin konuşulması ve bir karara 
'bağlanması ahenkli bir şekilde mevzuun helle-
dilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sebeple tak
ririmin kabul edilmesini arz ediyorum. Saygı
larımda. 

BAŞKAN — Açık oy takrirCni okutacağım. 
Usule göre çıngırakları çaldırdım. Açık oyla
ma teklifini yapan, imza eden arkadaşlar da 
gelebilirler. Diğer arkadaşlar da gelecekler tabiî. 
Üç dakika sonra açık oy takririndeki imza sa-hip-
lermin yoklamasını yapacağım. 

NAHlT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Başr 
Kanım, açık oy talebimizi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Açık oy talebi
nizi geri aldığınız için açık oy talebinizi okutH 
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muyorum. Doğrudan doğruya tümünün reddi
ni isteyen takriri işar-i oyla oylarınıza arz ediyo
rum. Tümünün reddini kalbul edenler... As
kerî Personel Kanunu ile birlikte tetkik edilmek 
üzere tümünün reddini kabul edenler lütfen işa
ret etsinler... (Gürültüler) Efendim, hâkimle
re daha sıra gelmedi, oylamada konuşmayın lüt
fen. Kabul etmiy enler... 25 e karşı 35 oyla red
dedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi talebedilmektedir. ive
dilikle görüşülmelini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN ÂLÎ TÜRKER (Balıkesir) — Tak
ririm vardı, okunmasını riea ediyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Türker, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen görü

şülmekte olan 053 sıra sayılı kanun tasarısının 
başlığının : 

1. «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi, veteriner hekim ve eczacılara 
tazminat verilmesi hakkında Kanun» şeklinde de
ğiştirilmesini, 

2. Birindi maddenin, birinci fıkrasının Mil
let Meclisince kabul edildiği gibi aynen kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Erzincan 
Hasan Âli Türker Fehmi Baysoy 

Çorum Tabiî Üye 
Alâeddin Çetin Suphi Görsoytrak 

BAŞKAN — Millet Meclisinde görüşüldüğü 
şekilde başlığın «Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
muvazzaf taibip, diş tabibi, veteriner hekim ve 
eczacılara tazminat verilmesi hakkında Kanun» 
şekiinde değiştirilmesini teklif ediyorsunuz. Söz 
istiyor musunuz Sayın Türker? İstemiyorsunuz. 
(Veremezsiniz sesleri) Efendim, maddelere ge
çildi. Türker başlık hakkında talepte bulun
ması hakkıdır. Sonra, bir yanlışlık olabilir, bu 
yanlışlığı da düzeltemeyiz. Olmaz tabiî böyle bir 
hukukî kaide, onun için bu takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Takriri tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Takrir ikinci defa okundu.) 
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BAŞKAN — Yani veterinerlerin ithali kısa

ca değil mi Sayın Türker ? 
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi

yenler... Takrir 22 ye karşı 28 oyla reddedil
miştir, talep. 

Başlığı komisyonda gösterildiği şekilde oy
larınıza arz edeceğim evvelâ. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş 
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 

hakkında Kanun 

BAŞKAN — Başlığı böyle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbe
lerde bulunan muvazzaf tabip, diş tabibi ve 
eczacılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu 
kanunun esaslarına göre tazminat verilir. 

İnsan sağlığı ile görevlendirilmiş çeşitli 
menşelerden gelen hayati kimya mütehassısları 
ile aynı görevlerde bulunan bakteriyologlar ve 
Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı olarak hizmet gören 
sivil tabip, diş tabibi ve eczacılara da 1 nci fık
ra gereğince tazminat verilir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Tak
ririmiz vardır efendim. 

BAŞKAN — Efendim evvelâ sözleri vere
yim de. Sözü de yazarız Saym Demir, Söz is-
tiyen arkadaşlar sırası ile Sayın Onat, Saym 
Tevetoğlu, Sayın Baltan, Sayın Demir ve Sa
yın Dikeçligil. 

Buyurun Saym Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Saym Başkan, 

muhterem senatörler, önümüzdeki şu kanun se
bebiyle konuşmamak için kendimi çok tuttum. 
Fakat mümkün değil. Yanlış bir mütalâanın 
içindeyiz. Evvelâ doktorlara bu tazminatı ni
çin veriyoruz, sualini cevaplandırmak gerekir. 
Gece gündüz mukaddes vazifelerini ifa edebil
mek için harb sanatını öğrenmek yolundakile-
rin yıpranan canlı uzviyetlerinin her an tamiri 
mümkün olabilsin ve tekrar hizmete çabucak 
sokabilsin, içindir. Her işin başının sağlık ol
duğunu ne çabuk unutuyoruz. Size söyliyebi-
lirim ki, bu müessesede çalışan ihsanlar bütün 
meslek gruplarından daha fazla yıpranmakta
dırlar. Sizlere soruyorum; kaç tanemiz bir 
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ameliyatı baştan sona Ikadar takibedebiliyoruz. 
Kaç kişimiz açık 'bir veremli ile sarmaş dolaş 
olabiliriz. Kaç tanemiz gece yarısı uykumuz
dan alınıp vazifeye götürülmekteyiz. İnsaflı 
olalım. Bu kanunu his açısından da, hizmet 
açısından da müdafaa edebilmek mümkündür . 
Biz daha ziyade his açısından değil hizmet açı
sından mütalâa etmek zorundayız. Zira sivil 
tabiplere full - time yaptırırken ve bugün dı-
şarda, vereceğiniz maddi tazminatın birkaç 
mislini kazanacak durumda iken bu çocukları 
burada tutamazsınız ve mecbursunuz tedbir al
maya. Hiçbir zaman kıtadaki arkadaşları, bu 
feragatli çocukları kıskanmazlar. Mesleklerde 
benzerlik olmayıp ancak hizmette birleşirler, 
ordu ile. Üstelik de dünya ordularında bu böy
ledir. Herkesin doktor olması mümkündür ve 
buna mâni olan bir sebep de yoktur. Has
belkader herkes seçtiği meslekte hata ve sevap-
lariyle hizmeti peşinen kabullenmiştir. Meslek
ler arasında yarış asla düşünülemez ve bu çok 
yanlıştır. Ordu bugün her müessese de olduğu 
gibi ihtisaslaşmaya önem vermiş ve bu husus
ta önder durumdadır. Bâzı arkadaşlarımın de
dikleri gibi değil, mesele. Ordu mâTifTi ve 
maddeten böyle ufak hesapları asla düşünmez. 
Zira böyle bir hal olsaydı meselâ; evvelâ birkaç 
yıl önce bu Senatodan çıkan havacılara vermiş 
olduğumuz tazminatı konuşurlardı. »Sanırım; 
kısa zamanda büyük kıdemler alan ve en yakın 
meslekî benzerlik arkadaşları olan kendi kur
may arkadaşlarına kıdemi düşünmezlerdi. Sık, 
sık kıdem ile kendilerinden çok ileri giden ha
vacı ve denizcilere imkân vermezlerdi. Mü
hendislerin ve yine tazminat alan ordu donatım 
smıfmdaki arkadaş]arınm denizaltıcı ve dalgıç
ların tazminatını çok görürlerdi. Yok, böyle 
bir sey. Olmıyan ve hayal mahsulü fikirleri 
burada tartışmak faydalı değil, bilâkis zarar
lı olur kanaatindeyim. 

Şimdi, meselenin esasına girelim. Tasav
vur buyurunuz; tam mesai yapan ve kahrî ça
lışma içindeki bir eğitim birliğini harb sanatın1 

öğrenmek için çeşitli tehlikelerle bir oyuncak 
gibi oynıyan en tehlikeli maddeleri açıyor, gös
teriyor ve infilâk edecek tapaları tanzim edi
yor, 'karıştırıyor ve deniyor. îşte ekseriya br 
anda ne olursa oluyor. Bir sefer yürüyüşünde 
tatbikatlarda veya şoför eğitimi .konularındr 
ve hattâ kışla alanındaki, normal eğitimde dai-
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ma bir veya birkaç vaka oluyor. Oluyor, ol
maktadır. Bu 20 küsur yıllık hizmeti ekşitmiş 
naçiz arkadaşınızın hakiki beyanıdır. Samimî 
olarak söylemeliyim iki; işte bu vaka zamanla
rında kumandanlar başlarını çevirir, çevirmez 
bir tabibi yanlarında buldukları anda onlardan 
daha bahtiyar insan yoktur. Çünkü, ilk mü-
daheleyi yapabilmenin vicdan huzuru içinde gi
rerler. Memleketimizin ne güzide ve hizmet 
yarışında sapasağlam çocukları kıtadadır ve 
babalarından sonra onları muhafaza ve koru
mada kumandanlarının asıîl ödevlerindendir. 
îçhizmet Kanununun ve Nizamnamesinin ordu
nun sağlık ve moral meseleleri üzerine müesses 
olduğunu bilmemiz hatırlamamız gerekir. Bu 
sebeple kumandanına karşı erin işlediği suçlar 
dahi ana - babaya yapılmış gibi cezalandırıl
maktadır. 

Sözü uzatırı ly a yi m. Sivil full - time'a ve 
sağlık sosyalizasyonuna tabi bir tatbikat için
deki memlekette Askerî Şûra ve Bakanlık en 
güzel tedbiri .almıştır. Bir tabip bilmeliyiz ki, 
yukarda saydığım bütün hizmet sınıflarından 
daha fazla tahsil yapan, dirsek çürüten insan
dır. Ordu kadrolarındaki araç ve gereçlerin 
bakım ve tamiri için birçok yüksek rütbeli tek
nisyenler de, eskiyeni hizmete sokmak içindir. 
Yoksa çürüğe çıkarmak için değildir. Birçok 
vatandaşlar burada meseleyi başka başka açı
dan mütalâa etmişlerdir. Hayır, mesele yine 
böyle değildir. Ordu bir hizmet ve nöbet yeri
dir. Her Türk olan bu nöbeti tutacaktır. Dün
ya nükleer silâh yarışma girmiştir. Ordular 
tıp ilmi ile birlikte asrın tekamülüne ayak uy
durmak suretiyle yeni kıtalar dünyalar fethine 
hazırlanmaktadırlar. Bunu idrak etmek zorun
dayız. Ben topçu subayıyım. Evvelce bu sını
fa subay yetiştirmek zor ve zaman işi idi. 

BAŞKAN — Sayın Onat, birinci madde Ihak-
kında görüşünüz lütfen. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Evet, tabiî ona-
geleceğim, arkadan, 

Şartlar ağırdı. Fen derslerini pekiyi ile bi
tirenlerle Mühendishane-i Berri Hıımayun'dan 
mezun olanlar alınır idi. Lâkin şimdi füze ve 
nükleer silâhlar ile ordunun bu sınıfa olan ih
tiyacı yok denecek derecede azalmıştır. Yerine 
füze taburları ihdas edilmiştir. Şimdi topçu su
baylarının ancak yeri yardımcı sınıflar olmuş-
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tur. İhtilâl sonrası emekliye sevk tasarrufunda I 
beşte üçü topçu subayları olmuştur. Ama, bu- I 
nun zarureti karşısında kimse şu veya bu sı- I 
nıfla mukayeseye girişmemiştir. Keza Birinci I 
Cihan Harbinde en tutulan şanlı ve muvaffak I 
sınıf da süverilerdi. İkinci Cihan Harbinin I 
motor gücü tatbikatı ile ortadan silinip gitti. I 
Kimin ne itirazı oldu veya olabildi? Veteriner I 
sınıfı da böyledir arkadaşlar. Bu çalışkan sı- I 
mf da şanla, şöhret ile görevini yapmıştır. Ne I 
yapalım 'ki; havada, karada ve denizde motor I 
diye haykıran asrın icabı yerine gelecektir. I 
Burada veterinerleri savunan arkadaşlarım mu- I 
hakkak ki, çok haklıdırlar. Lâkin haksız ol- I 
dulkları bir husus da vardır. Bendeniz bu tek- I 
lifi yaptığım zaman gerek matbuat yolu ile. I 
gerek bu kürsüden gerek bütçe müzakerelerin- I 
de fedaatle tekrar ettim. O zaman onlar da I 
sevdikleri bu arkadaşlarının hak ve hukukları I 
için bir kanun teklifi getirebilirlerdi. Bu hima- I 
yenin karşılığı bu kanunu sevk etmek mi olma- I 
lıdır? İşte benim aıılıyaınadığım mesele bura- I 
sidir. Bugün ordunun büyük ihtiyacını İcar- I 
şılamak üzere sağlık personelini hizmete bağ- I 
layıcı tedbirleri Hükümet alırken veterinerler I 
bu tedbir içine sokamıyorsa bu asla hissî olma- I 
malı ve ihtiyaçtan doğan bir mesele kabul edil- I 
melidir. Sayın Karakurt Beyefendinin kardeş- I 
leri halen orduda bir muhabere albayıdır vr I 
benim kurs arkadaşımdır. Kendisini çok iy' I 
tau-mışımdır. İhtisasa öncelikle hürmet eder I 
Çünkü yaptığımız nükleer silâhlar kursunda br I 
birer üst rütbeli subay iken hocalarımız ara- I 
smda pekçok yüzbaşı hattâ üsteğmenler vard- I 
Bu' bir ihtisas meselesidir. Onların aldıklar- I 
ödeneklere ve hocalık kisvesine hürmet duymn- I 
şuzdur, kıskanmamışızdır. Sözlerime son ve- I 
rirken yirmi yıl emek verdiğim müessesede olar I 
bâzı gelenekleri de arz etmeme müsaade buyu- I 
runuz. Alay kumandanı, tümen kumandanı ve- I 
ya kumandanlar daima bir teğmen veya üsteğ- I 
•men doktor ile bir hâkim ile çok yakın arkadaş- I 
lık ederler. Kendi aracı ile taşırlar. Hususi- I 
yetleri emrindeki bütün kıta subaylarından da- I 
ha fazla olur. Onlarla her mevzuda arkadaşlık I 
eder, bizlerde bunu görür fakat asla bir dok- I 
toru, bir hâkimi bu hali ile kendimizle muka- I 
yese etmez ve edemezdik. Dün olduğu gibi br I 
gerçekler bugün de mevcuttur. Bunlar bu mü- I 
essesede ilelebet yaşıyan adetlerdir. Eğer kıta J 
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kumandanlarında Karakurt arkadaşımın zik
rettiği gibi bir mânevi çöküntü meydana gele
cekse ki, ben bu söze mümkün değil kapılanmı
yorum, ancak felâket anında veya ondan son
raki tedbirlerde doktorunu hemen ve anında 
müdahale emri için yanında bulamıyan kuman
danlar çöküntü içine gireceklerdir. O halde 
sağlam tutulmaya muhtaç bir 'hizmet müessese
sini öncelikle de genç evlâtlarımızı yaşlı hiz
metlilerimizi ve ailelerimizi düşünerek bu ka
nunu kabul edildiği gibi çıkmasına büyük ilti
fatlarınıza ve takdirlerinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Saynı Tevetoğlu, 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) —Say ın 

Başkan, muhterem senatörler, benden önce 
konuşan değerli arkadaşım Hilmi Bey bir 
çok hususları tamamen düşündüğüm ve ifade 
etmek istediğim şekilde burada beyan buyur
dukları için çok kısa konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Devlet Ha
zinesine yük tahmil eden her çeşit tazminat 
ve her çeşit para sarfına çok dikkat edilme
sini savunan arkadaşlarınızdan biriyim. Bu 
itibarla bilhassa dün görüşülmesini bitirdiği
miz bir kanunda da siyasi partilere para tah
sis edilmemesi hususunda iki gün ısrarla ve 
şiddetle konuşan ve bu fikri savunan bir arka-
daşmızdım. Fakat bu kanun bugüne kadar 
bilhassa sivil hekimlere tanıdığımız haklar ve 
verdiğimiz tazminatta ve tüm gün çalışma gibi, 
yani İngilizcesi Furtaym dedikleri kanunu ve 
yine sosyalizasyon bölgelerinde çalışan doktor 
ve sağlık personeli için getirdiğ'miz örnekleri 
kabul ettikten sonra Kahraman Ordumuzun 
saflarında hizmet görmekte olan doktor, dişçi 
ve eczacı arkadaşlarla kimya mütehassısları için 
getirilmiş bu ödeneklerin tamamen yerinde ol
duğuna, lüzumlu olduğuna kaaniim. 

Bâzı arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, 
askerî hekimler ve diğer eczacı arkadaşlar or
dudan istifa edip ayrılıyorlar. Onun için 
onları tutmak maksadiyle bilhassa bu kanun 
getiriliyor, fikrine katılamıyacağım. Burada 
sebep yalnız bu değildir, arkadaşlar. Görüyor
sunuz ki, getirilen kanunun 6 ncı maddesine 
göre hekimlerin eczacıların ve diş tabipleri
nin muayenehaneleri kapatılacak ve başka hiç
bir yerde meslekleri ile her hangi bir kazanç 
sağlamak imkânı bırakılmıyaeak yani kendile-
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rini bütün varlıkları ile ve bütün gün ve hattâ I 
gece ordumuzun sağlık hizmetine hasredeeeklerdir. 
Şunu takdir ve kabul buyururusunuz ki, bir I 
hekim günde en azından bugünkü muayene I 
ücretleri dikkate alınırsa 30 liradan, 40 lira- I 
dan aşağı para kazanmaz. 30 - 40 lira para ka- I 
zanan bir hekim arkadaş ayda asgari 1 000 - 1 500 I 
lir para kazanacaktır. Muayenalıanesini kapat- I 
makla kendilerine vereceğimiz tazminat hiç de I 
kazançlarının üstünde; iki misli, veya tam kar- I 
şılığı değil belki yarısı, üçte biri, hattâ dörtte I 
biri mesabesindedir. Bu bakımdan bu arkadaş- I 
larım hakikaten bütün mesailerini ordumuz I 
içindeki sağlık hizmetlerine hasretmeleri sure- I 
tiyle görecekleri vazife gerçekten alacakları taz- I 
minatı hak eder mahiyettedir. Arkadaşlarım, I 
bilhassa Hilmi Bey hekimlerin pisikolojik ba- I 
kundan ordu içindeki durumlarını izah ettiler. I 
Muhterem arkadaşlarım, ilk askerî tabipler Türk I 
Ordusuna mektepten çıktıkları zaman albay ola- I 
rak katılmışlardır. I 

Her halde o zaman da bunu düşünen Ordu- I 
muzun Yüksek Kumanda Heyetinde bulunan I 
kumandanlarımız ve o zamanki idaremiz burada I 
bir sebep görmüştür. Daha sonra bu rütbe yüz- I 
baskılığa indirilmiştir. Yani askerî doktor si- I 
vil hekim arkadaşı ile beraber aynı sınıflar- I 
da okur; mezun olduğu vakit doğrudan doğ- I 
rüya Orduya yüzbaşı olarak girerdi. Senelerce I 
de bu şekilde bir rütbe farkı gözetilmek, I 
tanımak suretiyle, hekim arkadaşların ödenekleri I 
ve hekim arkadaşların rütbeleri bu şekilde or- I 
duda düzenlenmiş ve münasip görülmüştür. I 
Bugün de diğer sınıflarla yine bâzı ufak fark- I 
lar mevcuttur. Fakat Sayın Bakanın da izah I 
buyurdukları gibi şu tazminatın, şu ödeneğin I 
kabulü Askerî Şûramızda da enine boyuna in- I 
çekildiğine göre ve arz ettiğimiz sebeplerle de I 
bilhassa arkadaşlar bundan böyle bulundu- I 
ğu kıtada, çalıştığı hastanede, kendini bütün I 
zamanı ve çalışmasiyle ve varlığı ile yalnız ve I 
yalnız askerî sağlık hizmetlerine hasredece- I 
ğine ve dışardan da hiçbir kazanç sağlamıya- I 
cağına göre bu maddenin aynen kabulüne il- I 
tifat huyurulmasmı arz ve teıklif ederim. I 
hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Arkadaşlarımız konuyu aydınlattılar. Onun I 
•için ben sarfınazar ediyorum. | 
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BAŞKAN — Çok teşekkür Sayın Baltan. 
Şimdi Siyasi Partiler Kanununun geçici 

dört maddesi hakkındaki oylamaların netice
sini arz ediyorum. 

ilâve olunan geçici birinci -maddenin oy
lamasına 107 sayın üye ıkatılmış, 101 kabul, 
2 ret, 4 çekinser salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Eski 107 nci madde geçici ikinci madde 
olarak ikinci defa oylamasına 108 sayın üye 
katılmış, 101 kabul, 3 ret, 4 çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Esıki 138 nci madde geçici üçüncü madde 
olarak ikinci defa oylamasına 107 sayın üye 
katılmış, 98 kabul, 5 ret, 4 çekinser, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

Eski 139 ncü madde geçici dördüncü mad
de olarak ikinci defa oylamasına 109 sayın 
üye katılmış 98 kabul, 5 ret, 6 çekinser, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

Bu suretle Siyasi Partiler Kanunu Sena-
tomuzea tadilen ıkabul edilmiştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Şimdi söz sırası Sayın Mehmet Ali Demir'-

"n. Bir de siz vazgeçerseniz Sayın Demir. (Gü
lüşmeler) 

MEHMET ALİ DEMlR (Tunceli) — Çok 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
benim mâruzâtım çok fosa olacaktır. Sayın 
Kalpaklıoğlu konuşurken hakikaten bir nok
taya temas ettiler, ben ,bâzı kişilere tazminat 
verilmesinin veya verilmemesinin asla lehinde 
veya aleyhinde ıkonuşmıyacağım. Ben prensip
lerin vazedilmesinin daha yerinde olacağı 
kanaatindeyim esas bu. Hakikaten »bir zümre
ye verilir, diğerine verilmezse o zaman bir 
huzursuzluk yaratır kanaatindeyim. Dün Sa
yın Bakan burada beyanda .bulununken ve
terinerlere ihtiyaç kalmamıştır, ihtiyaç azal
maktadır, bu sebeple gün geçtikçe başka 
teşekküllere gittiklerini, beyan ettiler. Şim
di çok muhterem arkadaşlarım, şu hususu bir 
kere daha beyan etmek isterim. Takririm de 
bu mealdedir. Bundan evvel, Sağlık: Bakan
lığının Fultaym Kanunu görüşülürken, orada 
Sağlık Bakanlığının bünyesinde mevcut te-
şohViUlerde çalışan veterinerlere bir hak ta
nıdık. Bunlarda aynı mektepten mezun, on
lara, hak tanınıyor, burada, askerî veteriner he
kimlere tanımamak doğru değildir, isabetsiz
dir. 
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Şimdi Sayın Bakandan şunu öğrenmek iste- I 

r îm: Acaba bu veterinerlerin hepsi Bakanlığa I 
•müracaat etseler, bize muvafakat verin, biz ay- I 
rılacağız, deseler, hepsine muvafakat verecekler I 
mi? Tahmin ediyorum veremezler. Veremiyecek-
lerine göre bunların da tatmini cihetine gidil- I 
meoi şart ve zaruridir. 

İkinci husus; şimdi muhterem arkadaşlar, I 
ankadaşlar bir beyanname dağıtmışlar, okuya- I 
yım. «Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli üni- I 
versite tahsili yapan subayların ödenek ve ki- I 
demlerini gösterir çizelge» belki bir çok arka- I 
daşlara dağıtılmış. Askerî mühendisler ödenek I 
alıyor ve dört yılda bir kıdem alıyor. Askerî 
hâkimler ödenek alıyor. Askerî tabipler öde- I 
nek alıyor ve iki yılda 'bir terfi ediyor. Askerî 
veteriner ödenek almıyor. Askerî kimya mühen- I 
dişi alıyor, kıdemi ve kaç yılda bir olduğunu I 
yazmamış. Hayatî kimya uzmanı alıyor, alıyor.: I 
Askerî öğretmenler, yok, yok. i I 

Şimdi; aynı çatı altında çalışanlardan askerî I 
veterinerlerin dışta bırakılmasını asla gönlüm I 
tasvibetmemektedir. Uygun değildir. Aynı tah- I 
sili görüyor, az - çok ve bir ıkısmına verip di- I 
gerine vermemek nasıl olur? Sonra ikinci bir I 
husus yalnız burada vermiyoruz fakat Sağlık I 
Bakanlığının bünyesinde çalışana veriyoruz. I 

Şimdi burada biraz evvel Remzi Tarık Bal-, I 
tan arkadaşım dedi ki. .Mlîve mensupları gel- I 
diği zaman o zaman görürürsünüz buyurdular. I 
Şimdi hakikaten doğru, şurada belki adliyeci- I 
ler, belıki askerler baktım, burada veterinerler I 
çok olsaydı emin olun ki veterinerlere ait bu ka- I 
nun lehte çıkacaktı. Çünkü; gördüm tabipler I 
haklı. Onların durumunu bildikleri için, onların I 
içinde (bulundukları için lehte parmak kaldır- I 
maktadırlar. Buradaki senatörlerin % 40 ı ve- I 
teriner olsaydı o zaman bu kanun ... (Gürültüler.) I 
Müsaade buyurun efendim... I 

BAŞKAN — Sayın Demir, eğer biz burada I 
mesleklere göre zam yapacaksak ekseriyetin I 
'kimde olduğunu herkes biliyor. I 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — 
Şimdi efendim, mesleklere göre zam yapılacak- I 
sa onu Hükümetten öğrenmek isterim. Ben is-, I 
tiyorum, takririm de var; veterinerler bunun I 
dışında bırakılmasın. Askerî öğretmenler de bu- I 
nuh dışında bırakılmamalı. Aynı fakülteden I 
mezun olmuşlardır, aynı derecede tahsil gör-; I 
müşlerdir, birinin vazifesinin diğerinden üstün: | 
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olduğu iddia edilemez. Şahsi kanaatim, bu va
tan sathında hepsinin az çok vazifesi vardır. 
Askerî veterinerlerin de burada yer alması ye
rinde ve lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Tak
ririm de bu mealdedir ve şahsi görüşüm de 
odur. 

FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Bir saat 
ders verip giden bir öğretmenin vazifesiyle bü
tün gününü, gecesini gündüzünü hastanede ge
çiren »bir doktorun vezifesi aynı olabilir mi? 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — 
Ben bir fark görmüyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı ikonuşmaymız lütfen. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — 

Siz kendi fikirlerinizi izah ettiniz Sayın Tevet-
oğlu. Fikirlerinize hürmet ederim. Sizi gayet 
güzel dinledim. Benim inancım da budur. Ay
nı çatı altında vazife gören askerî veteriner 
hekimlerle, askerî öğretmenlere de bunun ta
nınmasını istiyorum. Bu hususta bir takririm 
var Kabul veya reddersiniz. Kabul veya redde
dilse de burada biz, biribirimize ve fikirleri
mize hürmet etmek mecburiyetindeyiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ne Hakkında Sayın Ege?. 
ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 

haıkkmda. 

BAŞKAN — Ne usulü, Sayın Ege?. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Baş

kanlığın, tutumu hakkında söz istyorum. 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumunda deği

şen bir durum yoktur. Onun için söz vermiyece-
yiım. 

Sayın Dikeçligil buyurun. 
Bâzı arkadaşlar söz almak için evvelâ usul 

hakkında diyorlar. Usul değişmediği için... 
ÎSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Usul 

hakkında söz istiyorum, Başkanın tutumu haık
kmda, 

BAŞKAN — Vermiyeceğim, Beyefendi, Ver-
miyeceğim. Bunu izah ediyorum işte. Bunda 
muvaffak olamazlarsa. Başkanın tutumu hak
kında söz alınabilir, istediği zaman her arka
daş diğer' bir arkadaşı tenkit sadedinde Başka
nın tutumu hakkında söz alacağım diyemez ve 
verilemez. 
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Buyurun Sayın Dikeçliğil. I 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Ama bu devamlı olarak yapılıyor. I 
BAŞKAN — Devamlı olarak yapılmıyor 

Sayın Ege. Susmazsanız size ihtar vereceğim. I 
Buyurunuz Sayın Dikeeliğil. I 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) —Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, haddizatında I 
elbette askerî doktor arkadaşlarımıza ek. öde- I 
nek getirilmesi derinlemesine düşünüldüğü tak- I 
dirde doğrudur. Sebebine gelince bir taraftan I 
sivil tıpta çalışanlar, hastanelerde çalışanlara I 
tazminat, ek ödenek veriliyor. Ama, buna mu- I 
kabil onunla aynı tahsili yapmış, aynı seviye- I 
de olan insanlara verilmediği takdirde bu ada- I 
letsizlik olur. Esas itibariyle benim istirhamım I 
şu olacaktır; hükümetlerden. Bu kanunları, I 
bu maddeleri ek ödenekleri falan getirirken I 
esas muvazene unsuru olmak, efİcarı umumi- I 
yeyi yani çalışanları tatmin etmektir. Şimdi I 
eğer bu kanunlar gelirken bir tarafa verilir- I 
ken öbür tarafa verilmemezlik yapılmasaydı, I 
hepsi beraber düşünül sevdi gayet iyi olurdu. I 
Elbette sivil doktorlara verdikten sonra askerî I 
doktorlara da verilecektir. Bu arkadaşlar da I 
muayenahenelerini kapatacaklardır. Böyle bir I 
muayenehaneyi kapattıktan sonra bunları ta- I 
mamen kışlaya bağlıyabilmek için bu ödenek I 
verilecektir. Vazif^ve teşviktir. Bu bunun I 
dısmda bir şev değildir. Bunu kabul ediyorum I 
hakikaten yerindedir. I 

Ama şimdi bir taraftan Bakandan şunu I 
istiraham edeceğim. Bize geliyorlar. Mehmet I 
Ali Bey, belki başka türlü ifade etti. Dolayı- I 
sivle biz de bir öğretmen unsuru olarak ar- I 
kadaslarm tatminini, daha çok hizmet etmesini I 
arzul ayacağız, aleyhinde bulunamıyacağım. Ama I 
Hükümet hakikaten bunun karşılığını da bu- I 
lacak, ben bunun karşılığını buldum diyecek. I 
işte sudur karşılığı. Bütün bu ek ödenekler I 
karşılıksız çıkıyor. Noksan tarafı bunda. Bu- I 
nu getirirken karşılığını getirecek iste karşılığı I 
budur diyecek, bu olmuyor ve olması iktiza I 
eder. I 

Şimdi bu öğretmen arkadaşlarımızın hakkı I 
var. Belki bunun yeri burası değil ama Sayın I 
Vekile hatırlatmak için söylüyorum. Harb Oku- I 
lunda ders okutan öğretmen arkadaşlar saat t 
başına dört lira alıyorlar. Ben orada vazifeli- I 
yim, ben esas unsuru yetiştiriyorum, ben de | 
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onlar gibi akşama kadar çalşıyorum dışarıda 
ders saatim yok, diyor. Efendim diğer sivil 
okullarda ders okutanlar 12 saat üzerinden 
okuttuğu takdirde ders başına onbeş lira ücret 
alıyor. 

EMÎN AÇAR (Manisa) — Askerî Perosriel 
Kanunu geliyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bey
efendi Askerî Personel Kanunu değil, beraber 
getireceksin okutturacaksınız bunu. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayı
nız. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Efen
dim müdahele ediyorlar. 

BAŞKAN — Ben de susturuyorum efendim, 
siz devam edin. 

HÜSNÜ DEKEÇLÎGÎL (Devamla) — Şimdi 
senin kadar ben de istiyorum, bu işi. Ama ce
miyette yani bir bakanlıkta muvazene un-
surıı olmak onların da sızlanmasına meydan 
vermemek için bu işlerin aynı zamanda getiril
mesi lâzım. Hattâ şimdi Bakanın da bunda 
kabahati yoktur. Millî Eğitim Bakanlığının 
ders saat ücretleri buraya gelirken, bundan 
"mceki Hükümet de emsali olan askerî okullar
daki öğretmenlerin de ders saat ücretlerini 
derhal burava getirmeli idi. Getirmedi, şimdi 
istirham ediyorum, Sayın Bakandan ve bil
hassa askerî öğrencileri yet'stiren ödetmen ar
kadaşlarımızın emsali gibi tatmin edilmesi için 
ve bu çıkacak burava ilâve edilmes'ne imkân 
^ok bunun, düşünüyorum; onların da bu hak
kının biran önce burava getirilmesi ve veril
mesi zaruridir. Çünkü, yarının kumandanına 
öğretmenlik yapıyor, bu arkadaşlar. Bir tarafa 
atılamaz, atılmaması iktiza eder. Arz ettiğim 
gibi liselerde 10 lira ders ücreti alınır, fakat 
askerî liselerde iki lira alırlar. Bu olmaz. 
Gördünüz mü beyefendi. 

Onun için o zamanlar gelmesi iktiza ederdi. 
Bundan önceki zamanda bu getirilmemiş, 
doğru değil. Bu maddenin elbetteki askerî dok
tor arkadaşlara hayırlı olmasını dileriz. Ama, 
bundan sonraki, Hükümet bu gibi tasarılar ge
tirirken karşılığını da getirmelidir. Karşılık
sız kanun çıkarmak doğru delildir. 

Diğer taraftan Sıym Bakandan tekrar .is
tirham edivorum. Bu öğretmen arkadaşların 
hakkı düşünülmeli ve bir kanunla gelinmelidir. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

— Ben daha ziyade bir sual şeklinde meseleyi 
vaz'edeceğim. Sayın komisyondan ve Sayın 
Vekilden istirham ediyorum cevaplasınlar. 

Efendim bu kanunda rütbe, askerî rütbe 
üsteğmenlik olarak başlıyor, teğmen olarak 
başlamayışmm sebebini lütfen izah etsinler. 

Bir mühim mesele de muhterem arkadaşlarım, 
hepiniz yedek subay olarak orduda vazife gördü
nüz veya muvazzaf subay olarak yıllarca çalış
tınız. Astsubayların da büyük bir rolü ol
duğunu kabul etmek lâzımıgelir. Astsubay olup 
da sıhhiye olarak çalışanlar ve memurin sınıfı
na dâhil olanlar var. Bunların sayısı, zannedi
yorum birhayli büyük bir rakama varır. Bu, 
umumi rakaım içinde de bahsedilmedi. Bu kişi
lerin- de askerî taıbip, eczacı ve doktorlar gibi 
bu ağır işte çalıştıkları hepinizin malûmudur. 
Bu kişilerin de aynı vazCfe ile tavzif edilmelerine 
rağmen şu kanunda ve bu maddenin içerisinde 
yer almaması se'bebini bir türlü anlıVaırrradım. 
Esbabı mucibede de yok. Bunun izahını S'aym 
Vekilden ve Sayın Komisyondan istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bayhan? Yok. 
Sayın Ege. Mehmet Ali Beye cevap mı ve

receksiniz, ne yapacaksınız? Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Beni kızdırdıktan sonra barış
tınız değil mi? 

Sayın Küçük. 
Sayın Küçük, atfınızı rica ederim, ben yan

lış okumuşum. Buyurun Sayın Fehmi Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, muhterem, arkadaşlarım; tabip arkadaşla
ra. verilen tazminatın verilmesinin çok yerinde 
olduğuna ben de bütün mevcudiyetimle tarafta
rım. Ancak, şimdiye kadar idarecilerin askerî 
veterinerler hakkındaki yanlış tutumları bizi 
daüıi aşağı - yukarı biriıayli zaman meşgul etti. 
Eğer vaktiyle bu tutum yanlış olmasaydı bu
gün bunların hiçbirine lüzum kalmıyacaktı. 
Şöyle ki, orduda atlı birlikler lâğvedilmeye baş
landığı vakit pekâlâ askerî veterinerin ne ola
cağı da bir plâna bağlanatoiMrdi, bu lüzumlu 
plân yapılmamıştır. Bir taraftan askerî veteri

nerlik kaldırılacak, bir taraftan sivil sektöre ak
tarılacaktı, sivil veterinerin mCktarı artacaktı. 
Bir tarafta sivil sektör var, yani Tarım Bakan
lığı var. Veteriner diye sağa, sola koşar, mem
leketin hayvan varlığının sıhhatini koruması için 
bir hayli gayret sarf eder, elinde olemanı yoktur. 
BİT tarafta fazla eleman var orduda, böyle yı
ğın halinde durur. Bu, müsaadenizle hoş bir şey 
değil. 

Bu bir devre geçmiş, ondan sonra genç genç 
arkadaşlarımız, bu sebeple tekaüde sevk edilmiş
tir. 

Şimdiye kadar tıp camiası içinde mütalâa 
edilen veteriner arkadaşlar şimdi bu mevzuda 
dışarda bırakılıyor. Halbuki bunun bir kolay 
tarafı vardır. Bir Veterinerler Akademisi var
dır. Bu Veterinerler Akademisinden arkadaşlar 
bakteriyolog ve biyokimyacı olabilirler. Bugün 
bu soruma cevap verdikleri zaman bunu da nazarı 
itibarU alsınlar. 

Bugün hastanelerde yeterli biyokimya müte
hassısımız var mıdır? Yeterli bakteriyolog var 
mıdır? Yok. Sebep? Daha evvelce bakteriyolog 
ve biyokimyacı mütehassıslar son senelerde ben
di açtıkları muayenehanelerde para kazanmaya 
•başladıkları için son yıllarda biraz o tarafa rağ
bet göstermeye başladık. Halbuki dah'a önce r&ğ-
bet olmadığı için büyük bir boşluk vardı. Buna 
rağmen veteriner arkadaşların büyük bir kısmı 
oraya aktarılmıştır. Pekâlâ bugün Gülhane Has
tanesinde de veteriner biyokimyacı olarak çalış
makta, işte Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıîfohfa lâbo-
ratuvarlarını baştan başa veterinerler işgal et
mektedir. Şu halde bunu bu hale getireceğimize 
elimizde mevcut Veteriner Akbdemişini boş bı
rakacağımıza şu •arkadaşları oraya götürüp şu 
hallere düşürmesek olmaz mıydı? Bu, hem mem
lekete faydalı oilurdu, hem de bizi uzun uzun 
m ü na kaşad an al ı koyardı. 

Bunların bundan sonra nazarı itibara alınma
sını bilhassa idarecilerden istirham ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Altı arkadaşımız konuşmuştur. 
Bir kifayet önergesi vardır. Kifayet önergesi 
kabul edilirse teamülümüz veçhile komisyona ve 
Hüküme'te söz vereceğim. Sırada da Sayın Sami 
Küçük vardır. Ona da söz vereceğim. Bu şart
larla kifayet önergesini oylıyacağım. 
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Sayın Başkanlığa ı 

Konu aydınlandı yeterliği arz ederim. 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

'BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza! I 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayet önergesi kabul edilmiştir. 

Komisyon.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Silâhlı Kuvvetlerde gö
revli muvazzaf askerî hekim, diş tabibi ve ec
zacılara verilmesi gereken tazminat hakkındaki 
kanun tasarısının 1 nci maddesinin müzakeresi 
dolayısiyle söz almış olan saym senatörlere ve 
belirttikleri fikir ve mütalâalara bilhassa te
şekkür ederim. 

Sayın senatörlerden k>smı azamı görüşlerin
de komisyonun tezekkür edip Yüce Heyete sun
duğu raporu istikametinde mütalâa dermeyan 
ettiler. Bir kısmı da yine aynı mütalâaya uy
makla beraber bâzı temennilerde bulundular. 

Sayın arkadaşlar bu maddede Geçici Komis
yonunuz bir değişiklik yapmıştır. Millet Mec
lisinden gelen metindeki (askerî veterinerler) 
ibaresini kaldırmıştır. Onun tek sebebi şudur: 
Şanlı Türk Ordusunun bu şerefli askerî veteri
ner hekim arkadaşlarımız hizmet süreleri içeri
sinde uzun yıllar bu dâvaya önplânda bu dere
ce ehemmiyet vererek çalışmalariyle hakikaten,. 
ordunun içerisinde hayvan sağlığmm koruyu
cusu olmuşlardır. Bunların hizmetlerinin tak
dir edilmemesine asla imkân yoktur. Yan yana 
çalıştığımız bu sınıfın elbette şayanı takdir 
geçmiş (hizmetleri virdir. Fakat ordunun te
şekkülü değişmiştir, bünyesi tamamen değin
miştir. Modern silâhlarla teçhiz edilmiştir. El-
betteki muasır devletlerin ordulariyle paralel 
olmak üzere hiç şüphesiz ki, Türk Ordusu da ı 
dünkü durumundan elbette ayrılmış ve çok kısa 
bir zaman içinde Türk Ordusu motorize kuvvet
l e re genişlemiş ve hizmeti bu şekilde yapmak
tadır. Bunlar yap1 lirken elbette hayvanlı bir
liklerin de kısım kısım ve zaman zaman tasfi
yesine doğru gidilmiştir. Bugün o hale gelmiş
tir ki, bizim yapdığımız ince tedkikat neticesi 
aşağı - yukarı Kara Kuvvetlerinin bünyesinde 
bir alaya yakın o kuvvede süvari birliğimiz var
dır. Bu da muhafız kıtasında yerine göre or- | 
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dunun süvari hizmetlerinin ve süvari gücünün 
temsilcisi olarak tatbikatlarda veyahut resmi-
geçit gibi manifestasyonlarda hizmet yapan bir 
birliktir. Onun dışında hakikaten hayvanlı 
birlik hemen hemen hiç kalmamıştır. Bununla 
demek isterim ki, motorize kuvvetlerle teçhiz 
edilmiş olan bir ordu birliğinin içinde bu hiz
met kendinden yok olmıya başlamış yani fonk
siyonu sona doğru gitmiştir. Şimdi bu gelen 
kanun tasarısı hizmet karşılığı verilmesi gere
ken bir tazminatı Ihedef tutmaktadır. Yoksa 
hizmet karşılığı olmıyan bir sınıfa bu kanun 
tasarısı elbette bir tazminat tanıyamaz, buna 
imkân yoktur. Ancak maddenin ikinci fıkrası 
dikkatle okunursa, biraz evvel mütalâa beyan 
eden Sayın Senatör Baysoy'un cevabını ver
miş olacağım. Bu ikinci fıkrada bu buyurduk
ları insan sağlığı hizmetine girmiş veteriner 
bakterioloğlarm hakikaten askerî hastaneleri
mizde hizmetleri mevcuttur. Elbette sağlık hiz
metleri birtakım sınıflara ayrılır, birtakım 
branşlara ayrılır. Biz bu sınıftan gelmiş arka
daşlarımız, bir müddet muayene işlerinde, İhti
sas Nizamnamesinin beşinci maddesinin belirt
tiği şekilde, bir müddeti muayene işlerinde 
ihtisasa tabi tutulur ve mütehassıs unvanı alır
lar. Bu suretle insan sağlığı hizmeti yapan 
hastanelerimizde bekteriyoloğ olarak menşei 
veteriner bakteriyolog arkadaşlarımız bunlar
dan asker olanlar olduğu gibi sivil veteriner 
teşkilâtından gelmiş arkadaşlarımız da vardır. 
Hattâ daha ileri gideceğim, elbette ki, yine 
biyo - kimya sınıfında biyo - kimya ihtisası ya
pan arkadaşlarımız da vardır. Aynı menşede 
yani asker veterinerlerden veya sivil veteri
nerlerden gördüğümüz karşılaştığımız imkân
sızlıklar karşısında Fen Fakültesi Kimya sını
fından olup da kimya diplomasını almış olan 
arkadaşlarımız da yine bir müddeti muayyene 
işinde biyo - kimyada ihtisas süresini doldur
duktan ve imtihan verdikten sonra Biokimist 
unvanını alarak bizim hastanelerimiz içinde bu 
ihtisas içerisinde çalışma yapmaktadırlar. Bi
naenaleyh, insan sağlığı hizmetine girmiş çe
şitli menşelere saihip bu çeşit arkadaşlarımız 
bugün hastanelerimizde hizmet görmektedirler. 
Ve bunlar da hiç şüphe yok ki, bu kanun tasa
r ı s ına getirdiği tazminattan elbette faydala
nacaklardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu askerî sağlık 

hizmetleri gerek birliklerimizde olsun, gerek j 
hastanelerimizde olsun elbette üzerinde hassa- > 

i 

siyctle duracağımız bir hizmettir. Bu hizmet 
bâzı arkadaşlarımızın tarif ettiği gibi saat, za
man, mekân tanımıyan bir hizmettir. Gece ya
rısı hakikaten her hekimin çok nasibi olmuştur. 
Gece yarısı tatlı uykusundan alınıp hastaneye 
getirilir. Tatlı uykusundan alınıp birlikte has
ta bir subayın evine götürülür. Veya ailesinin 
tedavisine götürülür. Bu ancak hekime na-
sibolan bir hizmettir. Bunun dışında bir hiz
met cemiyette yoktur. Kaldı ki, bu hizmetin 
içinde bulunan arkadaşlarımızın gün geçtikçe 
bu hizmet sahasını terk ettiklerini dün, tümü 
üzerinde müzakere yapıldığı zaman, oldukça 
tatmin edici olduğunu umduğum mütalâalarımı 
arz etmiştim. Şimdi tekrar aynı noktaya dö
nüyorum. Kısaca tekrar edeceğim. 

Biraz evvel Sayın Tevetoğlu askerî hekim
liğinin Türk toplumunda cazip kılınması için 
tarihin, çok eski zamanlarında hükümdarın yap
mış olduğu bir tasarrufla Askeri Tıbbiye şaha
neyi kurarken hakikaten nutkunda şunu demiş
t i r : «Ben size besleme yolu ile en güzel yemek
leri vereceğim, hattâ yemeklerinizde kuş sütü 
dahi bulunacaktır. Yemeklerinizin muayenesini 
ben yapacağım. Ve getiren nöbetçi talebe ve 
nöbetçi subayını da ihsanı şahanede bulunaca
ğım. Şunu da biliniz ki, sizi mektebi Tıbbiyei 
şahaneden ne'şet ederken miralay rütbesiyle 
(bugünkü albay rütbesi karşılığı) nc'şet etmeni
zi sağlıyacağım.» 

Sayın senatörler, bu askerî tababin memle
kette teessüsü için o zamanki hükümlarm na
sıl cemiyet içinde cazibe sağladığının büyük bir 
ifadesidir. Hakikaten ben Gümüşsüyü hastane
si Başhekimi iken, mahzendeki evrakları karış
tırdığım zaman bâzı isimlere rasladım. Kehhâl 
(yani göz hekimi) bilmem kim Pasa. Bâzıla
rının isimlerini hatırlıyorum Birinci Ferik Cer
rah Hacı Emin Paşa, Müşir Fevzi Paşa fakat 
size hepinizin tanıdığı bir ismi hatırlatacağım; 
Marko Paşa. Müşir Fevzi paşalar, bunlar ilk 
defa Askerî Mektebi Tıbbiyeyi Şahaneden albay 
rütbesi ile çıkıp müşürlüğe irtika etmiş hekim
lerdir. Hakikaten Sayın Tevetoğlu ben de bir 
istitradı canlandırlığı için kendisine çok teşek
kür ederim. Öyle olmuştur ki, orduda müşir 
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Fevzi paşalar, Birinci Ferik Gazi Ahmet paşa
lar. Biz bunların kendilerini tanımıyoruz. An
cak isimlerini biliyoruz. Ve yine tıp camiasında 
kıymeti ilmiyeleri ile tanınmış Zogros Paşalar, 
ondan sonra Celâl İsmail Paşalar, Aristili Paşa
lar, sonra sonra bizim zamanımıza kadar gelen 
Esat Paşalar, Ziya Nuri Paşalar ve daha isim
lerini saymakla bitiremiyeceğim şu rütbeleri ih
raz etmiş değerli tıp üstatları Askerî Tıbbiyei 
Şahanenin yetiştirdiği insanlar, ve yine Askerî 
Tıbbiyei Şahane çok iyi bilirsiniz ki bu insan
ları yetiştirdikten sonra memleketin askerî sağ
lık hizmetlerinin hakikaten en belirtili bir şe
kilde verimli kılınabilmesi için Prof. Rider Pa
şanın, Prof. Viding Paşanın, Prof. Dante Paşa
nın memleketimize celbcdilmesi suretiyle Gülha-
ne Askerî Tıp Akademesi gibi tatbikat hastane
sini açmaları ve bu sefer de buradan çıkan he
kimlerimizin, anamüesseselerimiz olan Birinci 
Tıp Fakültesini yani İstanbul Tıp Fakültesini 
ve çok kısa zaman evvel 1945 yılında da İkinci 
Tıp Fakültesini kendi bünyelerinden meydana 
getirdiklerini unutmamak lâzımdır. Şu ifada-
tımla belirtmek isterim ki, işte bu kadar şanlı 
bir tarihi olan ve hakikaten memleket sağlığın
da yapıcı rolünün bu müessesenin ordu içinde, 
dün de belirtiğim gibi, azalması bu günün dâ
vası değildir. Bu çok daha evvelinden başla
mıştır. Bunu Sayın General Özdilek, Sayın 
General Muzaffer Alankuş da buradadır, yine 
burada bulunan arkadaşlarımızdan çoğu bu dâ
vayı çok yakînen bilir. Gün geçtikçe ordunun 
sağlık davasındaki rolünün düşüşü artmaya baş
lamıştır. Ama, son yıllarda bu çok dikkati çek
miştir. Bunun da sebebi elbetteki 211 numaralı 
Kanunun getirmiş olduğu hükümlerdir. O da 
şudur. Adedleri azalmak da bulunan askerî he
kimlere bir de ayrıca ek vazife tahmili en geniş 
ölçüde olmuştur. Hizmette bire karşı altı misli 
artış vardır. Bunun sebebi askerî hekim, yal
nızca askerî subaya değil, aynı zamanda onların 
ailesi efradına bakmakla da mükellef tutulmuş
tur. Yalnız bu da değil, emekli subayların iaşe
si ile mükellef bulundukları iale efradını da 
yine kendi bünyesi içine almıştır. O halde bu
gün hastanelerde durum şudur : Benim elimde 
bâzı istitikî rakamlar mevcuttur. Ama, bunları 
okuyarak zamanınızı almak istemiyorum. Yal
nız inanmanızı rica edeceğim. Çünkü bu ista-
tistikî rakamlar katiyet ifade eden rakamlar-
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dır. Bugün Uülhane Askerî Tıp Akademisinin 
hizmeti düne nazaran 500 misli artma göster
miştir. Haydarpaşa Askerî hastanesinin, keza 
Maraşal Çakmak hastanesinin ve diğer bâzı 
askerî hastanelerin hizmetlerinde büyük artış
lar vardır. Hangi askerî hastaneye gidilirse 
polikilinikler namütenahi doludur. Klinikler de 
işler imkânlar dışına çıkmıştır. O halde bir ta
raftan hekim adedi azalmakta, yani kadroda 
2 000 hekim bulunması lâzım gelirken, 791 he
kim bulunmakta, bunun karşısında da hizmet 
artmaktadır. Bir taraftan aded düşer, bir yan
dan da hizmet artarsa bunun karşısında da ay
nı eamia içersinde Sağlık Bakanlığı da kendi 
bünyesinde çok haklı olarak memleket sağlık 
dâvalarını eiddiyetle ve ehemmiyetle ele alarak 
224 sayılı Kanun mucibince sosyalizasyonu tat-
bika çalıştığı zaman memleketin tababeti sos-
yalize etmiş olduğu sahalarda hekime, hattâ 
mektepten yeni çıkmış bir hekime değil 
500 - 1 000 lira, 4 000 lira gibi büyük mikyasta 
bir para tanır ve bu hakkı ona verişe ayrıca yi
ne kendi bünyesinde diğer hizmetlileri, meselâ 
Hükümet tabiplerini, sağlık müdürlerini, müca
dele teşkilâlarmda çalışan diğer hekimleri tat
mine doğru giderse elbette ki, asker hekim de 
imkânını bulup bu sektörden o sektöre gitmek
te çok haklı olur. Binaenaleyh, işte ordu ve 
Millî Savunma Bakanlığı ve ayrıca Yüksek As
kerî Şûra, bunu öyle kısa bir zamanda oldukça 
emniyet ve tetkik ve teemmülden sonra dâvaya 
bu şekilde bir çehre vermişler. Ve Hükümet 
tasarısı olarak Meclisimize gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman dardır. Mad
de üzerinde esasen aykırı her hangi bir mütalâa 
ileri sürülmemiştir. Umarım ki, vermiş oldu
ğum madde üzerindeki izahatla muhterem sena
tör arkadaşlarımı tenvir etmiş bulunuyorum. 
Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Bakan, buyurunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN
Cİ ER (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; bu kanunun müzakeresi için 
zamanın darlığını hesaba katarak çok kısa mâ
ruzâtta bulnınacağım. 

Burada konuşan arkadaşlarımdan bâzıları 
askerî Öğretmenler konusu üzerine mütalâaUaırı-
uı teksif et/tiler ve bâzı sualler .sordular. Bun
lun cevaplandırmak isterim, 
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Askerî öğretmenler için Millî Eğitim Bakan

lığının öğretmenlere -tanıdığı haklara muvazi 
haklar tanıması mevzuunda; çalışmalarımız var
dır. Ezeü'üilie ders ücreti olarak hakikaten Milli 
Savunmada. çalışan öğretmenlere verilen ücret 
addır. Bunu Millî Eğitim Bakanlığının temin 
etltiği ölçülere göre ayarlıyalnlmek içlin 5044 
sayılı Kanunda bir tadilât hazırlığı içerisinde
yiz. Bakanlık bunu bitirmiştir. Maliye Bakan
lığı ile temasa geçilmiştir. Maliye Bakanlığı da. 
ınıılvafakattini vermiştir. En kısa zamanı içeririn
de Meclislerimizin müzakeresine sunulaeak duru
ma gel mistir. 

Bunun dışında askerî öğretmenlerin sivil sa
hada çalışan öğretmenler ıgibi dışaiida, (sivil ve özel 
okullarda resmî ve özel okullarda, munzam dere 
almaları mümkündür. Ve tatbikatta bunun yeri 
ve misali mevcuttur. Bu itibarla bu kanunun 
şümulü içinde kendilerini mütalâa etmeye, şü
mulü içine almafyfa imkân olmadığını bu kısa 
maruzatımla ifade etmiş oluyorum. Askerî vete
riner hekimler için dünkü konuşmamda düşün
celerimizi, .gerek askerî şuranın gerekse Bakan
lar Kurulunun raotai nazarlarını, arz ve izah et
miştim. Bunları tekrarlamakla vakitlerinizi israf 
etmek istemiyorum. Hürmetlerimle (alkışlar) 

BAŞKAN — Bir soru va<r efendim. Buyuru
nuz Sayın Afcsolıey. 

MEBRÜBE AKSOLEY (İstanbul) — Efeu-
diinı, bu kanunun içine girmiyen ve mesai saat
leri dışında da çalışan 10 Saıatt 14 saat çalışan 
diğer sağlık personelTde vardır. Bunlar için b'ıv 
şey düşünüyor musunuzV ' Hemşireler var, ast
subaylar var meslekî personel var. Bunda yal
nız hekimlere 'veriliyor, ecziacılara veriliyor. 
Bunun dışındakilere verilmiyor. Bunun dışında 
kalan meslekî personel için bir tazminat dü
şünüyor musunuz ? 

HASAN DİNOEE (Devamla) — Efendim .bu 
kanunun şümulü içinde düşüncemiz müm
kün olmamıştır. Fakat diğer saikalarda çalışan
ların 'haklarınla muvazi: menfaatler sağlanması 
üzerinde çalışmalarımız vardır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son söz Sayın Küçük'ün dür. 
SAMI KÜÇÜK (TABİÎ ÜYE) — Sayın Baş

kam, muhterem arkadaşlarını, müzakeresini 
yapmakHa bulunduğumuz kanun, zaruretleri n 
icabı olarak ünmurunuiza gelmiş bulunmaktadır. 
Şöyleki: bugüne kadar yani daha doğrusu 211 
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C. Senatosu B ı 1 
sayılı Kamınım çıkmasına kadar askerî h a z n e 
lerde askerî hekimler yalnız subaya, ilâç mas
rafları kendisine ait olmak üzere bakmakta idi, 
Fakat 211 sayıl Kanun, yine bu Meclisin çıkar
mış bulunduğu Sosyal Sigortalar Kanununa mu
vazi olarak subay, astsubay ve emeklilerin ve 
sonra da askerlerin dul ve yetimlerinin ve usul 
ve fiiru] arına teşmil etmiş bulunmaktadır. 

Bu haliyle kanun askerî tabiplerin hizmet sü
releri yani günlük mesaileri çok daha fazla art
mıştır. Sizleri gerekçede verilen rakamliarla 
fazla meşgul etmek istemem. Fakat Sayın Komis
yon Başkanın da ifade ettiği gibi en az altı mis
ti. artmıştır. Fakat yine hepimiz biliyoruz ki, 
sağlık personeli bilhassa hekim arkadaşlarımız 
kanunların kendilerine verdimi yetkilere daya
narak çalışmakta idiler. 

Hizmetler .altı misli artmıştır. Muayyen .süre
ye sığdırmak mümkün değildir. Şu halde gün
lük mesaiyi uzatmak lâzım. Fakat müktesep 
hakları geri alırken bunîan tatmin etmek gere
kiyor. Şu halde bu kanun artan hizmetleri kar
şılamak için zaruretlerin icabı olarak huzurunuza 
gelmiş bir kanundur. Peki hu hizmetler art
mıştır ama bunaı 'karşılık bir tazminat yolu ile 
kendilerinin tatmin edilmemesi yolunu düşüne
bilir miyiz? Maalesef düşünmek mümkün değil
dir arkadaşlarım. 

Kısa bir müddet evvel yine Yüksek Senato 
Fultaym Kanununu çıkardı. Bu kanun, hepimiz 
biliyoruz ki, döner sermayeden tabiplere 2 500 
lira kadar bir para' ödemek imkânı vermektedir. 
Şu halde eğer biz bunları bütün gün ealışjtırıp 
da kendilerine munzam bir tazminat vermezsek 
otom at ikmaıı başka sahalara akacaklardır. Ay
rıca sosyalizasyonda birtakım imkânları tabip 
arkadaşlara1 vermektedir. Bu ela bu tarafa sevk 
edecektir. Buna mukabil ordunun tab'ip arka
daşlara ihtiyacı çoktur. Bu kanuna, biliyoruz 
ki, bir de muayeenhanelermi kapatmak suret iy-
lye bütün gününü buraya hasretmek imkânını ve
riyor. Bu itibarla günlük artan mesaiyi karşıla
mak için zaruri olarak çıkarılmış bir kanun ma
hiyetinde oluyor. 

Sonra, bu arkadaşlar, munz-am hizmetlere 
karşı verilen bir tazminattır. Yoksa yüksek tah
sil tazminatı değildir. Yüksek tahsil tazminatı 
olsa idi her halde ordunun ana temel direği olan 
kurmay subayların en önde tutmak gerekirdi. 
Muayenehanesini kapatacak, saal 1 den 5 e ka-
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dar gününü tamamen hastaneye verecek, yani 
munzam hizmetler veriyoruz, bunıa karşılık, pek 
tabiîdir ki bir tazminatı taanmak mecburiyetin
deyiz. Bu itibarla da arz ettiğim gibi bu hiz
metlerine karşı verilen bir tazminattır. Yük
sek tahsile karşı verilen bir tazminat değildir. 

Bu kanunun görüşmekte olduğumuz 1 nci 
maddesinde, ayrı olarak diğer bir hüküm geti
riliyor. Demiyor M, 262 ve 263 sayılı kanun
larla albaya verilen maaşın şu kadarı verilecek
tir veya nisbetler dâhilinde verilecektir. 

Şu halde Karma Komisyonda görüşülmekte 
bulunan Personel Kanunu rütbe mensuplarının 
veyahut memurların almakta oldukları maaşları 
artırsa dahi bu maaşlar dondurulmuş bulunu
yor. Şu halde tabip arkadaşlarımız Genelkur
may, Askerî Şûra ve Millî Savunma Bakanlığı 
bunlardan yine fedakârlık istemektedir. Bunu 
bu şekilde getirmiş ve komisyon da bu şekilde 
kabul etmiştir. Komisyonun kabul ettiği metin
de diğer bir husus var. Millet Meclisinden iki 
noktada ayrılık arz etmektedir. Bir tanesi Vete
rinerler dışarıya çıkarılmış. Bu hususta fazla 
bir şey söylemek istemem. Veterinerlerin Türk 
ekonomisindeki önemi çok büyüktür arkadaşlar. 
Bir veteriner hekim, memleketin ekonomisine 
asgari ölçülerine göre bir milyon lira temin ede
bilir. Ama Ordu saflarında maalesef bugün 
fonksiyonunu kaybetmiştir. Eğer bunu Tarım 
Bakanlığına verirsek, Tarım Bakanlığında istih
dam edilirse, bahsetmiş olduğumuz imkânlar ve
rilirse memleket ekonomisine büyük ölçüde hiz
met edilmiş olurlar. Hepinizin bildiği gibi Av
rupa ekmek yemiyor, et yiyor. Ve bunu da Ar
jantin ve Avusturalya'dan getirtiyor. Acaba 
memleketimizden bu memleketlere et satmak im
kânına sahibolsak millî ekonomimizde bir geliş
me, bir ferahlama mümkün olmıyacak mı? Ola
cak. Bunun imkânı nedir? Başta veterinerler ge
liyor. Şu halde veterinerlerin en kısa. zamanda 
bu sahaya aktarılması zarureti memlekete eko
nomisi bakımından vardır. 

Diğer husus da komisyonumuzun Millet Mec
lisi metnine nazaran getirdiği bir değişiklikte 
her menşeden gelen hayati kimya mütahassısla-
riyle bir de bakteriyologlara bu imkânın bağış
lanmış olmasıdır. Millet Meclisinde «her çeşit» 
kullanılmadığı için yalnız tıp meslekinden ge
lenlerin anlaşılması mümkündü. Halbuki komis-

— 19 — 



C. Senatosu 
yoııumuz «çeşitli menşei erden» deyimini ilâve 
etmek suretiyle bu sahalarda çalışacak olan ve
teriner menşeli veya biyoloji menşeli ve diğer 
menşeli uzman arkadaşlarımız da bu imkânı ve
recektir. Sizden istirhamım komisyonun getir
miş olduğu metne iltifat etmenizdir. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iki takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin birinci fıkrasının eczacı

lardan sonra veteriner hekimler ve askerî öğ
retmenlere de (birinci fıkra gereğince tazminat 
verilir şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Sivas Tunceli 
Hulusi Söylemezoğlu Mohmet Ali Demir 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen görü

şülmekte olan G53 sıra sayılı kanun tasarısının; 
başlığının : 

1. —• «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
taibip, diş tabibi, veteriner hekim ve eczacılara 
tazminat verilmesi hakkında kanun» şeklinde 
değiştirilmesini, 

2. — Birinci madednin, birinci fıkrasının 
Millet Meclisince kabul edildiği gibi aynen ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Erzincan 
Hasan Âli Türker Fehmi Baysoy 

(Jorum Tabiî Üye 
Alâeddiıı Çetin Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — öğretmeni de kapsadığı için 
ilk •okunan takrir en aykınsıdır. Bu itibarla ev
velâ bu takriri tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Hulusi,Söylemezoğlu ve Mehmet Ali De
mirin önergesi tekrar okundu) 

TARIK REMZt BALTAN (Zonguldak) — 
Snym Başkan, hu husus oylandı. 

BAŞKAN — Saym Baltan, yavaşça söyledi
ğiniz zaman da işittim ama şu itibarla kaibul 
edemedim. O haslıktır, bu maddedir. Başlık 
hakkında bir takrir verdiler. Oradan başladı
lar. Bu maddede do vermek hakkı var. Onun 
için böyle yapıyorum. 

Askerî veterinerlere ve öğretmenlere de ve
rilmesini öngören takrire Hükümet ve korniş-
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yon katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 
(Hasan Âli Türker, Alâeddin Çetin, Fehmi 

Baysoy, Suphi Gürsoytrak'm önergeleri ikinci 
defa okundu) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum, 
Ka-bul edenler... Afedersmiz efendim, Hüküme
te ve Komisyona önergeye katılıp katılmadık
larını sormamışız. Lütfen ellerinizi indirin efen
dim. 

Hükümet ve komisyon katılıyor mu I 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DÎN-

ÇER (Afyon Karakisar Milletvekili) — Hayır 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
ŞEVKİ ATASAĞÜN (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmamaktadırlar. Önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 28 e 
karşı 32 oyla reddedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Madde 1 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 
Değişiklik olduğu için açık oyunuza sunula
caktır. 

MADDE 2. — Tazminata esas olan alibay,. 
üç yılını bitirerek bir üst derecenin maaşını 
alan albaya 24 . 2 . 1961 tarihli ve 262, 263 sa
yılı kanunlarla verilen aylığın brüt tutarıdır,. 

Tazminat olarak 1 nci fıkradaki maaşın: 
a) Üsteğmen ve yüzbaşılardan mütahassıs-

lara % 60 si, mütahassıs olmıyanlara % 40 ı, 
'b) Biıubaşı ve daha yukardakilere müta-

hassıslara % 70 i, mütahassıs olmıyanlara %G0 ı, 
c) Akademik kariyere yükselmiş doçentle

re % 00 ı, profesörlere, % 100 verilir. 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki görev

lilere verilecek tazminatın hesaibmda, yukarıda
ki esaslar dâhilinde rütbe veya maaş karşılık
ları dikkate alınır. 

Bu kanuna göre tazminat alanlar (Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi tazminatı ile hizmetleri 
tazminatı, generallere verilen tazminat ve tayın 
bedeli hariç) çeşitli kanunlar gereğince verilen 
tazmin atlardan faydalanamazlar, 
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C. Senatosu B i 109 
BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir var 

okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Silâhlı Kuvvetler Sağlık Personeli Kanu

nunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) fıkraları
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İzmir İstanbul 
M. Hilmi Onat Tekin Arıburun 

Denizli 
M. Emin Durul 

a) Üsteğmen ve yüzbaşılardan mütahassıs- } 
lara % 60 ı, mütahassıs okuyanlara % <r>0 si, 

lb) Binbaşı ve daha yukardakilere miiia-
hassıslara c/c 80 i, mütahassıs olmıyanlara 
% 70 i, 

Burdur İstanbul 
Faruk Kmaytürk Rifat öztürkçine 

Tabiî Üye İçel 
Suphi Karaman Talip özdolay 

İstanbul İzmir 
Mobrure Aksoley Nevzat özerdendi 

BAŞKAN — Takririn tetkikinden görülece
ği üzere tazminatların % 10 ar daha artırılma
sını öngören bir tekliftir. 

Hükümet katılıyor mu ? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN-

ÇER (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

(Madde 2 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz e-di-

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

Komisyonda değiştiği için bu da açık oyu
nuza sunulacaktır. 

MADDE 3. — Tazminatın tediye şekli ma
aşlar hakkındaki hükümlere tabidir. 

Ancak, görevin her hangi bir sebeple fiilen 
yapılamaması halinde bu durumun başladığı 
tarühi takibeden aybaşından itibaren tazminat 
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•kesilir. Göreve tekrar başlanılan tarihi takibe
den aybaşından itibaren tazminatın ödenmesi
ne devam olunur. 

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

MADDE 4. — Aşağıdaki hallerde tazminat 
kesilmez : 

a) Bir takvim yılında toplamı iki ayı geç-
miyen izinlerde, 

b) Geçici görev veya eğitim maksadı ile 
üç ayı geçmemek üzere yapılan yurt içi ve yurt 
dışı seyahatlerde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tazminatlar hakkında 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat 
alan personel 211 sayılı Içhizmet Kanun ve Yö
netmeliğinde tesbit edilecek çalışma saatlerin
de görevlerinden ayrılamazlar. Hususi hastane 
ve muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuvvetler 
teşkilleri dışında her hangi bir görev alamaz
lar. Ücret mukabilinde veya her hangi bir şe
kilde menfaat sağlıyarak serbest meslek icra 
edemezler. 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş üç tane 
takrir vardır, onları okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 ncü 

fıkralariyle 7 nci ve 8 nci ve geçici maddenin 
«şifahen arz edeceğim sebeplerle tasarıdan çı
karılmasını teklif ederim. 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Madde 6 da «Bir görev olamazlardan» son

ra «ancak: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın talebi, Millî Savunma Bakanlığının muva
fakati ile talebedilen kadroda bir kimsenin bu
lunması ve mazereti1 sebebiyle ayrılmış olması 
halinde bir ücret olmaksızın Sağlık ye Sosyal 
Yardım Bakanlığı hizmetlerinde görevlendin-
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hassasiyetle, kıskançlıkla durduğumuz miktarın 
daha da azalmasına sebebiyet vereceğiz. Çünkü, 
birçok mütehasıslarımız hepimizin bildiğimi/ 
gibi bugün vermekte olduğumuz bu tazminatın 
% 1 0 - 1 5 misli parayı kazanabilmektedirler. 
Elbetteki bu arkadaşlar durmıyacaklar ve şah
san edindiğim bâzı malûmata göre bu kanunun 
çıkması akabinde birçok mütehassıslarımız isti
fa edeceklerdir. Filhakika bu tazminat, istifa 
müddetini doldurmamış, mecburi hizmetini dol
durmamış arkadaşları tatmin edecektir, ama 
ihtisas sahibi, hariçte çok daha fazla para kaza
nacak insanları tatmin etmiyeeektir. Maalesef 
kanun gayesinden uzaklaşacaktır. Birçok arka
daşlar ordudan ayrılmak mecburiyetinde kala
caklardır. 

Diğer taraftan yine 3 ncü fıkrada Silâhlı 
Kuvvetler teşkilâtı dışında her hangi bit* görev 
alamazlar, ücret mukabilinde veya. her hangi bir 
şekilde menfaat sağlıya ma /hır. serbest meslek 
icra edemezler, denmektedir. 
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İeibilirler.» fıkrasının eklenmesini' arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Başkanlığa 
6 ncı maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Tunceli Eskişehir 

Mehmet Ali Demir Ömer Ucuzal 
Aydm 

iskender Cenap Ege 

O yerde sivil tabip bulunmadığı takdirde 
muayene ve tedavi yapabilirler. 

BAŞKAN — Bir takrir daha geldi, onu da 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf taibip 

ve diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının 6 ncı maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

îçel 
Cavit Tevfik Okyayuz 

(Tazminatı olmıyaeağmı yazılı olarak bildi
renler hakkında bu madde tatbik edilmez.) 

BAŞKAN — Şimdi, sıra ile söz vereceğim. 
Evvelâ Sayın Uçagök, önergesi ile söz istedi. 
t'kinci Sayın Okyayuz. (başka söz îstiyenler? 
(Söz istiyoruz, sesleri) 

Buyurun Sayın Uçagök. 
GAVSt UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlar, gerek komisyon sözcüsü gerek Sa
yın Bakan, bu kanunu getirmekten maksadımız 
ordudaki doktor, diş tabibi ve eczacıların hiz
metlerine devamı sağlamak gayesini gütmekte 
olduğunu ifade ettiler. Ama 6 ncı madde, bu 
maksatla tamamen tezat halindedir. Şöyleki, 
bir kere Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 211 nci 
maddesi doktorların ne müddet hastanelerde 
çalışacaklarını tesbit etmiş bulunuyor. Ondan 
sonra hususi muayenehane ve hastane açamaz 
diyorlar. 

Arkadaşlar, Dahilî Hizmet Talimatnamesi ni
hayet orduda tatbik edilmekte olan usule göre 
akşam saat 17 ye kadar mesai tesbit eder, dok
torun ondan sonraki zamanı boştur ve şahsi ta
sarruf undadır. Böyle kayıt koymakla üzerinde 

Arkadaşlar hepimiz gayet iyi biliyoruz ki 
doktorlar okulu ikmal ederken insan sağlığına 
hizmet edeceğine namus ve şerefi üzerine yemin 
eder. Şu hale göre bir misal ile şunu canlandı
ralım. Bir doktor arkadaş gece sinemadan ge
lirken, evinin kapısından içeriye girerken, birisi 
geldi, aman oğlum düştü kafasını yardı, ölüm 
halinde dedi. Doktor gitmiyecek mi, gitmesin 
mi? Evet, âcil tababet diye bir şey vardır. Gi
decek, yardım edecektir. İnsanlık hisleri ile 
bir defa gidecek, iki defa gidecek fakat brı 
suiistimale uğrıyacak. 

Bir misal daha vermek istiyorum: Eskişe
hir'de bir tek çene cerrahisi doktoru vardır. Baş
ka yoktur. Şimdi Eskişehir hastanelerinden her 
hangi bir tanesi bu çene cerrahını her hangi bir 
müdahale için çağırırsa gitmesin mi? O vatan
daş ıstırap içinde ölsün mü; kıvransın mı? Di 
ğer taraftan bu kürsüden çok defa birçok ar 
kadaşlarımız memlekette doktorun azlığından, 
geri kalmış bölgelerde 25 bin kişiye bir doktor 
isabet ettiğinden, insan sağlığının korunmama-
smdan şikâyet ederlerken biz bu kanunla ordu 
içinde mevcut 600 - 700 kişiyi her nedense, bu 
doktorları âmme sıhhatimi bakma hizmetinden 
geriye çekiyoruz, bu da olmaz. Ya o olmalı, ya. 
bu olmalı. Btı itibarla ben bu hükümlerin ka
nundan çıkmasını istiyorum. Aksi halde bu ma d-
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de kanunun ruhu ile tezat halindedir, saygıla- I 
rımla. I 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
OAV1T TE VFİK OKYAYUZ (İçel) ~ Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım, bendeniz kanunun mü
dafaa etmek istediği fikre hiçbir şart içinde mu- I 
arız değilim. Ancak Sayın Gavsi Uça gök'ün biraz I 
evvel çok güzel şekilde ifade ettiği bâzı endişe
lerim var. Aziz arkadaşlarım, hepiniz çok iyi I 
bilirsiniz ki, hepimiz için büyük bir muhabbe
tin ve yürekten bir hürmetin kıymet ve ehem- I 
miyeti içinde yer ve değer taşıyan aziz evlâtla- I 
tının sıhhat ve sağlığına, saadetine hizmet ede
bilecek olan her türlü tedbir ve tertip elbette I 
hepinizin en yürekten alâka ve muhabbetle kar- I 
sılanaeaktır. I 

Bu istikamette hiç birimizden daha az veya I 
daha fazla muhabbet ve hürmet hissi içinde ol- | 
duğuntı iddia etmiyorum. I 

Ancak, hepimizin bildiğimiz diğer bir haki- I 
kat daha var. Kışlamızın tababet hayatında, I 
doktorluk hayatında tıbbi ve ilmî kifayet ve I 
kuvvet ile şöhreti kışla dışına taşıp memleket I 
ölçüsünde yer ve değer almış evlâtları vardır. I 
Sivil halktan büyük bir kütle bu kıymetlere I 
inanıp, bu kıymetlere güvenip sağlık ve ıstırap- I 
Jarını bu doktorlarımızın koruyucu emeğine I 
emanet etmiştir. Bu kanunu aynen kabul etti- I 
»imi:/ takdirde memleketin iftihar ettiği tıp ha- I 
yatımıza tıp ilmine bu memlekette hakikaten I 
İm istikamette kuvvet ve ehemmiyet getirmiş I 
evlâtlarından sivil halkı mahrum etmiş gibi ha- I 
kikaten azap verici bir neticeyi kendi elimizle I 
ranhüıiemiş ve tescil etmiş olacağız. Buna bu I 
memlekete hiç kimsenin hakkı olmadığı muta- I 
lâasmdayım. Sivil kıymetlerimize muvazi sivil I 
tıp hayatımızın bu memlekette hakikaten öğü- I 
nülecek derece ve kifayetine yükselen inandığı- I 
mız evlâtları ile muvazi aynı kıymet ve şahsiyeti I 
bu memlekette değerlendirmeyi bilmiş ve becer- I 
miş askerî doktorlarımızın diş tabiplerimizin I 
koruyucu emeğinden aziz milletimizi, sivil hal- I 
kımızı da aynı ölçü içinde faydalandırmak en- I 
dişesinde arkadaşlarımın benimle bir ve beraber I 
olduğu kanaatindeyim. Bilhassa asker arka- I 
daşlarım çok iyi bileceklerdir. Bendeniz Şarkta I 
mahrumiyetin acısını, ıstırabını bir ateşten göm- I 
lek olarak sırtımda günlerce taşımış, ama bu I 
mahrumiyete rağmen bu memlekete kışla çocuk- I 
larının yanında onlarla beraber seve seve hizmet | 
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etmiş, bir arkadaşımızın çok iyi biliyorum ki 
birçok yerlerimizde bir tek askerî doktorumuz 
vardır, askerî dişçimiz vardır, Sivil halkımızı 
bu kıymetlerimizin koruyucu olacak, sıhhat ge
tirecek emeğinden mahrum etmek istemek el
bette yanlış bir tatbikat olur. O itibarla ben bu 
istikamette bir takrir ile yazılı olarak tazminat 
istemiyecek doktorlarımızın bu hükümden dışa
rı tutulmak suretiyle sivil halkımızın da sıh
hat ve sağlığına hizmet edebilme imkânlarını 
bahşetmenizi istirham ediyorum, takdir Yük
sek Senatonundur. Hürmetlerimle, selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüksek Senatonun sayın üyeleri, 
efendim ben, 6 ncı maddenin sonuna bir fıkra 
ilâve edilmesi için iki arkadaşımla birlikte bir 
takrir takdim etmiştim. Kısaca onu izah etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarını, mesele şu, biz su
nu kabul edelim ki, bir defa daha ifade et
miştim, memleketimizde iki meslek vardır, bu 
iki meslek birilbirine çok yakındır ve bu iki 
meslekin bu memleketin sosyal hayatında, fi
kir hayatında, irfan hayatında büyük hizme
ti olmuştur. Bir tanesi maarif ordusu, diğeri 
de bildiğimiz gilbi memleketimizin ordusu, Si
lâhlı Kuvvetleridir. Silâhlı Kuvvetlerimizin 
her sınıftan ve rütbeden kişileri, bu memleke
tin her bölgesinde yalnız, silâh altında bulu
nan vatan evlâdını eğitmek ve öğretmekle kal
mamış, bulundukları bölgeye bir sosyal can
lılık, bulundukları bölgeye hattâ iktisadi bir 
refah getirmişlerdir. Bunu ben de birçok ar
kadaşlarımız gibi yakından yaşamış, müşahe
de etmiş bir insan olarak, bütün vicdanımla 
inanarak ifade ediyorum. Mesele böyle olunca 
maalesef Türkiye'de birçok meselelerimizde, 
birçok dâvalarımızda olduğu gibi tababet mev
zuunda da köylerimiz, kasabalarımız ve hattâ 
illerimize kadar doktor sıkıntısı, hekim sıkıntısı 
çekilmektedir. Çıkarmış olduğumuz veya çıka
racağımız kanun muhakkak ki, bir derde deva 
olacaktır. Ama, diğer noktadan, meselâ Ana
dolu'nun Ihekim bulunmıyan birçok yerlerinde 
askerî hekimlerin yalnız askerî vazifelerini 
yapmakla kalmayıp, sivil halkın derdine de
va olduğu ve böylelikle memleketin sıhhi mev
zularında büyük vazifeler gördüğü hepimizin 
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malûmudur. 6 ncı madde ise gayet kesin ola
rak bundan sonra askerî tabiplerin her hangi 
bir şekilde sivil vatandaşı muayene etmesini, 
sivil vatandaşı tedavi etmesini âdeta menedici 
bir hüküm getirmektedir. Öyle yerler vardır 
ki, tabibi yoktur. Tabip olmıyan yerde mu
hakkak ki, varsa askerî tabipler bu vazifeyi 
yapmalı. Böylelikle bir ikinci vatani hizmeti 
de devam ettirmiş olmalı, memlekete hizmet 
etme imkânından mahrum edilmemelidir. Bu 
'bakımdan 6 ncı maddeye son fıkra olarak şöy
le bi<r kayıt konulmasını arz ve teklif ediyoruz. 
O yerlerde sivil tabip bulunmadığı takdirde mu
ayene ve tedavi yapabilirler.» Bunu kabul et
mekle (Ücretsiz kaydını koyun sesleri).. Bunu 
arkadaşlarımızın yüksek takdirlerine bırakıyo
rum. Biz bu şekilde bir teklif hazırladık. Bu
nun ücretli veya ücretsiz olmasını Yüksek Se
natonun tensibine arz ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bâzı milletvekili arkadaşların 
Senatoda oradan oraya âdeta bir takipçi gibi 
gezdikleri görülüyor. Bir ihtara mâruz kal
mamak için milletvekilleri, sadece kendilerine 
ayrılan sıralarda oturup kemali ihtiramla Se
natonun müzakeresini takibedebilirler. Bunu 
Divanda görüşerek karar verdiğimizi arz ede
rim. 

Şimdi söz sırası Sayın Mehmet Ali Demir'de. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlardan bir kısmı maddenin tama
men çıkarılmasını, bir kısmı da değişiklik ya
pılmasını arzu etmiştir. Bu kanun böyle kabul 
edildiği takdirde şu anda, 10 günümü geçirmiş 
olduğum Hakkâri'de yalnız bir iki sivil tabip 
muayenehanesi 10 a yakın askerî tabip muaye
nehanesi görmüştüm. Bunların tabelâlarımı 
ineceğini ve âmme 'hizmeti gören bu tabiblerin 
bundan böyle Doğu'nun en mahrumiyet bölge
sinde bulunan bu ve buna benzer vilâyet ve ka-
zalarımızdaki askerî tabiblerin tamamiyle hal
kın hizmetinden geri çekilmesi gözümün önüne 
geldiği için üzüntümü ifade etmek için huzuru
nuza çıkıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hakkâri'nin Çu
kurca, Beytülşcbap kazasına gittim, Şemdinli 
kazasına gittim. Şemdinli kazası muhterem ar
kadaşlarım yirmi,, ylrnıiboş seneden beri tek si
vil tabip görmemiştir. Orada yalnız bir tabur 

vardır. Bu taburda askerî bir tabip mevcuttur. 
Şimdi bu kanunun bu şekilde kabul edilip çık
ması ile oradaki askerî tabibe hiçbir muayene
hane açamıyacağı, vatandaşı tedavi edenıiyo 
ceği ve böylelikle bunu yaptığı takdirde sanki 
bir suç işliyeccği meydana çıkmaktadır. Bİz ge
tirdiğimiz... (Anlaşılmıyan müdahale) Yok 
efendim o da yok, doktor yok. İstirham edi
yorum, (Sosyalizasyon var, sesleri) efendim, 
sosyalizasyona tabi bölgeler hakkında Bakana 
Karma Bütçe Komisyonunda sual sordum, kaç 
doktor gitti diye. İki doktor talip çıkmış. Oil-
müsane'de 25 bin kişiye bir, iki doktor düşü
yor. Gözümün önüne Çukurca geliyor, Şem
dinli geliyor. Bir iki askerî doktor var oralar
da. Başka yok. Bunları bu hizmetten nas 1 
mahrum edebiliriz. Bizim getirdiğimiz teklif 
şu: «Orada sivil tabip yoksa:> ona vatandaşı te
davi etme imkânını sağlayınız. Sivil tabip git
tiği zaman zaten bu vazifeyi yapmıyacaktır. 

Bir lc sırrı arkadaşlarımız diyor ki, bu vazi
feyi ücretsiz yapsın. Neden? Her hizmet, hm* 
külfet bir nimetin karşılığıdır. Bırakın arka
daşlar, orada vatandaşı muayene edecekse, 
tedavi edecekse ikibnçuk lira beş lira, on lira 
no ise alsın. Arkadaşlar biraz evvel sayın muh
terem arkadaşım, Doğu'da birçok vilâyetlerde 
mülki amirlik vazifesi yapan arkadaşım orada
ki durumu daha açık olarak bilmekte olup hu
zurunda gayet heyecanlı bir şekilde ifade etti
ler. Eğer bunu kabul ettiğiniz takdirde ora
lardaki askerî tabip levhalarının inmemesini 
sağlar ve oradaki doktorlarm daima az geliş
miş bir bölgenin insanlarının hizmetinde olma
sını temin etmiş olursunuz. Üç arkadaşın müş
tereken vermiş olduğumuz önergemize iltifat 
buyurmakla oradaki vatandaşlara hizmet ede
ceğiniz kan1 sı ııdayı m. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — S ı y ı n Sami Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Savın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, halen müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz kanunun can alıcı mad
desi budur. Bu maddede yapılacak, tâbir caiz
se, yapılacak bir değişiklik, bütün kanunu tü
müyle zedeler telâkki etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu karnın büyük fe
ragat ve fedakârlık gösteren Gülhane Tıp Aka
demisi hocaları ve mensupları tarafından hazır-
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lanmıştır. Bu kanun bu meslek mensuplarına 
birtakım fedakârlık ve feragat tahmil etmekte
dir ve bunlar can ve gönülden bunu kabul et
mişler, Askerî Şûraya sevk etmişlerdir. As
kerî Şûra kendisinin birçok konuları arasında 
takdir edersiniz ki; askerî tababeti de bu şe
kilde sosyalize etmekte bir fayda var mıdır, 
yok mudur diye belki düşünmeyebilirdik. Ama, 
Gülhane Tıp Akademisinin muhterem profe
sörleri, doçentleri ve diğer mensupları bu ka
nunu büyük fedakârlık ve feragat göstermek 
suretiyle teklif etmişlerdir. Bu itibarla bu hu
susu bilhassa dikkatte tutmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, iki gün evvel bura
dan FuTİ - Time Kanununu çıkardık. Full -
Time Kanunu demek doktorları hastaneye bağ
lamak demektir. Bu kanuna göre doktorlar 
muayenehanelerini kapatacaklar, münhasıran 
hastanede çalışacaklar hastane dışında çalışmak 
lâzımgelirse döner sermayeye ilâve edilmek su
retiyle hastayı muayene "ettikten sonra tesbit 
edilmiş olan vizite ücretini alacaklar ve döner 
sermaveye getirecekler. 

Diğer taraftan sosyalizasyon Batıya doğru 
geliyor. Bu sene Diyarbakır'ı, Erzincan'ı ihtiva 
edecek şekilde bütün Doğu bölgesini kapsamış 
bulunuyor. Bu da gösteriyor ki, artık Türki
ye'de iki tip tababet doğmaktadır. Birisi ser
best, diğeri hastane tababeti. Binaenaleyh, 
artık doktorlarımız bunlardan birisini tercih 
etmek durumu ile karşı karşıvadırlar. Ya ser
best tababeti tercih edecek bütün gün muaye
nehanelerinde çalışacaklar veyahut hastaneye 
•bütün gününü vereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer 6 ncı maddede 
yapılan teklifler öngörülür de bir açık kapı bı
rakılırsa bu kanunu rubu ile zedeler. Hepimi
zin bildiği üzere bir zamanların ünlü bir profe
sörü üniversite kürsüsünde misafir profe
sör olarak bulunmakta idi. Mensubolduğu tabii
yet dolayısiyle Türkiye'de tababet icra edemi
yordu. Ama icra ettirecek vasıtalar bulmuştur. 
Her zaman konsültasyona giderdi. Tedavi eder
di, muayene yapardı. Ama ismen o yapmazdı. 
Binaenaleyh, açık kapılar kanunu zedeler. Gül-
hane Hastanesi mensuplarının, komutanından 
profesöründen son gelen asistanına kadar fera
gat ve fedakârlıkla Askerî Şûra öüne getir
dikleri ve Askerî Şûradan Hükümete Hükü
metten de nihayet huzurunuza gelmiş olan bu 
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kanunu zedelenmeden. Komisyonun teklif et
tiği şekilde çıkmasında fayda mülâhaza ede
rim arkadaşlar. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 
ikinci maddesi ile birtakım imkânlar tanıdık 
doktorlarımıza. Ne diyoruz; bir profesör birin
ci derecede yani üç senelik bir albay maaşının 
vani 2 700 liranın yüzde yüzünü vereceksin. 
Niçin veriyoruz arkadaşlarım. Bütün gününü 
hastasına; fakat profesör daha fazla doçentine 
asistanına hasredeceksin, onları da kendi il
mî seviyesine yükseltsin diye getiriyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, eğer bu madde aynen 
çıkar ise pek kısa bir zamanda görülecektir ki, 
bugün Gülhane Tıp Akademisinin profesör oda 
larında bulunmakta olan küçücük kitaplıklar, 
iki sene sonra Gülhane Hastanesinde büyük bir 
kütüphaneye kavuşturacak ve artık burada ta
biplerimiz boş zamanlarını muayenehanelerde 
değil fakat hocalarının yanında tıpkı piliç
lerin tavuğun etrafında dolaştıkları gibi, ho
calarının etrafında ilmî araştırma yaptıkları
nı ve ilmî konular üzerinde çalıştıklarını, yeni 
kitaplar okuduklarını ilmin gelişmesini günbe
gün takibettiklerini göreceğiz. Ama, açık ka
pı bırakmamak şartîyle. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım 
mdişe izhar ettiler. Acaba filân yerde nasıl 
olur Askerî tabip var, sivil tabip yok. Veya, 
askerî hastane var, sivil hastane yok. Bu na
sıl olur Bildiğime göre her hastanede siviller 
için de bir kontenjan vardır. Ayrı olarak bu 
insanî bir hizmettir, ölüm halinde bir hasta 
gelirse pek tabiîdir ki, ücretsiz olarak muayene 
eder. Benim kanaatim o. Bu itibarla takrir-
^rden yalnız Kâmil Karavelioğlu arkadaşımı
zın takriri bana yatkın gelmektedir. Eğer bir 
hastanede Sağlık Bakanlığının mütehassısı 
mevcuttur da bu mütehassıs senelik iznini al
mış veyahut da doğumu vardır, hastası var
dır bir hafta izin almıştır, veyahut da hasta ol
muştur. Bu hastalığı sırasında bunun yerine 
derhal bir tabip bulmak bugünkü şartlar için
de mümkün olmadığına ve hemen yakınındaki 
askerî hastanede bunun mümasili bir askerî 
doktor mütehassıs arkadaş mevcut ise bu as
kerî mütehassıs arkadaşın belirli süre ile 
.yani bu mazeretinin devam ettiği müddetçe 
burada istihdamda zaruret vardır. Çünkü Tür-

, kîye artık' geyretlerin birleştirilmesi- devrini 
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yaşamak mecburiyetindedir. Yani her tarafta 
ayrı gayretler gö^erilmomelidir. Hattâ gönül 
arzu eder ki, bu kanunla ilgisi yoktur ama, ile
ride Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar ve 
Millî Savunma 'Bakanlığı tedavi hekimliğini 
birleştirmelidir. Bu yola adım atmalıdır. Bir 
tarafta bir askerî ıhastanede bakıyorsunuz ya
takların yansı yoktur, veya 1/3 ü boştur. Bir 
Sosyal Sigorta hastanesiride yataklarında boş 
vardır. Fakat memleket hastanelerinde her 
yatakta iki kişi vardır ve her yaltak için de 10 
kişi nöbet bekler. Hayır arkadaşlar, hepsi 
millî bütçeden para almaktadır. Gayretlerin 
birleşmesinde zaruret vardır. Bu altıncı mad
de de bunu temin edecek maddelerden 'bîr ta
nesidir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bayhan. 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunumuzun mahsus maddesi eğer bir 
mahalde sivil bir doktor bulunmazsa cürmü-
meşhut vakıalarında askerî doktorların bulu
nacağını sarahaten söylemektedir. Kanunun al
tıncı maddesinde bendeniz de bir noksanlık gö
rüyorum. O da, şudur. Acaba bu kanun çık
tıktan sonra askerî doktorlarımız biz hariçte 
vazife alamayız, bu kanun vazifemizi takyidedi-
yor, biz cürmümeşhut vakılannda bulunanla
yız diye bir itirazda bulunabilirler mi? Birincisi 
bu. 

İkincisi, almakta oldukları ödenekler ken
dilerinin hariçte hiçbir suretle para almama
larını âmir bulunmuyor. Binaenaleyh, cürmü
meşhut tahsisatlarından bu doktorlara ayrıca 
bir tahsisatın verilip verilemiyeceği hususun
da 6 ncı maddede sarahat yoktur. Bu husus
ların Hükümet ve komisyon başkanı tarafın
dan aydınlatılmasını rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı. 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI İBRA

HİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Muh
terem arkadaşlar, tasarının 6 ncı maddesinin 
getirdiği hüküm bir sarahat taşımaktadır. Ev
velâ bu maddelerin tekemmülüne kadar geçmiş 
maddeler bir şeyi ifade etmektedir. Asker he
kimliğinin karakteri, asker hekiminin fonksi
yonu ve ordu denilen müessesenin hangi tip ta
babetin içine girdiği davasıdır. Bugün için 

» 2 7.1966 0 : 1 
ordu geçmiş kanunlariyle yapmış olduğu hiz
meti ile sosyalize tababetin tipik bir misalidir. 
Binaenaleyh, işte bu hizmeti yapan asker he
kime bu kanun tasarısının getirmiş olduğu bir 
tazminat mevzuu vardır. Bu şüphe yok ki, Dev
let Hazinesine yük tahmil eden bir tazmindir. 
Çok kıymetli senatör arkadaşlarımızın hassa
siyetle üzerinde durdukları ve malî tahmin 
olarak biraz fazla tutmakla beraber bizim tah
minlerimize göre 18 milyon 200 bin lira gibi 
bir hacmi maddiyi ihtiva eden bu kanun tasa
rısında bu paranın verilmesinin tek sebebi man
tıkisi askerî hekimi kendi hizmet sahasının içer
sinde devamlı bırakmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde, bugüne 
kadar, cari, Askerî Hastaneler, İdare Talimatna
mesi vardır. Bu Askerî Hastaneler İdare Tali
matnamesi Sağlık Bakanlığının Hastaneler 
İdare Talimatnamesine uyarak tanzim edilmiştir. 
Yani mütehassıs hekimler hastanelerde saat 
üçe kadar hizmetlerini bitirdikten sonra hiz
met dışına çıkar ve âmme sağlık hizmetleri 
gibi yine kendi meslekleriyle ilgili hizmet
leri yaparlar ve bunun için de muayenehane 
açarlar, tedavi yapıp, karşılığında para alırlar. 
Buradaki maksat kendilerinin ordu hizmeti 
sıhhiyesi içerisinde maddi imkâna kavuşama-
maları dolayısiyle yapılmış müsaadelerin ne
ticesidir. Ama, şimdi bu kanun tasarısı işte bu 
müsaadeyi ortadan kaldırmaktadır. Yüce Se
natonun bundan iki üç gün evvel kabul et
tiği Sağlık Sosyal ve Yardım Bakanlığının ge
tirdiği Fultaym yani dolu gün hizmet tasarı
sını kabul etmiştir ve kanunlaşmıştır. Orada 
malî tahmil Devlet Hazinesine değildi, orada 
malî tahmil halkın kesesinedir. O bu döner 
sermaye ile hizmetin sağlanmasıdır. Buna rağ
men yine bu kanun tasarısında karar altına 
alınmış olan şey hekimin muayenehanesini ka
patmasının şart olduğudur ve hizmet süresinin 
de saat 17 ye kadar devam etmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, sağlık hizmetleri, ben 
bu hizmetler içerisinde Ömrünü harcamış bir 
insan olarak, poliklinik, klinik hizmetleri günü 
saati ölçülecek ve bununla tahdidedilecek bir 
hizmet değildir. O kadar geniştir ki, bazan bir 
hasta ile bir hekim saatlerce meşgul olmak mec
buriyetindedir. Bu kadar dar bir zaman içeri
sinde bu kadar geniş imkânları sağlıyabilmek 
elbette güçtür, zordur; Bu sebeple hizmete 
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hekimi bağlamak hekimi Devletin verebileceği ı 
maddi imkânlarla tatmine çalışmak ve aynı 
zamanda da hekimin, hekimlik vasfına hakika
ten hususiyet yaratacak ve onu gerefli mesle
ğine bağlıyacak para almamak gibi insanî veç
hesini de orta yere getirmektir. Burada bâzı 
arkadaşlarım söyle buyurdular. Acaba, bu çe
şit hizmetli arkadaşlar, meslckdaşlar âmme 
sağlığı hizmetleri içerisine katılamazlar mı? Ha
yır, mâni bir hüküm yoktur. Katılırlar. Bun
lar dışarda pekâlâ bir hasta tedavi edebilirler, 
bir hastayı muayene edebilirler, fakat ücret 
alamazlar. Devlet bunlara bu ücreti temin et
miştir. Eğer konsültasyon gibi, bir açık kapı 
bırakılırsa, bu kanun tasarısı yürümez olur, güç
lük çıkar. Arz edeyim, hakikaten tatbikat sa
hasında görülmüştür. Bir arkadaşını biraz ev
vel söyledi. İstanbul Tıp Fakültesinde, isimle
rini ve cisimlerini tarif etmek suretiyle arz 
edeyim. Profesöı Missen ve Profesör Frank gi
bi kıymetli ve değerli üstatlar memleket hizme
tine girdikleri zaman bunların medesin sosyal 
olarak dışarda vazife görmeleri mencdilmişti. 
Ama, konsültan hekim olarak her hangi bir has
taya gitmelerine imkân verilmişti. Zaman öyle 
gösterdi ki asistanlar, başasistanı, doçentler 
bunlara dışardan hasta bulmak suretiyle bun
ların konsültan, vasıfları yerine hekimlik va
sıfları hâkim oldu ve bu hal tıp fakültesi camia
sında büyük bir şey yarattı. Bu sebeple bura
da hiçbir gediğin açılmamasına komisyon ola- I 
rak taraftarız ve bunlar inceden inceye tetkik 
edilmiştir. Gülhane Fakültesinde çalışan çok 
kıymetli profesör arkadaşlarımın, yine öğre
tim üyesi olan doçent arkadaşlarımın, bunların 
yardımcıları olan başasistanların ve asistan ar
kadaşlarınım ben bu hizmet sahası içerisinde en 
verimli bir hizmet yapacaklarına inanıyorum. I 
Ve onların meslek şerefi diye tanıdıkları, mes
lek kudsiyeti diye tanıdıkları dâvayı, gerçi ka
nunlarla tekidedilmez, kendiliklerinden alıp gö
türecek kadar kabiliyettedirler. Ama kanun I 
nihayet hükümler getiren bir şeydir. Bu fert
leri de ilgilendirmez. Bir zümreye bir toplulu
ğa ait bir kanundur. Bu sebeple sayın arkadaş
larımdan Tababet ve Şuabatı sanatları Kanunu
nun Tarzı icrasına dair Kanununun hükümleri 
ve muhtevası kalkmış değildir. Yani bir heki- I 
min hizmet dışı âmme sağlığı hizmetine el at- 1 
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ması mümkündür. Fakat para alması mümkün 
değildir. 

Kaldı ki, kıtalarımız veya askerî hastaneleri
miz öyle bir yerdedir ki ; orada hekim yoktur, 
orada Devlet hastanesi de yoktur. Bu imkânla
rımız dahilindedir. Bugüne kadar cari hüküm
ler bununla kalkmış değildir. Orada bulunan 
sivil halk pekâlâ askerî hastanelerimize yatırı
larak iaşe ve tedavi edilirler. Bu hükümler ca
ridir. O halde endişe edilecek yani askerî he
kimlerin kıymetli bilgisinden kıymetli ilminden 
ve fedakâr çalışmasından men ve nehy edecek 
bu kanunda bir tek madde yoktur. 

BAŞKAN — Bitti mi, efendim. Bir dakika 
efendim. Evvelâ Sayın Kudret Bayhan'ın soru
suna lütfen cevap veriniz. Diyorlar ki ; otopsi 
yapılmış bir ölü var. Yani adlî bir vaka var. 
Sivil bir hâdise olmasa zaten askerî hekimle bu 
sorunun bir münasebeti olmaz. Sivil bir Ölü 
var, sivil savcının takibettiği. O yerde yalnız 
bir askerî hekim var. Talebettiği zaman, aske
rî hekim hayır ben tazminat alıyorum, askerî ka
nun bana tazminat veriyor, ben hususi iş ala
mam cürmü meşhut tahsisatından bana para ve
rilecek diye gelmemezlik yapabilir mi? Onu 
soruyor Sayın Bayhan. 

İBRAHİM ŞEVKİ ATASAĞUN (Devamla) 
— Sualinizi anladım Sayın Başkan. Adli tıp 
vakalarında askerî hekim, sivil hekim diye bir 
tarif yoktur. Adli tıp vakalarında Hükümet 
tabibi, hastane hekimleri askerî hekimler bulun
dukları yerde bu hizmete katılırlar. Burada 
yalnız şimdi bir hususiyet kendisini göstermek
tedir. O da para alamazlar. Bu işi para muka
bili yapamazlar. Bu hizmeti ifa ederken para 
almıyacaklardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, Şemdinli ilçesinde vazifeli bir askerî heki
me bir vatandaş müracaat ettiği zaman, tedavi 
ve muayenesini paralı olarak yaptığı takdirde 
ne olacak? Bu bir. 

İkincisi; parasız olarak muayene ve tedavi 
yapmak mecburiyetinde midir? Doktor ben pa
rasız olarak muayene ve tedavi yapmak mecbu
riyetinde değilim derse ne yapılacaktır? 

İBRAHİM ŞEVKET ATAÖAĞUN (Nevşe
hir) — Yapmak mecburiyetindedir. 
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tababet ve 

Şuabatma ait kanun o hekimi bu vazife ile tav
zif etmiştir efendim. 

BAŞKAN — Yani Tababet ve Şuabatı sa
natlarının tarzı icrasına dair Kanun mu demek 
istiyorsunuz ? 

İBRAHİM ŞEVKET ATASAĞUN (Devam
la) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Uçagök. 
GAVSI UÇAGÖK (Eskişehir) — Askerî 

hastanelerde hekimler, ne nisbette sivil hastaya 
bakmaktadırlar? 

İBRAHİM ŞEVKET ATASAĞUN (Devam
la) —- Pek katî bir rakamla söyliyemiyeeeğim, 
çünkü oldukça hizmet sahasından ayrılmış ol
muyorum. Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 
% 15 nisbetinde hastaya bakarlar. Ve hattâ ica
bı hale göre stajyerin, asistan, başasistanların, 
hattâ doçent ve profesörlerin eğitim sahasında 
yetişebilmesi maksadiyle oldukça fazla miktar
da sivil hastayı hekim hastanaye yatırabilir. Bu
nun haricinde askeri hastaneler yüzde beş nis
betinde sivil hasta alacaklardır. Ancak çok âcil 
vakalarda elbetteki İm da bu nisbetin üstüne 
çıkar. Meselâ ben bizzat şahidoldum. Ankara 
Mevki hastanesinde başhekimi iken kapıya do
ğum yapacak bir kadın getirmişler. Hakikaten 
hastane nöbetçi hekimi tereddüt etmiş, beni te
lefonla evimde arıyor, efendim bir hasta getir
diler, âcil bir vaka ama, sivildir. Ben bunu 
hastaneye yatırabilirmiyim, diye soruyor. Der
hal. dedim. Çünkü, bunu önleyici hiçbir şey yok 
insan saflığını kurtarma bakımından bu nisbetin 
hududu yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kumrulu. 
ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Efendim, dok

torların bilirkişi olarak vazife almaları halinde 
para almaları mümkün müdür? Usul kanunla
rında istisnai hallerde bilirkişi olarak herkes 
para alır. Halbuki buradaki durum diğer ka
nunlara tezat teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kumrulu, ben acaba ken
dim mi tereddüde düşüyorum diye zatiâlinizden 
hâkimlerin hakemlik yapamıyacağma dair tev
hidi içtihatta acaba bilirkişilik de yapamıyaca
ğma dair bir kaydolup olmadığını zatiâlinizden 
öğrenmek isterim. 

ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Yoktur. 
BAŞKAN — Peki Sayın Paşam, buyurunuz 

cevap veriniz. 
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I İBRAHİM ŞEVKET ATASAĞUN (Devam-

la) — Efendim ben uzaktan olduğu için suali 
anlamakta sıkıntı çektim, ama anladığım şu; 
bilirkişi olarak bir hekime müracaat edildiği 
takdirde, onun fikrinden ve mütalâasından fay-
dalanıldığı zaman kendisine para vermek müm
kün müdür, değil midir, demek istiyorlar. Ben
ce bir sanatın kullanılması mânasına gelir ki, 
burada bu hüküm bunun için de caridir. Yani 

I alamaz. 
Şimdi bir önerge vardır. O önerge de zanne-

I derim ki, bir arkadaşımız tarafından verilmiştir. 
I Sayın Kâmil Karavelioğlu tarafından verilmiş 

bir önergedir. Henüz huzurunuzda ayrılmamış 
iken onu da cevaplandırmış bulunayım. 

I BAŞKAN — Daha evvel sorular var Sayın 
I Paşam. Sayın Uçagök buyurun. 

GAVSI UÇAGÖK (Eskişehir) — Ben son 
I sözü istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Son sözü istiyorsunuz peki efen-
I dirn. 

İBRAHİM ŞEVKET ATASAĞUN (Devam-
I la) — Sayın Karavelioğlu'nun önergesine... 

I BAŞKAN — Önergeden evvel Sayın Kara-
I man'in sorusu var efendim. Buyurun Sayın Ka-
I ram an. 

SUPHİ KARAMAN — (Tabiî Üye) — Efen-
I dim dünyanın her yerinde ve bilhassa Türkiye'-
I de askerî tababet kuruluşundan itibaren sosyali-
I r^asyon içindedir. Bâzı hatip arkadaşlarımız bu 
I kürsüden konuşurlarken sivil doktorların bu lun-
I madiği yerde askerî doktorlar ücreti almadan 
I nasıl muayene ederler, dediler. Ben şahsan as-
I kelik hayatım içerisinde birçok askerî doktorla-
I rın köylerde fakir insanların yüzlercesini hiçbir 
I ücret almadan muayene ettiklerini ve hattâ ilâç-
I lanın dahi verdiklerini biliyorum. 
I Şimdi Sayın Komisyon Başkanından bir hu-
I susu öğrenmek isterim: Benim bildiğime göre 
I dünyanın başka memleketlerindeki askerî dok

torlar muayenehane açmazlar, açamazlar. Aca-
I ba bu bilgim doğru mudur? 

İBRAHİM ŞEVKET ATASAĞUN (Devam-
I la) — Doğrudur. 
I BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı lütfen 
I yerinize oturunuz. Sayın Yeşilyurt buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
I Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz şim-
t di komisyon adına konuşmuş bulunan ve çok 
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sevdiğim muhterem paşamın sorulara verdiği 
cevaplar mevzuunda hukukan aynı görüşte de
ğilim. Şöyle ki, adlî vaka olduğu andan itiba
ren sivil 'hekim bulunamadığı takdirde askerî 
hekim vazife gördüğü andan itibaren gerek 
savcı, gerekse mahkemece yapılmış bulunan bu 
otopsi neticesinde hekime takdir edilmiş bulu
nan ücreti "hekim alır. Zira bu, kanundan doğ
maktadır ve bu kanunun altıncı maddesinde bu
lunan «Silâhlı Kuvvetler dışında bir görev ala
maz» tâbiri içinde mündemiç değildir. 

2. Bilirkişi olarak tâyin edildiği andan iti
baren askerî hekim yine mahkemece takdir edi
lecek bilirkişi ücretini de alır, kanun buna 
mâni değildir. Bir ihtisas mevzuudur. Meselâ, 
bir trafik kazası olmuş, 2-3 kişi ölmüştür. 
Mahkeme askerî hekimi tâyin etmiştir. Bu taz
minatın hesaplanmasında askerî hekimin bir 
emeği ve emeğin mahmulü karşısında bunun 
bedeli bulunan ve mahkemece takdir edilmiş 
bulunan bilirkişi ücretini de alır. Kanunun 
altıncı maddesi buna mâni değildir. Hürmetle
rimle. 

(BAŞKAN —Savm Uçagök buyurun. 
GAVSÎ UÇAGÖK (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel de arz ettiğim gibi al
tıncı maddenin kanunun ruhu ile tezat halin
de bulunması fikrini muhafaza etmekteyim. 
Şimdi Sayın Komisyon Sözcüsü büyük b ;r 
hüsnüniyetle bu kürsüden doktorların, hasta
ları parasız tedavi edebileceğini ifade buyur
dular. Evet, doktorlarımız hüsniniyet sahi
bidirler, büyük insanî düşüncelere sahiptirler 
ve bu yolda hareket ederler. Fakat ben şah
san âcil vakalar müstesna, zaruretler müstes
na doktorlarımızın devamlı olarak sivil has
taları tedavi etmesi gibi bir külfetle başbaşa 
bırakılmasını doğru bulmuyorum. Bu insan 
hak ve 'hürriyetlerine müdahaledir. 

Askerî hastaneler yüzde 5 sivil hasta teda
vi eder buyurdular. Doğrudur. Ama sivil has
taların askerî hastanede tedavi olmaları bir
çok formalitelere tabidir. Mahalle muhtarın
dan yokluk belgesi alınacak, sıhhat müdürüne 
götürecek tasdik ettirecek, hastaneye gelecek. 
Arkadaşlar bu da mümkün değildir. Ben bir 
emekli subayım, emekli generalim, ben torunu
mu götürüp askerî hastanede muayene ve te
davi ettirmiyorum, bugünkü mevzuat karşı

cında. Bunların bence hepsi nazariyatta ka
lıyor. 

Bugün memlekette mevcut hastanelerdeki 
yatak başına düşen hasta miktarı 10 binin üze
rindedir. Bir yandan yine bu kürsüde hususi 
hastanelerin açılmasını teşvik eder malhivette 
birçok takdirkâr sözler söylenmiştir. Şimdi bu 
kanun ile bir yatağa 10 bin hasta düşen bir 
memlekette hususi hastane açılmasını menedi-
yoruz. Realiteye uymuyor. Ben yine endişe 
ederim, Silâhlı Kuvvetlerimiz içindeki 790 
doktorun bu kanunla memleketin umumi sıh
hat işlerinden geri çekilmesi doğru değil
dir, umumi sıhhat bakımından, zaten mem
leketimizde doktor fıkdanı vardır. Herkes 
kendi kazancı için harice gitmektedir. Bun
ların çekilmesi ile doktora olan ihtiyaç daha 
çok artacaktır. Altıncı maddenin tadil edil
mesinin zaruretine İnanmaktayım, İltifatınızı 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim Savm Karaman'm 
bir kifayet önergesi vardır. Onu şu sebeple okut-
mamıştım. Yedinci arkadaşım Savın Uçagök'tü, 
Kifayet önergesi kabul 'edilse dahi kendisine 
söz verecektik. Ama, ş'mli Sayın Rendeci söz 
istediği için belki bir başkası daha ister diye 
kifayeti okutup oylatacağım. Son söz yine Sa
yın Rendeci'nin olarak kalacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Madde aydınlanmıştır, kifayeti arz ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik ka
bul edilmiştir. 

Şimdi usulümüz gereğince Komisyon söz ala
bilir, Hükümet söz alabilir. 'Sayın Rendeci de 
söz istiyebilir. (Vazgeçti, vazgeçti sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi sırasiyle takrirleri oku
tuyorum. En aykırısından başlatıyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci ve 3 ncü 

fıkralariyle 7 nei ve 8 nci ve geçici maddenin 
«Şifahen arz edeceğim sebeplerle tasarıdan çı
karılmasını teklif ederim.» 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 
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BAŞKAN — ılkinci ve üçüncü fıkra ile ye

dinci ve • «sekizinci fıkraları çıksın diyorlar. 
Bunu oyunuza -sunuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Sayın Karavelioğlu îmn bir önergesi var onu 
da okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde altm'da «Bir görev alamazlardan» son

ra «Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın talebi Millî Savunma Bakanlığının mu
vafakati ile talebedilen kadroda bir kimsenin 
•bulunması ve mazereti sebebiyle ayrılmış ol
ması halinde bir ücret almaksızın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı hizmetlerinde görev
lendirilebilirler» fıkrasının eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tahiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu söz isteme
diniz zaten. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Katılıyoruz. 
Yalnız orada «Muayyen bir süre» diye tashihat 
yapmak lâzımdır. Meselâ bir ay izin almıştır, 
orada bulunan doktor hizmet yapabilir. 6-7 ay 
kadar giderse 'bu olmaz. Muayyen bir süre me
selâ 1 ay demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Ücret almaksızın mahdut bir 
süre dersek daha iyi, her halde... (Gürültüler) 
Meselâ İki ayı geçmemek üzere... (Gürültüler, 
itirazlar) 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) -
1,5 ayı geçmemek üzere olması 'ılâzjm. (İtirazlar) 

BAŞKAN — Efendim, takrir sahibine her
kesten daha fazla söz düşer. 45 gün olarak tas
hih ediyor. Komisyon ve Hükümet buna katılı
yorlar mı1?! 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DÎNÇER (Afyon Karahisar Milletvekili) — Ka
tılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor, bu tashihle oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenller... önerge bu tadil ve tas
hihle kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunula
caktır. 
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Yalnız iki tane daha vardır. Ek fıkralar 

talebi hakkında. Bunları okutuyorum. 
(İçel Senatörü Cavit Tevfik Okyayüz'ün 

Önergesi tekrar okundu.); 
- BAŞKAN — Tazminat, istemiyenler hakkın

da bu madde tatbik edilmesin diyor. Komisyon 
ve Hükümet buna katılmıyor. Takriri oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Dördüncü bir takrir vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
6 ncı maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Tunceli Eskişehir 

Mehmet Ali Demir Ömer Ueuzal 
Aydın 

iskender Cenap Ege 

O yerde sivil tabip bulunmadığı takdirdi' 
muayene ve tedavi yapabilirler. 

BAŞKAN — Ueuzal, Demir ve Ege'nin tak
rirleri sarihtir Hekim bulunmadığı takdirde 
muayene yapabilirler, kaydının eklenmesini is
tiyor. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı'i? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 

ŞEVKİ ATASAĞUN (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNOER (Afyon Karahisar Milletvekili) — Pa
rasız olarak yapılmasına mâni yoktur. 

BAŞKAN — Parasız olarak yapılmasına mâ
ni yok onun için katılmıyoruz diyorlar. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Karavelioğlu zatıâliniz takrir verdiği
niz için şunu sormaya mecburum. Görev ala
mazlardan sonra bir fıkra eklettiniz. Ondan 
sonra da: ücret mukabilinde veya her hangi bir 
şekilde menfaat sağlıyacak serbest, görev ala
mazlar fıkrası baki mi efendini' 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önergede
ki değişik şekliyle okuyoruz. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre tazminat 
alan personel 211 sayılı Içhizmet Kanun ve 
Yönetmeliğinde tesbit edilecek çalışma saatle
rinde görevlerinden ayrılamazlar. Hususi has
tane ve muayenehane açamazlar. Silâhlı Kuv-
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vetler teşkilleri dışında her hangi bir görev 
alamazlar. Ancak Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının talebi ve Millî Savunma Bakan
lığının muvafakati ile talebedilen kadroda bir 
kimsenin bulunmaması ve mazereti sebebiyle 
ayrılmış olması halinde, bir ücret almaksızın, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmet -

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

2. — 54M sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 93 ncü maddesinin (B) bendinin so
nuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı ile Sayıştay Kanunu teklif'inin havale 
edildikleri komisyonlar dam üçer üye alınmak 
suretiyle teşkil olunacak birer geçici kotnis-
yondu görüşülmesine dair Malı ve İktisadi İş
ler Komisyonu Başkanlığı, tezkeresi (M. Mec
lisi 2/757, C. Senatosu 2/168) 

BAŞKAN — Şimdi iki takrir vardır, Ge
çici Komisyon kurulması hakkında. Tatile gir
diğimiz zaman çalışmaları ihtimaline binaen 
arada bunları okutuyorum. 

Evvelce açık oya sunulan maddeler hakkında 
oy kullanmıyan arkadaşımız var mı? Varsa 
lütfen oyunu kullansınlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
'5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 

93 ncü maddesinin (B) bendinin sonuna bir fık
ra eklenmesi hakkındaki Kanun Millet Mecli
sinde görüşülerek kabul edilip Cumhuriyet Se
natosuna gönderilmiştir. Havale edilmiş bu
lunduğu Malî ve İktisadi işler, Plân ve Bütçe 
komisyonlarından üçer üye alınmak suretiyle ku
rulacak geçici bir komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Efendim, Emekli Sandığı Ka
nununun bir maddesinin bir fıkrasının değiş-
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lerinde 45 günü geçmemek üzere görevlendi
rilebilirler. Ücret mukabilinde veya her han&i 
bir şekilde menfaat sağlıyarak serbe&t mes
lek icra edemezler. 

BAŞKAN — 'Maddeyi bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

t irilmesi hakkında Sayın Mebrure Aksoley'm 
yaptığı bir teklifin Millet Meclisinde kabul 
edildiği malûmdur. Onun Geçici Komisyon
da görüşülmesi talebediliyor. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
"Kabul edilmiştir. Takrirde gösterildiği veçhile 
muamele yapılacaktır. 

3. — Sayıştay Kanunu teklifinin kurulacak 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair Malî 
ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı tezke
resi. (M. Meclisi 2/532, C. Senatosu 2/169) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Kanunu teklifinin havale Duyuru

lan ilgili komisyonlardan seçilecek üçer kişiden 
kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesine 
müsaadelerinizi arz ve teklif ederim. 

Malt ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

1. Malî ve İktisadi İşler Komisyonu, 
2. Bütçe ve Plân Komisyonu, 
3. Anayasa ve Adalet Komisyonu, 
4. Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce

leme Komisyonu. 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. Bu şekil
de muamele yapılacaktır. 

Açık oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız 
kalmadığına göre evvelce açık oya sunulan 
maddeler hakkındaki kutular kaldırılmıştır. 
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5. — GÖRÜŞÜ 

1. —• Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf I 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat veril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/861; C. Senatosu 1/562) 
(S. Sayısı : 653) 

BAŞKAN — 7 nci maddede kalmıştık, oku
yoruz. 

MADDE 7. — Bu kanunun 6 nci maiddesi 
lıükmüne aykırı harekette bulunanlar Askerî 
Ceza Kanununa ek 2183 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Askeri Ceza Kanununa ek 
2183 sayılı Kanunun 3 neü maddesi bu kanun 
gereğince tazminat alan amkerî sağlık personel 
hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde haıkkmda söz istiyen ? 
Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Biz
deki tashihte Saym Başkan, yedinci maddede . 
cezalandırılır değil cezalandırılırlar. Bir dar» 
eklenmiştir. Böyle midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İBRAHİM 
ŞEVKİ ATASAÖUN (Nevşehir) — Cezalandı
rılırlar olacaktır. I 

BAŞKAN — Sayın Betil, böyle olduğuna 
göre bîr tashih sayılmaz mı? «1ar» ekleniyor. I 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun gereğince ta
bip ve diş tabiplerinin tazminat alabilmeleri, 
muayenehaneleri olmadığını veya kapattıkla
rını yazılı olarak bildirilmelerine bağlıdır. 

Bu beyanname, kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren en geç altı ay içinde verilir. I 

BAŞKAN — Efendim bir tavzih yapmaya 
mecbur olduk. 7 nci maddenin Millet Mecli
sinde kabul edilen metninde «cezalandırılırlar»1 

yazılıdır; aslında. Bize geçen şeklinde baskı 
hatası olarak «1ar» eklenmesi unutulmuş. Onun 
i^in 7 nci madde acık oya sunulmıyacaktır. 
Simdi bu hususu tetkik edeceğiz. Gerçi mad
denin Millet Meclisindeki metni şöyledir. «Ya-
,"ih olarak bildirilmelerine» şeklindedir ve du
rukluk vardır «bildirmelerine» şeklinde olmas- | 
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lâzımdır. Tashihen oyunuza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekilde değişiklik olduğu için geçici madde 
acık oya sunulacaktır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen? 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz ist'yen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tümü üzerinde? Lehin
de Sayın Karaman buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym 
senatörler, kabul buyurduğunuz askerî mu
vazzaf doktor, eczacı, diş tabiblerine tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısı, yürürlüğe 
girdiği andan itibaren, Türk Ordusunda öte
den beri bir dert halinde bulunan askeri dok
torlarla sivil doktorları mukayese eden ve dai
ma askerî doktorların aleyhinde bulunan du
rumu telâfi edecek dolayısiyle yıllardan beri 
devam eden bir derde çare olacaktır. Bundan 
evvel yaptığım bir konuşmada arz ettiğim gibi 
1954 ve 1955 senesinden itibaren askerî doktor
lar çok geniş ölçüde ordudan istifa etmeye baş
lamışlardır. Şu son günlerde sosyalizasyon uy
gulaması dolayısiyle yine istifalar başlamıştır 
ve bu sene Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
50 nin üstünde doktor ordu saflarından ayrıl
mıştır. Binaenaleyh, bütün bunları önlemesi 
itibariyle kanun tasarısı yerinde ve lâzumlu <ln-
ğ siklikler yapılmak suretiyle Yüce Senatodan 
geçmiş bulunuyor. 

Ben bu vesileyle askerî veteriner hekimlere 
Millet Meclisince yapılan ilâvenin Büyük Sena
tomuz tarafından çıkarılmış olmasını isabetle 
•karşıladığımı, bundan evvelki konuşmamda, 
pj'z etınisfim. Yalnız sözlerimin yanlış anlaşıl
maması için askeri veterinerler hakkında mâru
zâtımı birkaç sözle tamamlamak ,V;tiyorıiim. 
Ben konuşmalarım sırasmda veteriner hekim
liğin yurt kalkmmas ındaki büyük önemine bil
hassa inanmış bir arkadaşınızım. Bu memleket 
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rniz Fransa'da lâbora tu varlarda şehit vermiş
lerdir. Birçok hastalıkların kâşifi olmuşlar
dır. Hem dünya veteriner tarihine, hem Türk 
askerî veteriner tarihine hizmet etmişlerdir. 
Kendilerini bu görmüş oldukları vazifelerden 
dolayı «minnetle anıyorum. Ordu safları için
de bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerin 
önemine işaret etmek istiyorum. Bizim konuş
malarımız sırasında belirtmek istediğimiz bu
gün ordudaki fonksiyonlarının azalmış olması
dır. Bu fonksiyonun azalmış olmasından ötü
rü de 200 ün üstünde bulunan askerî veteriner
lerin büyük rütbeleriyle yarbay, albay rütbeleri 
ile ordu içerisinde kendi rütbeleri ile mütena-
sibolmıyan görevlerle karşı karşıya bulunmala
rı suretiyle hattâ gururlarının rencide edildikle
rine inanıyorum. 

Bu itibarla askerî veterinerin bütün özlük 
hakları ile ordu safhalarında taşıdığı özlük 
hakları ile birlikte Tarım Bakanlığına devri 
için büyük ölçüde reform yapılmasını Hükümet 
ve Millî Savunma camiasından bekliyoruz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu B : İl 
hepinizin bildiği gibi yabancı mamul maddeleri 
alırken dışarıya ot mahiyetini taşıyan ürünler 
ihracetmektedir. Ot ihracetmekle bu memle
ketin kalkınması, döviz açığını kapaması asla 
mümkün olmıyacaktır. Halbuki bu memleke
tin toprakları, bu memleketin meraları çok ge
niş ölçüde hayvancılık yapmaya müsaittir. 

Eğer Türkiye çapuıda veteriner hizmetini 
organize hale getirebilirsek, hayvancılığımızı 
inkişaf ettirir bir hale getirebilirsek, bu tak
dirde ot satmakla değil et satmakla memleketi
mizin kalkınmasını sağlıyabileceğimize kaani/mı. 
Yurt çapındaki veteriner hekimliğin bu büyük 
önemini arz ettikten sonra orduda da veteriner 
'hekimliğin bugüne kadar çok büyük ve şerefli 
hizmetler yaptığına işaret etmek isterim. Bun
dan 15 - 20 sene evvel kıtada bulunması kıta 
kumandanları, kıta subayları eğer o kıtanın 
veterinerleri ile araları iyi ise o kıta kuman-
danlarııvn sırtı yere gelmezdi. Yani demek is
tiyorum ki, 1 5 - 2 0 sene evvelki askerî hizmet
lerin en mühim faktörlerinden birisi idi. Ayrı
ca Türk askerî veteriner hekimlerinin gerek 
tıp tarihinde gerek veteriner h'zmcti dünya 
tarihinde kazandıkları çok şerefli hizmetler 
vardır. Orduda yetişmiş askerî veterinerleri-

4. — BAŞKANLIK DİVANİNİN 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Âmil Ar-
tııs'un; 5 Temmuz 1965 Pazartesi günü yapıla
cak Genel Kurul toplantısının saat 15 te yapıl
ması hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Senatonun çalışma tarzı ile il
gili bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim bölgeleri yakın olan, senatörler Cu

martesi, Pazar günlerini seçim bölgelerinde ge
çirdiklerinden Pazartesi sabahı avdetle geciki
yorlar. Bu sebeple Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanılmasını Yüksek Senatonun takdirine 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Zaten sabahleyin saat 10 da-
dır. Onun İçin takriri oylatacağım. (Sabahle
yin yok, öğleden sonra için karar var, sesleri.) 
Bi'r dakika, tetkik edeyim, efendim. 

Bugün için saat 15 kararı alındığı bildirili
yor. 

ZEKÎ KUMRULU (Ordu) — Bundan son
raki birleşmeler için karar almıştık. 

BAŞKAN — Tetkik edelim efendim. 
Açık oya sunulan maddeler hakkında oyu-. 

nu kullanmıyan var mı? 

Oylama işlemi bitmiştir. 
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5. — GÖRÜŞ 

2. — 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 î/841; Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (S. Sayısı : 654) (1) 

BAŞKAN — Şimdi hem sözcü hem Adalet 
Bakanının ittifakla öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini istediği bir de takrirleri vardır, onla
rı okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümle

rinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz ©de
rim. 

Adalet Bakanı 
İrfan Baran 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi partiler kanun tasarısının görüşülme

sinden sonra seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının, 

1. — öncelik ve ivedilikle, 
2. — öncelik ve ivedilikle kararı verilmiş 

diğer teklif ve kararlardan evvel görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Zihni Betil 

BAŞKAN — önergeleri oyunuza arz edece
ğim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — önerge aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Seçimlerle 

ilgili kanun tasarısının görüşülmesi istenmekte
dir, hem Hükümet, hem de sayın sözcü tarafın
dan. öyle zannediyorum ki, bir hayli uzun «bir 
kanun tasarısıdır. 

Çok kısa olan ve gerçekten, çeşitli sebepler
le çeşitli söylentilere konu olup, Cumhuriyet 

(1) 654 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

LEN İŞLER 

Senatosuna gelmiş «bulunan ve çıkarılmasında 
çeşitli bakımdan faydalı olacak. 

Hâkimler ödenek kanunu kısadır iki madde
den ibarettir, bundan önce görüşülmesini ar
kadaşlarımdan istirham edeceğim. Bunu daha 
geniş bir zaman ve devamlı olarak görüşebil
mek için Hâkimler ödenek Kanununun görü
şülmesini sağlıyalım. Bu kanun tasarısının da 
Komisyon sözcüsü olan kıymetli arkadaşım hâ
kimler ödeneğinin daha önce görüşülmesi için 
bir önerge de vermiş bulunuyorlar. Yer değiş
tirmesi yapılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Yer değiştirmesi yapılmasına 
Başkanlık Divanı imkân görmemektedir. Çün-
'kü hem Adalet Bakanı hem sözcü ikismin de 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini talcîbediyor. 
Oylama sırası 'budur. Başka türlü muamele yap
maya imkân yoktur. 

Takrirleri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî tabipler hakkındaki kanunun açık 
oy bitince neticesini tebliğ ettikten sonra önce
liği kabul eden kanun tasarısı görüşülecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazaf tabip, 
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının 'birinci maddesine 
160 oy kullanılmış 88 kalbul, 10 ret, 8 çekinser. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Aynı kanunun ikinci maddesinin oylaması
na 109 üye iştirak etmiş, 101 kabul 4 ret, 4 çe-
kinser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

6 ncı maddenin oylamasına 93 üye iştirak 
etmiş, 89 kabul, 3 ret, 1 çekinser. Salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

Geçici maddenin oylamasına 108 üye iştirak 
etmiş, 102 kabul, 3 ret, 3 çekinser. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

Kanun tasarısı Senatomuzea tadil en kabul 
edilerek çıkmıştır. Şimdi önerge mucibince ön
celikle görüşülmesi kabul edilen seçim kanu
nunun müzakeresine başlıyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçenin okunup okunma
masını oylarınıza sunuyorum. Gerekçenin okun
masını istiyenler... Okunmamasını istiyenler,.. 
Gerekçenin okunmasına lüzum olmadığı karar» 
laştırılmıştır. 

Tümü hakkında söz istiyenler var mı? Yok, 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle müzakeresini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etırJyc-nler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçimleri 3 ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 

okbnmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli' ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1964 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyele
ri seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partiler aday listesini ve adaylarının 
listelerdeki kanun ve kendi tüzükleri gereğin
ce, seçim çevrelerinde demokratik usuller dai
resinde yapacakları yoklamalarla, oy verme 
gününden önceki kırkikinci gün tesbit ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Buyurunuz Sayın Atalay. 

STERİ Al1 ALAY (Kars) — Komisyon söz
cüsünden bir hususu rica edeceğim. Bu madde
nin Siyasi Partiler Kanununun otuzuncu n-ad-
desine mütenazır bir şekil alması mümkün mü
dür, değil midir? 

BAŞKAN — Pek anlaşılmadı galiba. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın sözcü an

ladılar. 
BAŞKAN — öyle mi efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Pek anlıyamadım efendim. 
BAŞKAN — İyi anlıyamadı, demekki ben 

sizden daha iyi anlamışım Sayın Atalay. 
SIRRI ATAIiAY (Kars) — 1 nci maddenin 

2 nci fıkrasında «siyasi partiler aday listeleri
ni ve adaylarının listelerdeki sıralarını kanun 
ve kendi tüzükleri gereğince, seçim çevrelerin
de demokratik usuller dairesinde yapacakları 
yoklamalarla, oy verme gününden önceki 40 nci 
gün tedbit ederler.» Bunu Sayın Bctil, önseçime 
aşağı yukarı tekaddüm eden ve Siyasi Partiler 
Kanununun eski 31 nci madesindo yer alan, 
şimdi hangi maddede hatırlamıyorum, 30 - 31 
nci maddede yer alan hükümlerdir, Seçim Ka-
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nununda da vardır. Şimdi yoklamaların yahut 
önseçimin tesbiti için üç yarı hüküm olacak. 
Bir, bu kanunda; iki, Seçim Kanununda; üç, 
Siyasi Partiler Kanununda. Diyorum ki, bunla
rı, birbiriyle telif edecek, aralarında hiçbir ay
kırılık olmıyacak şekilde tedvin etmek müm
kün müdür, değil midir? Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN- — Saym Betil buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, bu 
tasarının birinci maddesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri adaylarını tesbit eden yoklama
nın oy verme gününden önceki 42 nci gün ya
pılacağını zikretmektedir. Siyasi Partiler Ka
nununda Millet Meclisi tarafından kaibul edi
len metne göre bu oy verme gününden önceki 
40 nci gündü. Yüce Senato, bu hususta o tasa
rıyı ineeliyen Geçici Komisyonun kaibulünü de
ğiştirdi ve Siyasi Partiler Kanununun ilgili 
maddesi de bu şekilde Yüce Senatoca kaibul 
•olundu. Yani Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen Siyasi Partiler Kanununun ilgili madde
sinde yoklamaların oy verme gününden önceki 
32 nci gün olacağı tesbit edildi, kabul edildi. 
Binaenaleyh bir aykırılık yok. Eskiden otuzlbeş 
gündü. Bu 'Otuzbeş gün hem bu kanun tasarısı 
ile hem de Siyasi Partiler kanun tasarısı ile oy 
verme gününden önceki kırkikinci gün oldu. 
Saym Atalay arkadaşımızın endişelenmiş bu
lunduğu husus üzerinde durulmuş bulunuyor. 

BAŞKAN — Saym Coşkunoğiu. 
KÂMİL COŞKUNOÖLU (Uşak) — Efen

dim, bu tasarının birinci maddesindeki müdde
ti ben kâfi görmemekteyim. Vâ'kıa Siyasi Parti
ler Kanunu ile ehenkli bir hale getirdik diye 
saym sözcü ifade etti ama, Yüksek Senatonun 
malûmu olduğu üzere şimdi oy puslalan doğru
dan doğruya Yüksek Seçim Kurulunca bastı
rılmakta ve Seçim kurullarınca tevzi edilmek
tedir. Binaenaleyh, seçim kurullarınca bu tevzi 
işinin, kâğıt tedarikinin ve mahalline sevk işi
nin tamamlanabilmesi için, diğer kanunlarda
ki müddetlerin 'burada tatbik edilmemesi icabe-
der. Birtakım külfetleri taşımaktadır. Memle
ketimizin nakil vasıtası imkânı arkadaşlarımı
zın malûmudur. Bu itibarla bunları düşünerek, 
Millet Meclisi metninde bu aday tesbiti, sırala
rın tesbiti hususu oy verme gününden 56 gün 
önce teslbit edilir denmiştir, Binaenaleyh mem-

— 35 — 
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leketin hakikaten münakale durumunu göz 
önünde tutarsak bu müddeti 42 güne indirmek 
doğru olmayacaktır, kanaatindeyim. Listelerin 
'bastırılması ve mahalline şevki için müddeti 
artırmanın zaruri bulunduğu kanaatindeyim. 
İlgililerden aldığım bilgi de buna inzimam et
mektedir. Bu 'bilgi tahtında takrir vermiş bu
lunuyorum. Yüce Senatonun takdirine arz ede
rim. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hepsine birden lütfen cevap 
veriniz Sayın Baran. 

Saym Tuna buyurunuz. 
AHMET NTTSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun gerekçe kın-
mında tafsilen izah olunduğu veçhile, komisyon 
56 günü 42 güne indirirken, yalnız ve yalnız 
Partiler Kanununa mütenazır hüküm kabul et
mek için değişiklik yapmamıştır. Esasen Par
tiler Kanunundaki değişiklik Komisyonun bu 
kararından sonra olmuştur. Şimdi burada ko
misyon gerekçesinde esaslı (bir surette göster
mektedir. Matbaacılar getirilerek tetkikat yap
tırılmıştır. Daha evvelki tatbikat nazara alın
mıştır. Netice itibariyle 42 günün her türlü ih
tiyacı karşılıyabilceck .'bir müddet olduğu tesibifc 
edilmiştir. 

İkincisi, bundan birkaç gün evvel kabul 
edilen partiler kanununda 'bu müddet 42 gün 
olarak kaıbul edilmiştir. İki gün evvel bunu 42 
gım olarak kaibul edelim, bugün 'bunu değişti
relim, bunun isabetli olacağı kanaatinde deği
lim. Bu müddetin hesaplanmak suretiyle, kâfi 
geleceği mütahassıs kişilerin beyanlarına foti-
nadetmek suretiyle değiştirilmiştir. 56 gün ev
vel yoklama yapıldıktan sonra gerçi propagan
da müddeti oy verme gününden 20 ^iin evvel 
(başlamaktadır. Fakat tatbikatta yoklamanın 
akabinde propaganda 'bağlıyacaktır. Memleket 
şartlarının 5G gün müddetle 'bir seçim atmosferi 
içinde bırakılmasının mahzurunun meydanda 
olması dolayısiyle 'bu müddetin 42 gün olarak 
kabul edilmesini bendeniz de şahsan istirham 
ediyorum. İki gün evvel kabul ettiğiniz Siyasi 
Partiler Kanununda İra müddet 40 gündür. Bu
nu kabul ettiğinize göre bir değişiklik isaibotli 
•olmıyaçaktır. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Saym Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, Nus-
ret Tuna arkadaşımın beyanına iştirak ettiği
mi ifade ile sözlerime 'başlamak isterim. Siyasi 
Partiler Kanununda yoklama için Millet Mecli
si oy verme gününden önceki 40 ncı günü ka
bul etmişti. 

Şimdi görüşülmekte olan tasarıda da Millet 
Meclisi yoklama için oy verme gününden ön
ceki 56 ncı günü tesbt etmiştir. Yani, Millet 
Meclisi daha önce görüştüğü Siyasi Partiler 
kanun tasarısında yoklama günü olarak oy 
verme gününden önceki 40 ncı günü ve seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metninde de 56 ncı den
miştir. Siyasi Partiler Kanunu komisyonumuza 
daha Önce geldi ve komisyonumuz Millet 
Meclisinin kabul ettiği metni kabul etti. Yani, 
oy verme gününden önceki 40 ncı günü kabul 
etti. Bu tasarı komisyonumuza daha sonra geldi. 
Oy verme gününden 56 gün önce olarak tes-
bit edild'ğini görünce, konu üzerinde komis
yonumuz hassasiyetle durdu. 

Şimdi çok Muhterem Kâmil Coskunoğlu ar
kadaşım, diyor ki, 42 gün yetmez. 56 fr'nn lâ
zımdır, gerekçe yok. Biz komisyonda Hükümet 
tarafından sevk edilen tasarının bu konuya 
taallûk eden gerekçesi üzerinde durduk. Çünkü 
muhterem arkadaşlar yoklamanın yapıldığı gü
nün ertesi günü memlekette seçim çalışmaları 
başlıyor. Siyasi partiler teşkilâtı harekete ge
çiyor. Adaylar harekete geçiyor filhakika pro
paganda son 20 gün zarfındadır ama propa-
gandasız dahi olsa 35 günlük bir secim çalış
ması hem siyasi partileri ve bunların teşkilâ
tını mecalsiz hale getirebilir; fiziki takat bakı, 
mmdan, hem adayları hem de bunun muaz
zam malî külfeti vardır. Ayrıca, bir memleke
tin 55 gün seçim atmosferi içinde yaşaması 
da güçtür. Bu hususları nazara alan komis
yonumuz Yüksek Seçim Kurulundan bir saym 
üyeyi bu konu üzsrinde bilgi edinmek üzere 
davet etti. Ayrıca basım işlerinde ihtisas sa
hibi üç, matbaacıyı çağırdı. Kendilerinden ge
niş izahat aldı. Ben başınızı ağrıtmamak ve 
uzun uzun izahat vermemek ve zamanızı alma
mak için bu hususa taallûk eden; komisyonun 
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tesbit ettiği, gerekçeyi size aynen arz edece
ğim. Komisyonumuz siyasi parti adaylarının 
seçilecekleri yoklama günü oy verme günü 
arasındaki zamanın, yapılacak islerin emniyet 
içinde ve tam olarak yapılabilmesine yeterli 
olmasını zorunlu gördüğünden ve fazla olmasının 
ise, siyasi, içtimai, iktisadi ve malî yönler
den pek çok zarar doğuracağı kanısında oldu
ğundan, bu konu üzerinde hasassiyetle durmuş
tur. 

Komisyonumuza bilgi veren Yüksel: Seçim 
Kurulu üyesi, genel olarak, müşterek oy pus-
lalarmm basımı, yayımı, paketlenmesi, şevki, 
ilçe seçim kurulları tarafından mühürlenmesi 
ve sandık kurulu başkanlarına tevzii işlerinin. 
adayların radyo ve R?smî Gazete ile ilânı günü 
ile, oy verme günü hariç ancak 38 günde gö
rülebileceğini hesapladıklarını belirttikten sonra, 
özel olarak basın için Türk Tarih Kurumu 
Matbaasında, otomatik ınakinalarla sayma dâ
hil yedi günde başarılacağını tesbit ettikle
rini paketlemenin ayrıca zaman alacağını posta 

vasıtasiylc ve uzak yerlere daha önce yapmayı 
düşündükleri sevkivat için 155 gün ayırmanın 
ihtiyatlı bir tedbir olacağını, müşterek oy pus
lalarımn ilce seçim kurulları tarafından mü
hürlenmesinin iki, üç güne ihtiyaç gösterece
ğini ve , sandık kurulu başkanlarına ilci c>;ün 
önce dağıtılmasının kanun emri olduğunu, ta
biî vo teknik muhtemel arızaların da zaman kay
bım. gerektirebileceğini bildirmiştir. Basım işle
rinde bilgi sahibi mütehassıslar da müşterek 
oy puslalarımn ancak düz baskı yapan mat
baalarda basılabilecesğini ve Türk Tarih Kuru
mu Matbasmda, otomatik makinalarla sayma 
dâhil, 7 günde basılmasının gerçekten başarı sa
yılması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Komisyonumuz, her ne kadar kanunlarımıza 
göre seçim propagandası oy verme gününden 
önceki 20 güne hasredilmiş ise de, yolklamala-
rm hemen ertesi günü adayların ve siyasi par
tiler teşkilâtının, propaganda hariç, seçim ça
lışmalarına başlamalarının kaçınılmaz ihtiyaç 
ve âdet haline gelmiş olduğunu, memleketi
mizin 35 günü propagandasın da olsa, 55 gün 
sürecek bir seçim çalışmasına ve seçim atmos
feri içinde yaşamıya tahammül edemiyeceğini, 
böyle uzun süreli seçim çalışmalarının, yalnız 
siyasi ve içtimai yönden değil, aynı zamanda 
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i'ktbadi bakımdan ve malî bakımdan da kül
fetli olacağını, kanunlarımıza göre her yıl se-
ç'm yapılacağını, Ankara'da bir matbaa yerine 
birkaç matbaadan faydalanılabileceğini, hattâ, 
Trakya ve Çanakkale bölgeleriyle Karadeniz 
sahillerindeki, seçim çevrelerine ait müşterek oy 
puslalarmm önce istanbul'da bastırılıp istan
bul'dan sevk olunabileceğini, uzak seçim çev
relerine ait müşterek oy puslularının önce bas
tırılıp önce gönderme, sevkıyatta her seçim 
çevresi için ve mutlaka postaya bağlanılmayıp, 
mümkün olduğu kadar uçaktan, kapalı, kapı
ları mühürlenebilir ve muhafaza altında tutula
bilir kamyonlardan faydalanma, hava alanı bu
lunan il seçim kurullarına, oy puslalarımn tes
lim alma ve o illere, yakın illerin kurullarına 
teslim etme bakımından niyabet verme, niha
yet Devletin her çeşit imkân ve vasıtalarından 
faydalanma suretiyle, ayrıca yeni kanunun ge
tirdiği birisi müşterek oy puslası basımı ve 
diğeri bu puslalarm ilçe seçim kurulları tara
flıdan mühürlenmesi gibi iki yenilikten dolayı 
eski kanunda 35 gün olan ve 1950 den beri 
yeterli olduğu tecrübelerle tesbit edilmiş bulu
nan sürenin sırf sözü edilen iki yenilik sebe
biyle 20 gün uzatılarak 55 güne çıkarılmasının 
kabule şayan olamıyacağım göz önünde bu
lundurarak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
düşünülen zamanın 14 gün kısaltılarak 56 gün
den 42 güne indirilebileceği kan:sma varmış bu 
sebeple siyasi parti adaylarının seçilecekleri 
yoklamaların oy verme gününden önceki 42 nci 
gün yapılmasını uygun görmüştür1. 42 i, 7 ye 
bölünrijileceği için, yoklama Pazar gününe de 
raslıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun getirdiği 
yeniljk ikidir. Birisi oy pus! alarmın müşterek 
oy puslası halinde basılması; seçime 'katılacak 
bütün siyahi parti adaylarının aynı listeci e yer 
almaları. Ik incisi, ilce secim kurulları tarafın
dan bu müşterek oy puslalarımn mühürlenmesi. 
Binaenaleyh, eski kanuna göre yeni kanunun 
getirdiği yenilik bu ikisidir. 1954, 1957 ve 1961 
seçimlerinde 1964 de kısmi Senato seçimlerinde 
eski kanun uygulandı ve 35 gün yeterli görüldü. 
Şimdi, oy puslalarımn müştereken basılması ve 
birde ilçe seçim (kurullarının oy puslalarımn 
arkasına mühür basması dolayısiyle bu müddet 
'ürdenbire 55 güne çıkarılıyor ve Millet Mec
lisinde de Pazara raslamasmı sağlamak için 
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56 ncı gün olsun deniliyor. Bu telkinin, Hükü- I 
ımet tasarısında yer alan bu telkinin, Yüksek 
Seçim Kurulundan geldiği anlaşılıyor. Hükü
met tasarısının gerekçesini okuduk. Bu 56 gün 
hangi işlere ne ölçüde tahsis edilir ve bir tah
sis varsa zaruri midir? Gördük ki, 55 gün, Hü
kümet tasarısında 55 gün idi, bir takım ölçü
lerle yapılması lâzımgelen işlere zaruri olarak 
tahsis edilmiş değildir. Gerekçe, umumi tabirle, 
yuvarlaktır. Bunun üzerine dedik ki, talkini 
yapan daire gelsin komisyonumuza izahat ver
sin. Şimdi, görüşmelerden anlaşıldı ki, yedi gün 
zarfında Türk Tarih Kurumu Matbaası bası
yor, otomatik makinalaıla sayıyor. 

İlçe seçim kurulunun mühürlemesi için üç 
gün kabul edilse, iki gün önce verilecek, bir de 
oy verme günü altı güriü, alıtı gün de o eder 13 
gün. 14 kabul edelim. Paketleme için bir hafta 
konmuş. Bİr taraftan matbaa basarken Kr ta
raftan paketlenmektedir. Sevkiyat için ne düşün
dükleri üzerinde durduk. Bir de gördük ki, he-
p'isi de çuval çuval, sandık sandık PTT ye ver
meyi ve PTT vasıtasiyle sevk etmeyi düşünmek
tedirler. Bir defa posta ücret tarifeli dolayı-
siyle PTT ye ödenecek ücretin haddi hududu 
olduğu neticesine vardık. Sorduk, öğrendik. O 
bir kamyon Ankara'dan kalkar Çorum'a bırakır, 
Amasya'ya Tokat'ınk'ini bırakır, S'ivass'mkini bı
rakır. Bırakır ve döner. Bu illerdeki seçim ku
rullarından birer hâkim buralara da istenebilir. I 
Veya seçim kurumlarındaki birer kâtip buralaıra 
istenebilir. PTT vasıtaslyle dağıtım için 15 gün 
düşünülmektedir. Yüksek Seçim Kurulu üyesi 
izahat verirken, bittabi vazifeleri icabı, biz ka-
mınlann bize verdiği vazifeyi tarafsızlık içinde 
yapmak, kanunların- bize verdüği vazifeyi mut
laka yapmak, emniyet içinde yaıpmak, gerçekleş
tirmek isteriz. Bunun dışında mütalâamız olma
dı, dediler. I 

Her yıl seçim var. Her yıl bu memleketi 
55 gün seçim çalışması içine sokmak, hem siya- I 
si parti teşkilâtını dayanılmaz bir yorgunluğa, 
masrufa, hem siyasi parti adaylarını dayanıl
maz bir yorgunluğa, hem de dayanılmaz bir 
malî külfete sokmak demektir ve Türk Milleti
ni iki ay seçim atmosferi içinde yaşatmak de
mektir. 1950, 1954, 1957, 1961 seçimlerinde, 
hattâ 1964 seçimlerinde yeten 35 gün birden
bire neden 55 gün oluyor, " Millet Meclisinde Pa- I 
zara rastlasın diye 56 ncı gün oluyor? 20 gün | 
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neye aittir. Binaenaleyh inandırıcı hiçbir ge
rekçe görmedik. Sonra, düşündük, Yüksek Se
çim Kurulundan gelen bir telkin Hükümetçe 
'benimsenmiş ve müddetler hesaplanmak, görü
şülecek işler müddetlere sığdırılmak suretiyle 
izah edilmiş değildir. Böyle bir gerekçe yoktur. 
Biz de yuvarlak bir gerekçe yazarsak kend'imlz 
bu kanıya ulaşmak dahi Cumhuriyet Senatosu 
üyelerine ııiyabeten yaptığımız vazifeyi gereği 
gibi yapmış sayılmayız, ulaştığımız kanaati ar
kadaşlarımıza telkin etmek mümkün olmaz, de
dik. O halde gerekçeli mâruzâtla huzurunuza 
çıkmak için Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 
birini davet ettik, matbaacıları davet ettik, bu 
neticeye samimî olarak ulaştık. 

Binaenaleyh, 42 yetmez mütalâası 42 günün 
yetmiyeceğini gösteren sebeplerin izahı suretiyle 
olur. Şimdi, posta vasıtasiylc sevkiyat kabule 
şayan okmaz. Nihayet PTT dağıtıcısının elinde 
kalacaktır. Sonra. PTT vasıtasiylc sevkiyat dü
şünülse bile 15 gün çoktur. Peki paketlenecek 
7 günde ve yedinci gün mü postaya verilecek? 
Binaenaleyh, müddet 22 gün mü olacak'? Mat
baaya verildiğinin ikinci gününden itibaren mat
baanın oy puislası teslimine başlıyacağı anlaşılı
yor. O günden itibaren sevkiyat başlar. 

Muhterem arkadaşlar, Tokat tam bana bir 
mektup 3 - 4 günda geliyor, ama yolcu 8 saatte 
'burada. Binaenaleyh, emniyetle görülmesi lâzım, 
ama sürat Ki. de görülmesi lâzımdır. Sadece em
niyet unsurunu nazara alarak memleketi iki ay 
seçim havası içine sokulmasını biz çok mahzur
lu görüyoruz. Memleketimizde bugün uçaklar 
var, birçok büyük illerimizde uçak meydanları 
var. Uçaklara teslim edilir. Uçak meydanları
nın bulunduğu İM erdeki il seçim kurullarına.' bu 
oy pusmalarım alma ve kendilerine mücavir il 
seçim kurullarına teslim etme bakımından niyabet 
verilebilir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Yüksek Se
çim Kurulunda 15 üye vardır. Bunlar yedi 
kişi halinde vazife görürler. Dördü uzû üye ola
rak yedektedir, dördü de yedek üye olarak ye
dektedir. Binaenaleyh, yedi kişi çalışırken sekiz 
kişi de bastırma, paketleme ve sevkiyat işleriyle 
pekâlâ uğraşabilirler. 

Bunun dışında Sayın Osman Koksal arkada
şımız, Sayın Eşref Ayhan arkadaşımız 42 nci 
güne dahi muhalif kaldılar. Eskisi gibi 35 gü
nün yeterli olduğu kanısı ile komisyonun kabu-
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lüne muihalefet ettiler. Komisyonun geri kalan 
üyeleri de 42 günde ittifak ettiler. Bunun di- ; 
şıııda Sayın Osman Koksal, kendileri şimdi bu- ! 

rada yokturlar, olsalardı söz alıriıardı ve du
rumu izaih ederlerdi. 10 Ekim 1965 seçimlerin
de aynı yerlerden 35 günün kâfi gelemiyeceği 
hakkında telkin aldıklarını ve kendilerinin bu 
konu ile meşgul olduklarını yeterli oldukları ka
nısına vardıklarını ve şimdiye kadarki seçimlerde 
35 gün yetti, niçin şimdi yetmiyor, diye mesele 
üzerine eğildiklerini ve kendilerine telkin yâ -
panlarm inandırıcı gerekçe ile karşılarına çıka
madıklarını ve kendisinin ısrarı karşısında 35 
günü ka'bul ettiklerini de söyledi. Komisyonu
nuz bu itibarladır ki, bu lâalettâyin bir gün 
meselesi değildir. Bu adayların tesbiti günü me
selesidir. Adayların tesbiti günü ile oy verme 
günü arasındaki zamanın nasıl geçtiğini hepiniz 
benden daha iyi takdir edersiniz. Bu itibarla 
bu zaman yeterli olmalıdır. Bu zaman görüle
cek işlerin emniyet içinde görülmesini sağlıya-
cak bir müddet olmalıdır. Amıa bu zamanın lü
zumundan fazla olmasına müsaade etmemek de 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Müzake
relere devam ediyoruz. Söz sırası Sayın Ata-
lay'm. Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Biraz önce bi
rinci madde üzerinde düşüncelerimizi arz eder
ken her halde Sayın BetiPe anlatamadım. Ya
hut kendileri meşgul idiler, takibedemediler. 
Ben müddet üzerinde durmadım. 42 veya 56 
bir gûna ilişmedim. Bu hususta bir şey söyle
medim. Sayın Coşkunoğlu müddet üzerinde 
durdular. Ben şu konuyu izaha çalışmıştım. 
Şimdi okuyorum. 
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lâzımdır. Biz bu! kanunda bu değişikliği yaptık 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, eski çalışma tarzımı
za göre siaalt dolmuştur. Müzakerenin 21 e ka
dar devamını talebeden bir takrir var. Onu oku
tuyorum. 

Eğer bu takrir kalbul edilirse, celseye 15 da
kika ara vereceğim ve Sayın Başkandan Riyaseti 
devralmasını ricaı edeceğim, burada olması itiba
riyle. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerle ilgil işfou kanım tasarısının ehem

miyetine binaen müzakerenin bugün saat 21,00 e 
kadar devamını arz ederim. 

A. P. Grupu Başkanı 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 

BAŞKAN — Takriri kaıbul edenler... Kabul 
otmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Oturuma 15 dakika ara veriyorum, Sayın 
Başkanı da kürsüye davet ediyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

«Siyasi Partiler Kanununun eski 30 nen 
maddesinden «siyasi partiler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçim
lerde göstereckleri adayları parti tüzük ve 
yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri üyeleri
nin katılması ile seçim kurullarının denetimin
de yapılacak bir önseçim sonuncunda seçer
ler.» 

30 ncu maddeyi değiştirdik, ne dedik, T. B. 
M. M. üyelikleri seçimleri için yapılacak aday 
tesbitinde bütün partilerin katılmalarını temin 
edecek esas hükümler Secim Kanununda yer 
alacaktır.» Burada 1 nci maddenin 2 nci fıkrası 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,15 

BAŞKAN — Enver Aka 
KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. )Sırrı Uzuhansanoğlu (Bolu) 
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«Siyasi partiler aday listelerindeki, ve1 adayla
rının listelerdeki sıralarını kanun ve kendi 
tüzükleri gereğince seçim çevrelerinde demokra
tik usuller dairesinde yapacakları yoklama
larda» müddete geçmiyorum. 

Şimdi bu kanun, yani seçimlerle ilgili «bu 
kanun Siyasi Partiler Kanunundan sonra yü
rürlüğe girecektir. Siyasi Partiler Kanunun
da önseçimi 30 ncu madde ile kabul ettik. 31 nci 
madde ve v. s. hükümlerle tüzüklerine göre İçim
lerin katılması gerekiyorsa hâkimin denetiminde 
bir önseçim mahiyetinde yoklamaları yapıl
ması. Burada önseçimde hâkim denetiminden 
bahseden 1 nci maddenin 2 nci fıkrasında se
çim kurulu yahut Hâkimler Kurulunun denti-
mindcn bahsedilmiyor. Sanki bil âhara yürür
lüğe girecek bu kanun ile hâkim denetiminden 
vazgeçilmiş gibi bir tereddüt husule gelebilir. 

Bu itibarla komisvondan rica ederek de
dim ki, aynı gayeyi taşıyan hususlarda birlik 
olsun, avrılık olmasın. Bu sebeple 30 ncu mad
dede kabul edilen sekli ile birinci maddenin ikinci 
fıkrasını telif etsinler, bu aykırılık olmasın. Bu 
zahmete katianmalar?nı istirham etmiştim. Sayın 
Betil çıktı burada. 42, bilmem, falan yok. Ben 
böyle demedim. Bu ikisi birbirinden farklı 
oluyor. Onu rica ediyorum. Kanun tekniği 
ve tatbikatçılar bakımından faydalı olacaktır. 
Tereddütler meydana gelir. Yani 30 ncu mad
dede Siyasi Partiler Kanununda partiler yokla
maların seçim, kurulları denetiminde yapıla
cağına ait ihzari hükümler olmasına rağmen 
yüksek kanun vâzıı birinci maddenin ikinci fık
rasında bu tadili kullanmamaktadır. Bu se
beple acaba olacak mı olmıyacak mı gibi te
reddütler olur. Buna hiç lüzum yoktur, ikinci 
fıkrada şöyle yapılır, böyle yapılır demeye 
lüzum yoktur. Şöyle yaparsınız. Yahut buna da 
lüzum yoktur. Bu tekrar Seçim Kanunundaki 
tâbirle Sivasi Partiler Kanunundaki tâbirler 
birbirine uysun. Bu ricada bulunuyorum. 

BAŞKAN — Buvurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Muh

terem arkadaşlarım, seçimlerle ilgili bâzı hü
kümlerin değiştirilmesine mütedair olan bu ka
nunun 1 nci maddesine Millet Meclisi metni ve 
Hükümetin getirmiş olduğu teklifte 56 gün 
olarak tesbit edilmiş bulunan müddetin 42 güne 
indirilmesi hususu uzun uzun komisyonumuzda 
görüşüldü. Komisyon başkanı arkadaşımızın 
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izah ettiği gibi biz tatmin olmuş değiliz. Yük
sek Seçim Kurulu dahi bu hesabı çok titiz
likle yapmıştır. Memleketin gerek coğrafi va
ziyeti, gerekse iklim durumunu nazarı itibara. 
aldığımız zaman ancak 56 güri gibi bir müd
dete ihtiyacolduğu zahir olmaktadır. Bugün 
Türkiye'nin birçok yerlerinde Eylül ün 15 inden 
sonra kar basar ve yollarının birçok yerleride 
kapandığından, Doğu vilâyetlerimizi yakînen bi
len arkadaşlarımızın da kabul edecekleri gibi, 
vesaitin değil, şahısların dahi gidip gelmeleri 
güçleşir. Yüksek Secim Kurulu bu müddeti he-
sabederken gerek tevzi, gerekse baskı ve saire-
yi ayrı ayrı hesabetmiştir. Komisyonumuza da
vet ettiğimiz kimseler sadece baskı üzerinde dur
dular. Ve biz bunu kısa bir müddette yapabili
riz. dediler. Onların kısa müddetle yapabilmiş 
olmalarını bu işlerin ikmâli için kâfi geleceğine 
kaani değilim. Sözü uzatmadan arz edeyim. Bu 
müddetin bâzı arkadaşlarımız tarafından da Hü
kümet teklifinde olduğu gibi 42 günün 56 ya çı
karılması hususunda teklifleri vardır. Bende
niz de teklifte bulunmuş oluyorum. Bu müddeti 
56 güne çıkarırsak bundan büyük bir zarar gö
recek değiliz. Belki hiç zarar görecek değiliz. 
Buna mukabil havaların gayrimüsaidolması, yol
ların müsaidolmaması, bâzı hatalı sevkiyatm ya
pılmış olması için mutlaka normal olan zamanın 
üzerine tashihi kabil olmıyan bir hale düşmemek 
için ilâve bir müddet konması iktiza eder. Tıpa 
tıp yolculuk hususunda müddet tâyinine im
kân yoktur. Bu bakımdan 42 günlük müddetin 
56 güne çıkarılması hususunu arz ve istirham 
ederim. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat)" — Muh

terem arkadaşlarını, 1 nci maddenin 2 nci ben
dindeki bir hususa ben de, şahsi kanaatim se
bebiyle, değinmek için kürsüye gelmiş bulunu
yorum. Benden evvel konuşan sayın arkadaşım 
bu müddetin 42 günden 56 güne çıkarılmasını 
talcbctti. Bana öyle geliyor ki bir gün önce 
Yüce Senatoda kabulüne karar verdiğimiz Siya
si Partiler Kanununda bu müddet 42 gün ola
rak tesbit edildi. Yüce Senato bir gün evvel 
çıkardığı bir kanunda bu müddeti 42 gün ola
rak tesbit eder; bir gün sonra gelecek bir ka
nunla bunu 56 güne çıkarırsa bilmiyorum, ama 
bunlar birbiriyle bağdaşmaması lâzım. Netice 
itibariyle hepimiz seçim geçirmiş kimseleriz. Bu 
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müddetin 42 gün de yeteceğini zannediyorum. , 
Bu itibarla Yüce Senatonun böyle bir hataya : 

düşmemesini temin sebebiyle kürsüye gelmiş •; 

bulunmaktayım. 42 günün yeteceği kanaatinde
yim. Kaldı ki; bundan evvelki kanunla da • 
müddeti kabul ettiğimize göre bir kanun ile bu
nu 53 güne çıkarmak bir hukuki zühul hattâ , 
hata olur. Bu sebeple 42 günün aynen kalma- , 
sim ve bu hususta oy vermenizi rica ediyorum. ; 

İkinci bir mevzu ise arkadaşlarım, benden 
evvel konuşan bir arkadaşımın fikrine aynen iş- • 
tirak ediyorum. Yine çıkarmış bulunduğumuz 
Siyasi Partiler Kanununda seçimin nasıl yapı- ' 
lacağı hususunda sarahat bulunmaktadır. ; 

30 ncu maddede diyor ki «Seçim Kurulunun ' 
huzurunda yapılır.» Bu maddenin 2 nci ben
dinde beyle bir sarahat yok. Acaba maddenin 
sonuna doğru seçim çevrelerinde demokratik | 
usuller dairesinde seçim kurulu başkanlığınca j 
yapılacak yoklamalarla tesbit edilen, tâbirini ; 
kullanmayı, bilmiyorum komisyon nasıl muta- , 
lâa eder? Daha yerinde olur zannederim. Bun- ; 
dan evvel çıkarmış bulunduğumuz kanunda sc- i 
çimlerin seçim kurulu başkanlığında yoklama- i 
nm yapılacağı hususu derpiş edilmiş bulun- s 
duğuna göre burada sanki bana bir boşluk var 
gibi geliyor. Buranın doldurulması kanaatin-. 
deyim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, birinci 
madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum: j 

Başkanlığa ] 
Tasarının birinci maddesinin Millet Meclisin

ce kabul edilen şekilde bırakılmasını arz ve tek
lif ederim. | 

Bolu | 
Sırrı Uzunhasanoğlu i 

Yüksek Başkanlığa i 
Gündemin sıra sayısı G54 de bulunan seçim

lerle ilgili tasarının birinci maddesinin ?vlillet 
Meclisince kabul edilen metninin kabulü için j 
oya arzını saygılarımla rica ederim. 

Uşak ' 
Kâmil Coşkunoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili bu kanun tasarısının birinci 

maddesindeki 42 günün 56 gün olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

izmir 
-Ömer Lûtfi Bozcalı ! 
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BAŞKAN — Saıyın Bakan, 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Zihni Be-
til arkadaşımızın temas ettikleri gibi bu kanun 
tasarısı Yüksek Seç1'm Kurulunun gösterdiği 
lüzum üzerine Hükümet tarafından sevk edil
miştir. Bir kere meselenin haşika türlü vaz'edil
diği kanaatindeyim. 1961 seçimlerinde Seçim 
Kanunundaki müddetlerin kâfi görüldüğü, kâfi 
olduğu secimin ve bu kanun müddetinde yapı-
lageldiği öne sürüldü. Hareket noktası bu de
ğildir. Fark nedir, denildi. Hareket noktası şu
radan [İteri geliyor : Birleşik oy puflasının kabul 
edilmesi suretiyle Yüksek Seçim Kurulu bas
kının, tevziir/.n artık parti teşkilâtı elinden alı
narak kendilerine tahmil edilmiş olması dolayı-
siyle bu müddetin uzatılmasına ihtiyaç göster
miştir. Propaıganda müddetleri değiçmiyecektir. 
Diğer müddetlerin değişmesi oy puslularının ke
sinleşme tarihine göre hesa'bedilmişt'ir. Mevcut 
kanunda seçimden önceki 20 gün de müddetlıer 
adayların ilânı bakımından kesinleşecektir. Bi
naenaleyh, Yüksek Seçim Kurulu müşterek pus-
layı 20 günden sonra talbettirmeye başlıyabile-
cekttir, yeni kanuna. Y eni kanunda. 48 miat önce 
sandık kurulu başkanlığına hu poıdalann teslim 
mecburiyeti olduğuna göre geriye 18 gün kala
caktır. Buın'im 5 günde de bir kazadaki 25 - 30 
bin nüshanın bizzat hâkimin nezaretinde mü
hürlenmesi mecburiyetini heasıbedersenlz, geriye 
15 günlük bir müddet kalacaktır. Bu 15 günlük 
müddetin bir haftasında matbaadaki baskı işle
rine ayırırsanız geride paketleme, hâkim neza
retinde sayılması da mecburi, rastgele paketle
me de olmaz. Paketleme ve maihallerlne sevk için 
7 gün kalacaıkt.r. Senato Komisyonu buna 7 gün 
ilâve etmiş. 13 - 14 günün kâfi geleceği kana
atindedir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile 
dün tekrar temas ettim. Senato Komisyonunun 
kabulüne iştirak edip edem iveceklerini sordum. 
Endişelerini tekrar ettiler. Seçimin selâmetle 
yap i-iaib ilmesi için bu müddetin kendilerine lâ
zım olduğunu ifade ettiler. Ben de bunu beyanı 
bir borç 'bildim. 

Arkadaşlar, Sayın Komisyon Başkanı posta 
yerine kamyon ve sair vasıtalarla derhal bu sev-
kiyatm yapılabileceği kanaatindedir. Ama Tür-
kıiyte'nln gerçekleri £<izin de malûmunuzdur. Bu 
tevziat yalnız Ankara kazalarına yapılmıyacak-
tır. Hakkâri'nin kazalarına, Kars'ın,. Muğla'-
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<nm kazalarına kadar puslalar her hangi bir se-
'beple gönderilemediği takdirde seçimde aksak
lıklar doğacaktır. Size bir misal nakletmek iste
rim. Senato selimlerinde biz Hakkâri'den par
ti olarak seçime girdik, fakıaıt bu vilâyette tek 
bir rey dahi alamadık. Tulhafıma gitti. Acaba 
bir vilâyeitte yanlışlık!.a da olsa pusla atan bir 
vatandaş çıkmaz mı diye kontrol ettim. Gördüm 
ki, benim bizzat Ankara'dan sevk ettiğim pusla-
lar Muş'ta ve Van'da kalmış. Hıaıkkâri vilâyeti
ne kadar gidememiş arkadaşlar. Bu katî bir şey 
teşkil ötmez ama misal olarak verdim. Yüksek 
Seçim Kurul undaki arkadaşlar mahduttur. Ar
kadaşlarım biraz karıştırıyorlar. Eskiden parti 
teşkilâtları puslaları kendileri bastırır ve ken
dileri dağıtırlardı. Her vilâyetteki pariti teşki
lâtı bununla bizzat meşgul olurdu. Ama, şimdi 
67 vilâyette bütün hazalar için 15 hâkimden iba
ret seçim kurulu bunu tabettirecek, kontrollü ol
ması lâzım. Çünkü, sayı ile verilecek. Paket
lenmesinin bizzat kontrol edilmesi lâzım. Sayı 
ile gidecek, seçmen sayısına göre eksik vermi-
yecek, fazla vermiyecek, sonra da bunları bü
tün kazalardaki seçim kurullarına gününd/e mü-
hürleyip teslim edecek. 

Bu müddette, komisyonun gösterdiği müddet
te yetişir mi, yetişmez mi? Yani 10 gün içinde 
hem paketleme, hem de yerine gitmesi mümkün 
olabilir mi, olamaz mı? Olalbilir de. Ama olma
dığı takdirde seçimde aksaklık olacaktır, Yük
sek Seçim Kurulu da bundan endişe etmektedir. 
Bu yönden bu müddetin geniş tutulmasına fay
da vardır, özel işini tak'ibeden insanlar gibi 
kamyonlara versinler ama 15 kişi 67 vilâyet için 
'birdenbire bunu plânlıyamaz. Belki kamyon Es
kişehir ve diğer yakın vilâyetler için bulunabi
lir, ama Kars için bulunmıyabilir ve bir aksak
lık olabilir. Bir vazife olarak diğer maddelere de 
şâmil olmrlk üzere bunu bilgilerinize sunmayı 
vazife bildim. Takdirlerinize terk ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü) — Efendim, çok görüşüldüğü için kısaca arz 
edeceğim birkaç noktayı. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım, üç tane rakam var elimizde. 35 
halen meriyetteki kanun, 42 komisyonun getir
diği rakam, 56 Yüksek Seçim Kurulunun ge
tirdiği rakam. Ben 35 in kalması taraftarıyım. 
Yani halen meriyetteki kanun taraftarıyım. 
Bunu kısaca izah edersem ötekilerin ya doğru 
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veyahut da yanlış olduğu meydana çıkacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 35 rakamının 15 i 
malûm, itirazlar müddettidir. Hepsinde olduğu 
gibi. Binaenaleyh 15 i çıkarırsak geriye 20 ra
kamı kalıyor, bu 20 gün içinde neler yapı
lacaktır? Bu 20 gün içinde şunlar yapıla
caktır; bir kere adaylar ilân edilecektir. O halde 
adaylar ne zaman ilân edilecektir? Seçim gü
nünden 20 gün evvel yani 20 nci gün aday
lar ilân edilmiş olacaktır. Adayların ilân edil
diği gün matbaaya puslaların basılması işi ve
rilebilir. îlânı ile beraber Plânlamaya göre 
hazır demektir. 20 nci günde matbaaya pus
laların basılması için verebiliriz. O halde bir 
ilân günü var. 

Ondan sonra bu puslaların bastırılması var. 
Bastırılmasından sonra ulaştırılması var. Ulaş
tırılan puslaların ilçelerde mühürlenmesi var 
ve 48 saat evvelde sandık başlarında bulundu-
durulması var. O halde 20 den 48 i ve bir de 
seçim gününü çıkarırsak üç günü, 17 ş^in ka
lıyor. Bu 17 gün içinde puslalar basılacak, il
çelere ulaştırılacak ve mühürlenecektir 17 gün 
içinde bunu yapabilirsek mesele yoktur. Ya
pamazsak rakamı ona göre artıracağız. 

Simi, efendim, Yüksek Seçim Kurulu di-
vor ki, ben 8 matbaada 40 günde ancak bu işi 
vapabilirim esbabı mucibesinde. Çağırdık bun
ları, komisyon başkanının dediği gibi, bir 
tarafta Seç:m Kurulu Başkanlığından bir zat 
diğer tarafta matbaacılar. Matbaacılar bize iki 
buçuk günde bu işin başarılabileceğini söyle
diler. Bunun üzerine tekrar sorduk, bu sefer 
Yüksek Seçim Kurulundaki zat bize, Tarih 
Kurumu Matbaasına veriyoruz, 7 gün içinde bi
tiriyor, dedi. Yukarda sekiz matbaada 40 gün
de, yani nisbet yanlış ben anlamıyorum bir 
matbaada 7 günde, böyle bir tezada düşüldü. 
Sonra listeler büyük söylendi ve dediler ki Ta
rih Kurumunda yapılması madem lâzım o 
halde 7 gün içerisinde başarılsm denildi. O hal
de ben Yüksek Seçim Kurulunun ifadesine göre 
vedi günü düşünüyorum, 17 günden 10 gün 
kalıyor. Bundan sonra ulaştırma işi başlıya-
cak orada bir ifade geçti, biz bunları bir yer
de depo edeceğiz yanlış ifade de bulunmadı ise
ler; sayacağız, ondan sonra göndereceğiz, den
di. Böyle şey olmaz. Böyle Plânlama olmaz. 
Plânlama güzel yapıldığı takdirde 1 - 2 vilâyet 
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basıldı mı derhal onunkinin sevkiyatı başlar. . 
Zaten 16 milyon reyi koyacak yer bulamayız. 
Lüzum da yok. 7 gün bekletelim, 7 nci gün 
Bevk edelim. Basılan sevk edilecektir. Bas- | 
ma için de deniyor ki, efendim, 16 milyonu ; 
basmak zordur. Ama, 7 gün içinde başarırız. 
40 dan 7 ye indiler. O halde biz yine 7 gün \ 
içinde normal olarak basıldığını yalnız şevki- , 
yatının, basılanının başlangıcında başladığını ka- j 
bul etmek lâzım. Yani bekletilmesini doğru ; 
bulmnvız. Zaten koyacak yer de bulamayız. ] 
O ha1 de geriye kaldı on on gün, on günden son- ' 
ra dr. geriye kalan kabalara ulaştırılması ve bir : 
•de mühürlenmesi. ! 

Kazalara ulaştırılma hususunu arkdaşlarıma i 
sordum. Faraza Şemdinli'ye ulaştırılacak, plân- i 
lamayı yaparsınız, ben harita üzerinde yap
tım, Hakkâri uzaksa birinci gün Hakkâri'nin 
reylerini basarsınız. Hakkâri'nin reyleri ikinci 
gün Hakkâri'ye çıkar. Daha sizin oy puslaları- j 
mz bitmeden uzak yerlerden oy puslaları bu- ! 
Umdurulmuş olur. Bunda bir zorluk yoktur. I 
Zaten 17 milyon oy puslasmı bekletemezsiniz ' 
ve onu koyacak yer dahi bulamazsınız. Bası- 1 
lanı sevi: edeceksiniz ve uzak bölgelerden baş-
lıyarak sevk edeceksiniz. Benim hesabıma f 

göre birinci gün basılmaya başlandığı zaman ] 
5 gün içinde aşağı - yukarı 10 milyon oy pus- ) 
lası bütün kazalara ulaşmış bulunuyor. Geri l 
kalan 6 nrlvon ov yakın civara aittir. 7 nci gün ' 
basımı bitecektir, 8 - 9 ncu gün ellerindedir. 
Yani plânlama iyi yapıldığı takdirde geriye 
kalan 10 günlük ulaştırma müddetinin iki gü
nünü harcıyorsunuz, geriye sekiz gün fazla 
zamanımız kabyor, çünkü ulaştırma birinci ] 
günden başlıyor, puslalar basıldığı günden bas- j 
lıyor. O halde 10 günden iki gününü harcı- ; 
yır.-îunuz. Geriye sekiz gün kalıyor. İlçelere j 
gitti ondan sonra mühürleme olacaktır. Ben ' 
burada Yüksek Seçim Kurulunun mühürleme j 
için 5 - 6 gün verdiğini gördüm. Burada bir ! 
tabir vardır. Diyor k i ; bizim .kazalarımızdan { 
yüzbinleri aşan çoktur deniyor. Ben çıkardım ı 
90 - 105 bin seçmeni olan 4 tane kaza var. 105 - \ 
120 bin seçmeni olan iki tane kaza var. Beykoz ] 
ve Şhli. 135 - 150 bin iki tane, fakat bunlar- i 
,1a merkez. Çankaya ve İzmir gibi. 150 bin, ; 
170 bin olan Fatih, 170 bin, 200 bin olan bir j 
tane İzmir merkez o halde 7 - 8 tane var. Gönül \ 
arzu eder ki, kazalarımız da 100 binden çok j 
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fazla olsun. Ama yok. O halde bu tabir de 
yanlış. Mühürleme 5 - 6 gün içinde değil ni
hayet 1,5 iki gün içinde bitiyor. Sebebi; eğer 
İzmir'de uzun süreceğini tahmin ediyorsanız 
erken basın ve erken gönderin efendim. Bir 
matbaada değil, Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
büyük şehLrlerdeki matbalara dağıtırsanız mat
baacılar, bu iş 2,5 günde hazır diyor. Sonra 
burada yine bir noktaya temas edeyim, nüfuTi 
200 bini aşan ilçelerde yeniden birer ilçe seçim 
kurulu ıkurulacak diyor. O halde, İzmir'de 
200 binin üstünde ise o halde bir ilçe seçim ku
rulu daha kurun onlar da mühürlesin. Böyle 
bir kayıt da getiriyor kanun. 

Yani şunu arz etmek istiyorum ki, mühür
leme işi birbuçuk günden fazla sürmüyor. Ge
riye kalıyor beş gün. Beş gün de emniyet gü
nüdür. Ve sizi temin ederim, bu güzel bir 
plânlamayla beş günden evvel 'halledilmiş du
ruma girer. Ulaştırma işlerinde diyor ki, Yük
sek Seçim Kurulu postaya vereceğim. Niye 
postava veriyorsunuz? Mesuliyeti benden git
sin diye. Böyle mesuliyeti mucip bir şey yok. 
Birinci gün basılan puslaları tayyareye de ko
yar Van'a gönderirsiniz; bir kamyona da koyar 
gönderirsiniz. Yani Türkiye İm kadar geri mi 
ki, on - onheş günde bir oy puslasmı gönderi
yorsunuz, Şemdinli'ye. Bu kadar geri değil 
Türkiye. Uzun ikonuşmıyacağım. Bâzı arka
daşlar konuştular. Buradan şunu çıkarmak is
tiyoruz ki; Türkiye'de bir zihniyet vardır za
man yeme zihniyeti. Bu paradan da kıymetli 
dir kanatimee. Parada tasarrufu düşünürüz, 
zamanda düşünmeyiz. Biz 24 saati 30 saat yap
mak zaruretinde olan bir milletiz. Bu plâna 
göre, görüyorum, Yüksek Seçim Kurulunum 
plânına göre, 24 saati 3 saate indiriyoruz. Ya
ni Dev1 et sektöründeki muazzam bir zaman ye
me misalini, burada çok iyi görüyoruz. Bumu 
için sizler fazla zaman verirseniz, Yüksek Se
çim Kurulunun dediği gibi; bir yumurtayı 40 
kişi kaldırır tâbiri vardır tam yeridir kanısın
dayım. Otursunlar, haritayı alsınlar, b !r plân 
yapsmlar. Hele 8 matbaada, 4 matbaada bu
nu bastırırlarsa bu, ayırdığımız zaman, o kadar 
ferah gelecektir ki; beş altı günde yatmak za
ruretinde kalacaktır. Ama siz bu zamanı ve
rirseniz malî külfetler de çok yüklenecektir 
Devlete, 56 gün. Sonra seçim propogandası-
nm zamam fazla olacaktır. Ne sizin sıhhatiniz 
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yetecektir buna, ne (milletin takati. Hele her 
sene üç, ay bu iş olacağına göre seçimlerden 
millet de bıkacak bizler de sıhhat bakımından 
buna 'mukavemet edemiyeeeğiz. Bunu tatlı ye
rinde, iyi bir ortamda bırakılması için diyo
rum ki, meriyetteki kanun iyidir. Ama illâ 

•gönlümüz birazcık zaman vermek istiyorsa o 
zaman 42 günü kabul edebilirsiniz. Ama 5G gü
nün hakikaten nasıl bir esbabı mueibeyle gel
diğini ben anlıyamadım, bu kanunda. Bu çok 
fazla bir zaman ve biz bir zaman yeme makinası 
haline geleceğiz ve bu milleti de seçimlerden 
bıktırmış olacağız kanaatindeyim. 

Plânlama Dairesinin Ikıymeti malûm. Yal
nız, bugün plânlama işi üst kademede kalmış
tır. Aşağı inememiştir. Esas plânın tatbikatı 
aşağı inmesi ile olacaktır. Bakınız, plân plân 
diyoruz, plân fikrini aşılıyoruz, bir müessese
den bir plân getiriyorlar, zaman fahiş miktar
da fazla. Bakacağız, bir plân getirecekler 
para fahiş miktarda fazla, Halbuki zamanb 
para bize çok lâzım. Onun için bunlarda bon
körlük yapmıyalım. Kıskanç davranalım ve zih
niyeti yıkmaya çalışalım; ulu orta çalışılan 
zihniyeti yıkmaya çalışalım. Zannediyorum ki 
komisyon başkanı izah etmiştir. Bizim zamanı
mızda da oldu bu hâdise. Sayın Bakan da bu
yurdular burada. Biz ulaştıramayız, yapama
yız, elemeyiz, zaman azdır dediler. Şimdi bu
radan ifade etmeyi arzu etmezdim, biz de de
dik ki; 17 ye kadar çalışacağınıza para verin 
20 saat çalışın günde. Eğer plân mevzuu ile il
gili ise iki tane albay verelim bu işi halletsin 
dedik. Ve oldu işler yürüdü. Kanaatimce bu 
zaman çok fazladır. Plâna alıştıralım, zihni
yeti yıkmaya çalışalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buvurunuz Savın B-til. 
GEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-

TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar •konimin? 
Önemi dolayısiy^e tekrar söz almak lüzumunu 
hissettim, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, seçimlerle ilgili ka
nunlarda yapılan değişikliklerle bu konu üze
rinde husule gelen fark nedir? Bu konuda hu
sule gelen fark, eskiden her siyasi parti aday
larının oy puslalarmı kendisi bastırır ve san
dık kurullarına bunu teslim ederdi. Şimdi 
müşterek oy puslası basılmaktadır ve bu Yük
sek Secim Kumluna verilmiştir. Bir de, eski-
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den oy pus laları, mühürlenmezdi, şimdi oy pus-
laları ilçe seçim kurulları tarafından mühür
lenecektir. Buna .mukabil süreler bakımından hu
sule gelen değişiklik şu; eskiden aday tesbit 
eden yoklamalar oy verme gününden önce 
35 nci gün yapılırdı. Şimdi 65 gün önce 
yapılıyor. Eskiden adayların .Yüksek Seçim 
.Kurulu -tarafından radyo ve Resmî Gazete ile 
oy verme gününden evvelki 20 nci gün ilân edi
lirdi, şimdi 40 nci gün ilân ediliyor. Demek 
ki; yoklama için 20 gün ekleniyor, adayların 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilânı için 
20 gün eklenVor. Eskiden 35 gün olan zaman 
yoklama yapdması bakımından 20 gün eklene
rek hem 55 ^üno çıkarılmıştır. Hem de aday 
ilânı bakımından 20 gün eklenerek 40 güne çı
karılmıştır. 

Şimdi bu 40 günün lüzum ve zarureti hak
kında inandırıcı gerekçe ancak takvimli bir 
gerekçe ile olur. Bu takvimli gerekçe nasıl 
olur? Müşterek oy puslalarmm basımı için o 
matbaaya, bu matbaaya sorduk. Nihayet şu ka
dar gime oy puslalarmm basılması için lüzum 
ve zaruret olduğunu öğrendik. İlçe seçim ku
rullarının mühürlemesi için iki gün, oy verme 
gününden evvel iki gün verilecek; bir de oy 
verme günü eder beş. Bir gün de dağıtımını 
kabul edin, altı. Yedi günde bastırılacağını tes
bit ettik, dediler; onüç oy verme gününden ön
ceki kırkıncı gün adaylar ilân edileceğine gö
re bir gün oradan gidiyor. Bir gün de oy ver
me günü var. Geriye 38 "gün 'kalıyor. 38 gü
nün 13 gününün (hesabını verdiler geriye ka
lan 2(5 günün hesabını veremediler. Şimdi geri
ye kalan 2G gün nedir? Geriye kalan 26 gün 
•muhterem arkadaşlarım, oy puslalarmm pa
ketlenmesi ve PTT vasıtasiyle şevki. Bu oy 
puslalarmm paketlenmesi ve PTT vasıtasiyle 
şevki için 2G gün çoktur, pek çoktur biz bu 
kanaate vardık. Oy vermeden önceki 40 nci gün 
aday ilânı iç-'n bir gün gitti, bir gün de oy kul
lanma günü var, kaldı 38 gün. Bu 38 günde 
hangi işleri ne 'kadar zamanda yapma zarureti 
ile ihtiyacı var. Bunun izahını yaptık. İzahı 
iki noktaya münhasır kaldı. Arz ettiğim altı 
gün ilçelerde mühürlenme, sandık kurulu baş
kanına verilme, yedi gün matbaa, 13 gün; 
38 den 13 ü çıkarırsak geriye 25 gün kalır. 
25 gün de paketleme ve PTT vasıtasiyle sevk. 
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Muhterem arkadaşlar, eğer bunun sonu bü

tün siyasi partilerin propaganda hariç yokla
ma gününü takibeden gün seçim çalışmalarına 
başlamaları itiyadı (memlekette husule gelme
miş olsaydı, seçim atmosferi yoklama günün
den itibaren memlekette hemen hasıl olmaya 
başlamamış olsaydı belki ehemmiyeti yoktu. 
Seçim gibi bütün vatandaşları ve bütün vatanı 
ilgilendiren bir konu üzerinde bu 25 gün he-
sabedilmektedir. 

Şimdi kamyonla nakil emin değilmiş. PPT 
ye ne kadar önemli vesika verirseniz verin; bir 
de bunun ekspresi var. Uçağı var, iadeli taah
hütlüsü var. Nihayet bir PTT dağıtıcısının 
elinde kalacaktır. Şimdi teknik ilerledi. Kapı
sı kapanabilir, mühür mumu ile mühürlenebi
lir, kamyonlar nakliye şirketleri ile anlaşılıp, 
tutuldu. îçine seçim kurullarından hâkim, 
başkâtip bindi; oy puflalarını aldı götürdü. 
Bunda ne emniyetsizlik var, muhterem arkadaş
larım. Klâsik memur zihniyeti ile PTT ye tev
di ettiniz mi tevdiinizi bir makbuz ile tevsik 
ettiniz mi yağmur mu yağdı, okunmaz hale mi 
geldi, sel mi götürdü, benden mesuliyet gitti. 
Durum bu, muhterem arkadaşlar, mesele bu. 

(Bu 25 gün. Peki neden 20 gün çoğaltıyoruz. 
Bu müşterek oy puslalarmın basımı ve bunun 
da ilce seçim kurullarınca mühürlenmesi için 
20 güıL Şimdiye, kadar 50, 54, 57 ve 61 ve kıs
mî Senato seçimlerinde uygulandı ve uvgıın 
gelen '35 günü 20 gün artırmaya ne sebebolu-
yor? Oy puslalarmın sadece müşterek oluşu. 
Kaldı ki, muhterem arkadaşlar bütün siyasi 
partilerin adayları aynı listede yazıldığı için 
bütün siyasi partiler oy puslalarmın biran 
önce il ve İlçe seçim kurullarına tevdi edilme
sinden müştereken menfaattardırlar. Arıza
sız zayiatsız her hangi bir hasara mâruz bıra-
kılmaksızın şevki tesellümü ve teslimi işi ile 
hepsi müştereken menfaattardırlar. Binaen
aleyh; hakikaten zaman Komisyonumuza çok 
gelmiştir. Hakikaten çok gelmiştir. 

Şimdi madalyonun öbür yüzü. 56 günü 42 ye 
indirdiğimiz zaman 14 gün fark var. Şimdi 
seçim çalışmalarına 14 gün sonra başlanması, 
memleketi seçim havasına 14 gün daha sonra 
sokmak demektir. Hem maddi yönden külfeti 
kısmen tahfif edilmiş olacaktır; hem memle
ketin seçim atmosferine girmesi lüzumsuz ye

re vaktinden evvel olmıyaeaktır. Kaldı ki, Si
yasi Partiler Kanununda kabul ettik ve bunun 
128 nci maddesi ile bu müddeti oy verme gü
nünden evvelki 40 ncı gün diye kabul buyurdu
nuz. Bu kabulünüzün gerekçesiyle bugün ara
sında, Saym Yeşilyurt'un izah ettiği gibi bu
gün arasında ve şartlarda bir tahavvül yok 
veya maddî bir hataya mâruz kaldığımız şek
linde bir tecelli yok. Orada bunu böylece ka
bul etmiş bulunuyor. Efendim, Yüksek Seçim 
Kurulundan - gelen telkini Millet Meclisi de ka
bil etti. Millet Meclisine Yüksek Seçim Ku
rulundan gelen telkin ile, oy verme. gününden 
önceki 55 nci gün .yokken Siyasi Partiler Ka
nununda oy verme gününden önceki 40 ncı 
gün olarak tesbit etti. Hükümet tasarısı eli
mizde, gerekçesi edilmizde, Yüksek Seçim Ku-
•rulundan gelen telkini takvimlendiren bir 
gerekçe yok. Yetkili tenısrc'ilerinden aldığı
mız izahatı da sizlere izah ettim. Bu seçim 
işidir, 42 gün zarfında olabilecekken 56 gün
de olsun denilebilecek bir iş değildir. O iti
barla, mevzuun ehemmiyeti var. Neden 42 • 
nci günü kabul ettiğimizin iyice anlaşılma
mış olmasından endişe duyduğumuz için tek
rar -söz aldım, tekrar mâruzâtta bulunmak ihti
yacını duydum. Hâdise budur ve bittabi tak
dirinize mevdudur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — .Savın Sırrı Uzunhasanoğlu. 
'SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh

terem arkadaşlar, burada iki fikir var. Birisi 
Miillet Meclisinden kabul edilen maddeyi kabul 
etmek; biri de Senatodaki. Bu mesele üzerin
de bu kadar uzun konuşmanın neden ica.bettig.i-
ni anhyamıyorum. Ben şahsan 1, 3, 4 ve 7 nci 
maddelerin değiştirilmesini ve Millet Mecli-
s:nden geldiği şekilde aynen kabul edilmesini 
i 'itiyorum. Çünkü seçim hazırlığı ve bâzı mua
melâtı siyasiye için Millet Meclisince kabul edi
len zaman az değildir, yerindedir. Zira mem
leketimiz her yönden ve her yerinde seri va
sıtalara malik.değildir. Bu işlerin gününden 
10-15 gün evvel yerine getirilmesiyle men^e-
ket bir şey kaybetmez. Yalnız bunların 1, 2 
gün, bir hafta, 10 gün gibi bir gecikme olur
sa telâfisi imkânsız' bir durum meydana ge
lebilir ve önüne geçilemez. Onun için bunların 
kabulünde bugünkü hesap yerine uymıyacağma 
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göre müddetin uzun olmasında zarar yok bilâ
kis kâr ve fayda vardır. Bu mülâhaza ile Mil
let Meclisinde kabul edilen metnin aynen ka
bul edilmesini ve bu kadar bir müddet için ; 
bunun Meclise geri gitmemesini temenni edi
yorum. önergenin bu sebeple uygulanmasını 
istiyorum ve bunun Millet Meclisinde kabul ; 
edildiği gibi kabul edilmesini ileri süren ar- i 
kadaşların fikirlerine aynen iştirak ediyorum. 

Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum, j 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vaktin darlığı sebebiyle grup ve Komisyon { 

sözcüleri de dâhil konuşmaların on dakika \ 
olarak kayıtlanmasını arz ve teklif ederiz. J 

Sivas îzmir J 
Hulusi Söylemezoğlu ö. Lûtfi Bozcalı i 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Eşref Ayhan. 
EŞREF AYHAN (Ordu) •— Sayın Başkan. 

değerli arkadaşının, birinci madde, üzerinde 
çok kısa olarak fikirlerimi arz etmek istiyo
rum. Şu birinci madde ile Senato Komisyo
nundan gelen hüküm 14 gün bir farklılık arz 
etmektedir. Bendeniz Komisyonda bu 42 gü
nün çok olduğunu eski müddetin yerinde ol
duğunu müdafaa ettim. Fakat iltifat görme
dim, Sebebini arz etmek isterim. \ 

Şimdi Devlete bu vazifeyi tahmil etmekte- \ 
yiz. Bundan önce partilerin gördüğü- görevi 
Devlete vermekteyiz. öyle anlıyorum ki, 56 
gün olsun diyen arkadaşlarım Devlete haki
katen itimat etmemektedirler. Devlet daha or- , 
ganize olmuş bir teşkilât olduğuna göre par- ; 

tilerin gördüğü vazifeyi haydi haydi çok daha j 
muntazam ve zamanında görmesi lâzımgelir. >> 
Biz yen? Seçim Kanunu ile ne getirmiş oluyo- \ 
ruz, eski hükümden farklı olarak? Bir tek j 
müşterek liste ve bir de bu müşterek listenin 
mühürlenmesini getiriyoruz. Bundan başka 
bir şey getirmiyoruz. Bundan önce de ayrı liste 
vardı. Listeler meselâ altı tane parti seçime 
giriyorsa her parti bir matbaada bastırmakta 
idi ve her parti Türkiye'nin en uzak köşelerine 
kadar şimdiye kadar zamanında yetiştirmiştir. 
Fliobir zaman gazetelerde dahi bir havadis ola
rak şu parti yetiştiremedi diye her hangi bir 
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havadise raslanmamıştır. Şimdi müşterek liste
nin baisımmda belki bir dereceye kadar zorluk 
vardır. Matbaacıları çağırdık sorduk; bunda 
da bİr zorluk yök. Kalıyor münakale meselesi, 
demin arz ettiğim gibi partiler bunu yaptı
ğına göre Devlet niçin yapamasm; bunu? 

.Sayın Oaman Koksal Bey izah ettiler. Bu
nu plânlamak lâzımdır. Oralara daha önce gön
derirsiniz. Ankara'yı daha sonraya korsunuz. 
Bugün zaman her şeyden daha kıymetlidir, ar
kadaşlarım. Yoklama1 ar yapıldıktan sonra hiç
bir kuvvet Türkiye'de seçim tansiyonunu dü
şüremez. O halde. 56 güne bu memleketin ta
hammülü var mıdır? Ve her sene seçim olacağına 
göre, buna tahammül edebilir miyiz? Onun için 
biraz kendimizi sıkalım. Biraz daüıa metodik 
hareket edelim, plânlı olalım. Çok rahat 35 
gün içinde bunu yapabiliriz. Benim mâruzâtım 
42 gün fazladır. Arkadaşlar, 35 gün olmaması 
için hiçbir sebep yoktur. Arz ettiğim bir tik 
müşterek liste; eskiden de vardı. Listelerin bir 
de mühürlenmesi işi. Eskiden farklı olarak bir 
tek mühür vardı. Bir tek mühür için 7 gün da
hi fazladır. Yani 42 günü bendeniz çok görmek
teyim. Bu bakımdan Yüksek Heyetinizin 35 
gün olarak bunu tosbit- etmesini istirham ede
rim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup cy-
larınıza arz edeceğim. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎIINİ 
BETlL (Tokat) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkanım, usul hakkında bir mâruzâtım o a-
cak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
G-EOÎCÎ KOMtSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BElTÎL (Tokat) — Sayın Başkanım, Komisyon 
Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın madde metni 
bakımından ileri sürdüğü mülâhazaları varit 
gördü ve Sayın Başkanlığa madde metni ba
kımından bir metin verdi. Binaenaleyh tensip 
buyurursa Sayın Başkanlık; oy verme gününden 
önceki 56 ncı gün, oy verme gününden önceki 
35 nci günü lütfen oylasmiar. Yani gün mev
zuu halledilsin metin bakımından Komisyonun 
verdiği metin, muhterem senatörlerin oylarına 
sunulsun. 

BAŞKAN — Esasen öyle yapacaktık. Üç 
önerge vardır. Bu üç önerge de aynı meald^lir. 
Müsaade ederseniz bir önerge tekrar okundu. 
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Diğer ikisini okutmadan oylarınıza arz ediyo
rum. Yani bu üç önerge 56 günü istemektedir. 
Bu üç önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Ka
bul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var okutuyorum. 
(Ahmet Nusret Tuna'nm önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 

BETÎL (Tokat) — Bir kere daha okunsun. 
(önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul ediyor mu Komisyon 

efendimi' 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Siyasi partiler kelimesinden sonra kanununa 
şeklinde tashih edelim. Ayrıca listedeki değil 
listeîerdekidir. 

BAŞKAN — O şekilde önergeyi tashih et
mek suretiyle komisyon kabul ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
BİL (Tokat) — Evet. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, usulsüzlük yapılıyor. 35 gün tek
lif eden önergeler buna daha evvel tekaddüm 
eder. Bu kabul edilirse 42 günü içine aldığı 
için, bu şekilde gidiyor. 35 günü değil 56 yi oy
ladınız efendim. 

BAŞKAN — 35 hakkında takrir yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim çoğunluğumuz yoktur, 

1 nci madde ek gelecek birleşimde oylanacaktır. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Demek, konuşmalara uygun takrir yok öyle mi? 
BAŞKAN — Yoktur efendim. 
Efendim tashihi ile birlikte tekrar okutuyo

rum. 
(Nusret Tuna'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu değiştirgeye ko

misyon katılıyor mu ? 
KOMİSYON ADINA ZİHNİ BETİL (Tokat) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi tashihi ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Birinci madde kabul edilmiştir. Madde 
açık oyunuza sunulacaktır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir takririm vardır, lütfen okutun. 

Başkanlığa 
Halen Senatoda 25 kişi vardır. Ekseriyet 

kalmadığından Oturumun tatilini arz ve teklif 
ederim. 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Kayseri 

BAŞKAN — Efendim yoklama yaptıraca
ğım. 

Efendim Tüzüğe göre yoklama yaptırmak 
m ecburiyetindeyim. 

Daha. evvelce alınmış olan karara göre 5 Tem
muz Pazartesi günü saat 15.00 te toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.23 

3. — YOKLAMA 
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Siyasi Partiler kanunu tasansının geçici birinci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özka-
ya 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHİSAB 
Mustafa Yılmaz trıce-
oplu. 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
^nbit Koeabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şeref han-
oğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
107 
101 

2 
4 

75 
: 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit A İt an 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR ~ 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertne 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

Rifat öztürkçime 
M. Cemâl Yıldırım 

IZMIR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
ERZURUM 1 Rifat özdeş 

Sakıp Tlatunoğlu ! Lûtfi Tokoğlu 
0 . Edip Somunoğlu KONYA 

ESKİŞEHİR ' ' < Mustafa Dinekli 
OÜVHİ UçaırSk S A h m e t ( ) n a r 

ömerUcuza l j KÜTAHYA 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin OT:örül 

Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
HATAY Mehmet Zeki Tulün*? 

M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliva Şevket Akyürek i 

0 . Zeki Gümüşoğlu 1 MUĞLA 
Ekrem özden ! Muallâ Akarca 

Haldun Menteşeo^ıı 
MUŞ 

İsa Ilisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

tbrahim Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi' Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuüoğlü 
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VAN 

Ferid Melen * 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai Ü'Kan 
Mehmet Ozgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğla 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı O&ıız Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulu soy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Isma'l Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inoi 

0. BAŞKANINCA SB 
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

[Reddedenler] 
NİĞDE 

İzzet Gener 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

[Çekimserler] 

ÖRDÜ 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

[Oya kattlmtyanlar] 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Vlehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BlLECÎK 
Talât Oran 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi 
(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Ban em oğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Güîcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERt 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
<>wnan Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
ÂdU Ünlü 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Ohnz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik IDusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA v i v i X* 

Vasfı Gerger 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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tasarısının geçici 2 nci maddesinin ikinci oylamasına verilen oyların 

sonucu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katümıyanlar : 
Açık üyelikler : 

184 
103 
101 

3 
4 

74 
2 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Siyasi Partiler kanunu 

TABÎ1 ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
o&lu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

[Kabul 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer Ucnzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Cıümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

edenler] 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
nüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süprsan 

MARAŞ 
Henap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa nisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrabmnn Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalogln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
îsraail Yeşilyurt 
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CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELE1 
Muzaffer Alankuş, 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

TABU ÜYE 
Kadri Kaplan 

[Reddedenler] 
NİĞDE 

izzet Gener 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersû 
Sezai OTCan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansmr Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

[Çekinserler] 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

[Oya katılmty anlar] 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğln 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

ÎZMtR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

SİVAS 
Hulusi Söylemezuğln 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdvrrahman Sayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hasan Ata kan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
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[Açtk üyelikleri 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının geçici 3 ncü maddesinin 2 nci oylamasına verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TACn ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
107 

98 
5 
4 

75 
2 

[Kabul edenler] 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan llamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

IÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Kkrem özden 
Rıfat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
i. Etern Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Ratur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Ksdt Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

TABU ÜYE 

Vehbi Ersü 

TABU UYELEB 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai OTCan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulnsoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

C. Senatosu B : 10! 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN 
CASEÇtLEN ÜYELEfc 
Cevat Açıkalın 

ORDU 

Zeiki Kumrulu 

[Oya hat 
Fikret Turhangil 
(Bgk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (î.) 
Cahit Oı taç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçufc 

2 . 7 . 1965 O : 2 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Art us 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü ) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Anburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lfıtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayaı 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahır Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

[Reddedenler] 
NİCDE 

izzet Gener 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

[ÇekinserlerJ 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYE 

Nadir Nadi 

Imıyanlar] 
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0. Senatosu B : 109 2 . 7 .1965 O : 2 
[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

kve-« 
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C. Senatosu B : 109 2 7. 1965 O : 2İ 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının geçici 4 ncü maddesinin ikinci oylamasına verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi (Jürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkays 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz inee-
oğlu 
Celâl Tevfik KarasapaD 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu o&lu 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 6 

Oya katıl mıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi baysuy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer llcuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Bir and 
Finiş Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet N us ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşlkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. Senatosu B 
Tevfik İnci 
0. BAŞKANINCA Bİ

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

109 2 . 7 . 1965 O 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil ÜnJfl 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

TABU ÜYELER 

Vehbi Ersü 

ADANA 
Galip Afşar 

[Reddedenler] 

NÎĞDE 
izzet Gener 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

[ÇekinserlerJ 
ESKİŞEHİR 

Gavsi UçagöK 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Nadir Nadi 

SİVAS 
Hulusi Söylemezogh? 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Osman Alişiroğlu 
nıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

[Oya kattlmtyanlar] 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
GİRESUN 

Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca!ı 
Cahit Okure? 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Alehmet Güler 
Nejat Sarbcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Hnk\ Güzey 
Şeref Kayalar (t.) 
,ahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı(l) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Tşıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfı Gerger 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğla 
Ragıp Ün er 
Neeati özdeniz 
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O. Senatosu B : 109 2 7.1965 O : 2 
[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

»€»<< 
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C. Senatosu B :• 109 2 7. 1965 O : 2 
Tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Oye sayısı Y 184 
Oy verenler 106 

Kabul edenler 88 
Reddedenler ] o 
Çekinserler 8 

Oya katümıyanlar 76 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Knis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKIARELl 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekü 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NIODE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Nadir Nadi 
Adil Ünlü 
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C. Senatosu B : 109 2 . 7 . 1965 0 : 2 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 

Rasim Giray 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

[ÇekinserlerJ 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

[Oya katümıy anlar] 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 

SAMSUN 

Refet Rendeci 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusny 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şeref han-
oğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzmıhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
linki Güzey 
Şeref Kayalar (î.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Da erli 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
thsan Harait Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ranerııoglu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Örhon * 

HATAY 
Mustafa Dol i veli 

İSPARTA 
Mustafa dülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okıırer 

KARS 
S i m Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ITlusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Muhittir. Kıl w (Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
fîşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 

\hmpt Cekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
^adık Arîukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

— 61 — 
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ZONGULDAK 
Akif tiyidoğan 
Tevfik İnci 

C. Senatosu B 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç ikalın 

109 2 7. 1965 
Ömer Ergüa 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 

0 : 2 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

« • f e l 
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C. Senatosu B : 109 2 . 7 . 1965 0 : 2 
Tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanunun 2 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataldı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdü ek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
va 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : ] 09 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoglu 
ÇANAKKALE 

Nihat Al t an 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Erîuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
(ravsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavı t Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
"M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Oümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal \ 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(B§k. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçu nglu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

C. Senatosu B : 109 2 A 7 . 1965 O : 2 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Cevat Açıkahn 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
[Reddeden] 

BALIKESİR I ERZİNCAN 
Hasan Âli Türker I Fehmi Baysoy 

[ÇekinserlerJ 

AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya katılmty anlar] 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gîl (B.) 
Baki (îüzey 
Şeref Kayalar (t.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansnınğlu 

ELAZIĞ 
Rasim O i ray 

ERZURUM 
Osman Alihoeaaril 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveîi 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 

IZMIR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 
Refik TTlnsoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlı 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 

Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğhı 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Sadi Koç aş 
Sahi? Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

Tekirdağ 1 
İstanbul 1 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 109 2 7 . 1965 O : 2 
Tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanunun 6 ncı maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Oye sayısı 184 

Oy verenler g3 
Kabul edenler 89 

Reddedenler 3 
Çekinserier 1 

Oya katılmıyanlar 8 9 
Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özk^yii 
Haydar Tunçkanaî 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHISAR 
Rasinı Hancıoğlu 
Celâl Tevfiık Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Oma? 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhanıgil 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

[Kabul 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özer demli 

edenler] 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaa 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D e mir dağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE* 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalın 
Muzaffer Alankus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Adil Ünlü 
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AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

TABU ÜYELER 
Kefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Üııaldı 
Sakıp öna^ 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zcrcn (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Btker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuo&lu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

[Reddedenler] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[(Jekinser] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

UŞAK 
Kârrdl Coşkunoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (i.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsdn Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmem 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

[Oya katılmıyanlar] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 

IZMIR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit O k u m 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali.Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıldar 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 109 2 7 . 1965 O : 2 
Tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesine dair kanun tasarısının geçici maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalh Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BtTLÎS 
Ziya Şerefhanoğlu 

Üye sayısı 184 
Oy verenler 108 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler 3 
Çekinserler : 3 

Oya katılmayanlar 74 
Açık üyelikler : 2 

IKabul edenler] 
BURDUR 

Ömer Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ö. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rif at öztürkçine 

M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçjligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksalı 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Köfesai 
Âdil Ünlü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

TABU ÜYELER 
Vehbi Eraü 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Reddedenler J 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 

[Oya katılmıy anlar] 

UŞAK 
Kâmil Coşkuınoğlu 

CUHMURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 
Enver Kök 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzumıhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIfc 
Rasiım Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavi't Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurcr 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 

Muhittin Kılıç (Bşk. V. 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahımuıt Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Sahiı Kurutluoğihı 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

— 70 — 



C. Senatosu B : 109 2 * 7 . 1965 O : 2 
[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

. . . • < . > » < — • < • • • • 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

109 NCU BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1965 Cuma 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketinde 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

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . —• Siyasi Partiler kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/551.) 
(S. Sayısı : 649) [Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1964) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/861; Cumhuriyet Sena
tosu 1/562) (S. Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 3 . 7 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü 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 Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı : 650) [Dağıtma tarihi : 23.6.1965] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1965] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 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) [Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1965) 

2. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de-



ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul Gai
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1965) 

3. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

4. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 

2 — 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtına ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi İ/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

X 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlânmentosu Heyeti tarafın
dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Rylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sa
yısı : 661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 

7. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1 . 1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ye Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sa
yısı : 660) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. S a y ı s ı : 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilir esi ve bu 
kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hf kkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 1/561) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 975) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı. : 11049 - 63380 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 9 . 6 . 1965 tarihli 125 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

işari oy ile 'kahul edilen, seçimlerle ilgili kamunlaraı 'bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve hu 
kanunılara bâzı hülkücnler eklenmesi hakkımda kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S ir m en 

Not : Bu tasan 20 . 4 . 1965 tarihinde Başkanlıkça îüc Komisyona havale edilmiş Genel Ku
rulun 28 . 5; 8, 9.6. 1965 tarihli 118, 124 ve 125 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meçlisi S. S : 975) 

Geçici Komisyonun raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 18 . 6 . 1965 

Esas No :1/561 
Karar No : 2 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 9 Haziran 1965 tarihli 125 n u Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Haziran 1965 ta
rih ve 11049 - 63380 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığınca da. Cumhuriyet Sena'ocunun 15 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile içişleri Komis /onundan seçilen 5 er üyeden geçici olarak kurulu 
Komisyonumuza havale edilmiş idi. 

16 Haziran 1965 tarihinde Başkanlık Divanını ".ecen Komisyonumuz, 17 ve 18 Haziran 1965 ta
rihlerinde, Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır oldukları halde, toplanarak tasarı üzerinde gerekli 
incelemeleri yapmıştır. 

654 
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Komisyonumuz; 17 Haziran 1965 târihinde yaptığı toplantıda yoklama kuralları tarafından 

adayların seçiTmesi işleminin oy verme gününden ne kadar önce yapılmasının uygun olacağı konusu 
üzei'inde özellikle d*urmuş v& 18 Haziran tarihinde yaptığı toplantıya Yüksek Seçim Kurulundan 
bir üye ile basım işi erinde bilgi sahibi üç mütöftasusı davet ederek kendilerinden izahat almfştir. 

I - Gerekli görülmelerden sonra tasarımım • tüfti ü Komisyomummca kabul edilmiştir. 
I I - Tasarının Millet Meclisi tarafından kabul edilen 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 ve 1$ ncı mad

deleri Komisyonumuzca da aynen kabul olunmuştur. 
I I I - Tasarının Millet Meclisi tarafımdan kabul edilen 1, 3, 4, 7, 10 ve 12 nci maddeleri Komisyo

numuzca değiştirilmiştir. 

Madde değişikliklerinin gerekçesi 

Madde 1. — Komisyonumuz, siyasi parti adaylarının seçilecekleri yoklama günü ile oy verme 
günü arasındaki zamanın, yapılacak işlerin emniyet içinde ve tam olarak yapılabilmesine yeterli 
olmasını zorunlu gördüğünden ve fazla olmasının ise, siyasi, içtimai, iktisadi ve mâlî yönlerden1 

pek çok zarar doğuracağı kanısında olduğundan, bu konu üzerinde hassasiyetle durmuştur. 

Komisyonumuza bilgi veren Yüksek Seçim Kurulu üyesi, genel olarak, müşterek oy puslala-
rırfm bâ*¥mi, sayımı, paketlenmesi* şevki, ilçe seçim kurulları tarafından mühürlenmesi ve sândık 
kurulu başkanlarına tevzii işlerinin - adayların radyo ve Resmî Gazete ile ilânı günüyle oy verme 
günü hariç - afteak (38) gündeT görülebileceğini hesapladıklarını belirttikten sonra, özel olarak, 
basım işinin Türk Tarih Kurumu matbaasında, otomatik makinalarla sayma dâhil, (7) günde 
başariİâeâğmi tesbit ettiklerini, paketlemenin ayrıca zaman alacağını, posta vasıtasiyle ve uzak 
yerlere daha önce yapmayı düşündükleri şevki yat için (15) gün ayırmanın ihtiyatlı bir tedbir 
olacağını, müşterek oy puslalarmm ilçe seçim kurulları tarafından mühürlenmesinin 2, 3 güne ih
tiyaç göstereceğini ve sandık kurulu başkanlarına 2 gün önce dağıtılmasının kanun emri olduğunu, 
tabiî ve teknik muhtemel arızaların da zaman kaybını gerektirebileceğini söylemiştir. 

Basım işlerinde bilgi sahibi mütahassıslar da, müşterek oy puslalanmn ancak düz baskı yapan 
matbaalarda basılabileceğini ve Türk Tarih Kurumu matbaasında, otomatik makinalarla sayma 
dâhil, (7) günde basılmasının gerçekten başarı sayılması gerektiğini bildirmişlerdir. 

Komisyonumuz, her ne kadar kanunlarımıza göre seçim propagandası oy verme gününden ön
ceki (20) güne hasredilmiş ise de, yoklamaların hemen ertesi günü adayların ve siyasi partiler 
teşkilâtının, propaganda hariç, seçim çalışmalarına başlamalarının kaçınılmaz ihtiyaç ve âdet haline 
gelmiş olduğunu, memleketimizin, (35) günü propagandasız da olsa, (55) gün sürecek bir seçim 
çalışmasına ve seçim atmosferi içinde yaşamaya tahammül edemiyeceğini, böyle uzun süreli se
çim çalışmalarının, yalnız siyasi ve içtimai yönden değil, aynı zamanda iktisadi bakımdan zararlı 
ve malî bakımdan da külfetli olacağını, kanunlarımıza göre her yıl seçim yapılacağını, Ankara'da 
bir matbaa yerine birkaç matbaadan faydalanılabileceğini, hattâ, Trakya ve Çanakkale bölgele
riyle Karadeniz sahillerindeki seçim çevrelerine ait müşterek oy puslalarmm İstanbul'da bastırılıp 
İstanbul'dan sevk olunabileceğini, uzak seçim çevrelerine ait müşterek oy puslalarmı önce 
bastırıp önce gönderme, sevkıyatta her seçim çevresi için ve mutlaka postaya bağlamlmayıp, müm
kün olduğu kadar uçaktan, kapalı, kapıları mühürlenebilir ve muhafaza altında tutulabilir 
kamyonlardan faydalanma, hava alanı bulunan il seçim kurullarına, oy puslalarmm teslim alma 
ve o illere yakm illerin seçim kurullarına teslim etme bakımından niyabet verme, nihayet Dev
letin her çeşit imkân ve vasıtalarından faydalanma suretiyle, ayrıca, yeni kanunun getirdiği 
birisi müşterek oy puslası basımı ve diğeri bu puslalarm ilçe seçim kurulları tarafından mürüh-
lcnmesi gibi 2 yenilikten dolayı eski kanunda (35) gün olan ve 1950 den beri yeterli olduğu tecrü-

C. Senatosu . ( S. Sayısı : 654 ) 
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belerle tesbit edilmiş bulunan sürenin, sırf sözü edilen 2 yenilik sebebiyle (20) gün uzatılarak 
(55) güne çıkarılmasının kabule şayan olamıyacağmı göz önünde bulundurarak, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından düşünülen zamanın (14) gün kısaltılarak (56) günden (42) güne indirilebile
ceği kanısına varmış ve bu sebeple, siyasi parti adaylarının seçilecekleri yoklamaların oy verme 
gününden önceki (42) ci gün yapılmasını uygun görmüştür. 42, T ye bölünebileçeği için, yoklama 
Pazar gününe de raslıyacaktır. 

Madde 3. — Millet Meclisi tarafından kabul edilen 1 nei maddedeki (56 nei gün), Komisyonu
muzca (42 nei gün) olarak değiştirildiğinden, Miltet Meclisi tarafından kalbul edilen bu mald^deki 
(50 nei gün) de, o değişikliğe mütenazır olarak, (37 nei gün) e çevrilmiştir. 

Madde 4. — Değişiklik, sadece süre bakımından tasarının 1 nei maddesine mütenazır olarak ya
pılmıştır. 

Madde 7. — Değişiklik, aynı maksatla yapılmıştır. 
Tiladde 10. — Değişiklik, maddede (fıkra) olarak geçen sözlerin, doğrulanarak (foend) e •çevril

mesinden ibarettir. 
Madde 12. — 13 Şubat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 8 nei maddesiyle, Millet Meclisinin 

genel oyla seçilen üye tamsayısının beşte birind sn fazla milletvekilliği kazanamamış olan siyasi 
partilere, Milletvekili Seçimi Kanununun 32 nei maddesinin değişik .3 ncü fıkrasının uygulanması 
sonucunda millî seçim çevresinde düşen milletvekilliği sayısının üçte birine eşit sayıda aday gös
terme hakkı tanımış idi. 

Millet Meclisi, yaptığı değişiklikle, bu hususa ait hükmü tasarıdan çıkarmıştır. 
Komisyonumuz, jbu hükmün p.rensibolarak yaşamasını faydalı bulmuş, kanunlarda .aranılan ob

jektiflik ve eşitlik prensiplerini de göz önünde tu .arak, bütün siyasi partilere uygulanması gereke
ceği kanısına, varmış ve değişikliği bu maksatla yapmıştır. 

IV - Komisyonumuz, tasarının, mahiyet ve müstaceliyetini göz önünde bulundurarak, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif etmeyi de kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Tokat Samsun Kastamonu 

12 nei maddeye Z. Betil R. Rendeci 12 nei maddenin metin-
. muhalifim den çıkarılması lehrade-

0. S. Sarıgöllü yim, 10 ncu maddedeki 
7 nei bende muhalifim 

N. Tuna 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye Ağrı İzmir 
1 nei maddedeki süre- 1 nei maddedeki süre 8. Türkmen Söz rakkım saHıdır 

nin 35 gün olması nin 35 gün olması lehin- L. BozcaU 
lehnideyim deyim. 12 nei madde 
O. Koksal millî bakiyenin tümünün 

genel merkeze bırakılma
sı lehindeyim 

E. Ayhan 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 654 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ssçimbrle ilgijir kanunlardı bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964- tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partiler aday listelerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını kanun ve kendi tüzükleri 
gereğince, seçim çevrelerinde demokratik usuller dairesinde yapacakları yoklamalarla, oy verme 
gününden önceki 56 ncı gün tesbit ederler. 

MADDE 2. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uyugulanan 18 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylardan ordudan 
ayrılma haklarını kazanmış bulunanlar; genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçi
min yenilenmesine karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilânından başbyarak yedi gün için
de, ayrılma isteğinde bulunmadıkça, görevli oldukları veya emirleri altındaki askerî birlik ve 
müesseselerin bulunduğu seçim çevrelerinden ve oy verme gününden en az 60 gün önce ayrılma 
isteğinde bulunmadıkça, yurdun hiçbir seçim çehresinden, adaylıklarını koyamazlar, aday göste
rilemezler ve seçilemezler. 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 saydı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki ellinci gün saat 17 ye kadar müra
caat edilir. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden 
önceki kırkıncı gün, seçim çevreleri itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 24 ncü maddesinin (a) bendi, 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Siyasi partiler için, 26 Nisan 1961 günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun, 13 Şubbat 1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 78 nci maddesi uyarınca hazırlanmış birleşik oy pus!ası, 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1964 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 15 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasi partiler aday üstelerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını kanun ve kendi tüzükleri 
gereğince, seçim çevrelerinde demokratik usuller dairesinde yapacakları yoklamalarla, oy verme 
gününden önceki kırkikinci gün tesbit ederler. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeler"nin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin 1 noi fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki otuzyedinci gün saat 17 ye kadar mü
racaat edilir. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nei maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmişti : 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden ön
ceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 27 nci maddesi
nin 2 nci bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

2. Siyasi partiler için, birleşik oy puslalarmdan başka oy puslaları, 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayıl] Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme gününden önceki kırkbeşinci gün akşamına ka
dar karara bağlanır. 

MADDE 8. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ek fıkra — Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 i aşan ilçelerde, mümkün olduğu nisbet-
le nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden birer ilçe seçim kurulu teşkil edilir. 

MADDE 9. — «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1965 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13 . 2 . 1965 tarihli ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanunların bâ
zı hükümlerinin değiştrilmesi hakkındaki Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 9 ncu fık
rasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendi eri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Her oy puslasımn bir yüzü, seçime katılan siyasi partilerin oy puslalarınm yanyana ve bir
birinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile ayırdedilmiş olarak «Birleşik oy puslası» şeklinde düzen
lenir, birleşik oy puslası üzerinde siyasi partilerin oy puslalarınm sırası Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından siyasi partilerin temsilcileri önünde ad çekmek suretiyle tesbit edilir. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen listesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak miktar
da, her birinin arkası ilçe seçim kurulu başkanlığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 68 nci mad
de ile tesbit edilen usule göre, sandık kurulları başkanlarına sayı ile teslim edilir. 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine kullanmak istiyen seçmen kapalı oy verme yerinde, 
birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partinin puslasmda bulunan o partiye ait oy pus
lasımn her hangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulunca imal ettirilip sandık kurullarına kadar 
ulaştırılmış ve sandık kurulu başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve birle
şik oy puslası il-e birlikte kendisine verilen «Evet»' yazılı mührü basar, birleşik oy puslasmı zarfa 
koyup iyice kapatır. Oyunu kullanan seçmen «Evet» yazılı mührü sandık kurulu başkanına he
men geriverir. 

8. Kullanılmayan birleşik oy puslaları, haklcnda her biri, karşılıklı köşeleri arasında çapraz
lama iki çizgi çekilmek suretiyle birer büyük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış 
zarflar hakkındaki 97 nci madde hükmü aynen uygulanır. 

MADDE 10. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 . 2 . 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 103 ncü maddesinin 6 nci ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci fık
rası maddeden çıkarılmış ve yerine 9 ncu fıkra 8 ve 10 ncu fıkra da 9 ncu fıkra olarak değişti
rilmiştir. 

6. Birleşik oy puslasmda siyasi partilere ayrılan oy puslalarınm birden fazlasına «Evet» 
mührü basılmış oy puslaları, 
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MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 305 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 ta
rihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince Cum
huriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdalü şekilde 
değiştirilmişti : 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme gününden önceki otuzikinci gün akşamına kadar 
karara bağlanır. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 . 2 . 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile değişti
rilen 103 ncü maddesinin 6 nci ve 7 nci bencileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci bendi madde
den çıkarılmış ve yerine 9 ncu bend 8 ve 10 ncu bend de 9 neu bend olarak değiştirilmiştir. 

6. Birleşik oy puslasmda siyasi partilere ayrılan oy puslalarmm birden fazlasına «Evet» mührü 
basılmış oy puslaları, 

7. Hiçbir yerine «Evet» mührü basılmamış birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi parti-
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7. Hiçbir yerine «Evet» mührü basılmamış birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi parti-
tinin oy puslasına sirayet etmiş «Evet» mühürlü oy puslaları. 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile bir
likte çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız adaylara ait oy puslaları. 

9. Fıkradaki bendler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

MADDE 11. — «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 181 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Seçim giderleri, genel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanbğı bütçesin
deki tek maddeden ibaret özel bölüme toplam olarak konur. 

MADDE 12. — Milletvekili Seçimi Kanununun 33 ncü maddesinin (C) fıkrasının III ve V nci 
bendleri kaldırılmıştır. 
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ııin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» mühürlü oy puslaları, 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile birlikte 
çıkan birleşik oy puslaları ile bağınısr/ adaylara ait oy puslaları, 

î). Fıkradaki bendler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

MADDE Tl. —Millet Meclisi metninin 11 net maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - - 25 Mayıs 15)61 tarihli ve 806 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 ne,i maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesini değiştiren 18 Şu
bat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun S nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 8. - 25 Mayıs 1961 tarihli ve 806 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Myyıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 33. -— Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
A) Her seçim çevresinde 32 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletvekilliği 

sayısı kadar milletvekili her parti listesinin başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 
B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
İl seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir Örneğini o secim çevre

sinde derhal ilân ettirir. Diğer bir örneğini de bir hafta süre ile il seçim kurulunun kapısına astı
rır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisine yıl
dırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile tekidedeceği sonuçlara, göı-e derhal 82 nci maddenin 
3 ve 4 ncü fıkralarını ııygııhyarak her siyasi par inin. millî secim çevresinde ne kadar milletvekil
liği kazandığını tesbit eder. 

Bu milletvekilliklerinin dağıtılın ve bunların hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde tesbit 
edilir : 

I - İlk önce milletvekillikleri tamamiyle doldurulmamış her seçim çevresinde her partinin ba
kiye muteber oylarını gösteren sayının o seçim çevresinin (seçim sayısı) na göre yüzde oranı 
bulunur. Bu secim çevreleri her parti için ayrı ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlanılın büyüklük 
sırasına göre birer birer liste halinde sıraya konur. 

II - 32 nei maddenin 8 ncü fıkrasının uygulanması sonucunda, her partiye millî seçim çevresin
de düşen milletvekillikleri yukardaki (î) numaralı bendde yazılı listenin başından başlıyarak o 
partiye verilir. 

Milletvekillikleri tamamiyle doldurulmamış bir seçim çevresi, birden fazla, parti listesinde, yer 
aklığı takdirde boş milletvekillikleri partilerin o seçim çevresindeki bakiye oy sayılarının büyük
lük sırasına göre verilir. Bu suretle boş milletvekillikleri doldurulduktan sonra o secim çevresinin 
adı diğer partilerin listelerinden silinir. 

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir partiye verilen milletvekilliklerine seçilen, aday
lar, 32 nei maddenin 2 nci fıkrasına göre seçilmiş bulunanlar haricolmak üzere, o seçim çevresin
deki parti aday listesinden baştan itibaren mevcut sıraya göre tesbit, edilir. Yüksek Seçim Kuru-
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MADDE 13. — «Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçim Kanununun değiştirilmesine dair olan 
17 . 4 . 1964 giinlü ve 447 sayılı Kanunun»1 birinci umdesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

25 Mayıs 3961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Secimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 
447 sayılı Kanunun birinci madesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun birinci maddesi gereğince 1, 2 ve 
3 ııcü fıkraları Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan, 13 . 2 . 1965 irim ve 533 
sayılı Kanunun 7 nci umdesi ile değiştirilen 32 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü dahi Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçiminde uygulanır. 

MADDE 14. — 533 sayılı ve 13 . 2 . 1965 günlü Kanunun 10 ncıı maddesi ile bir ek madde ko
nulmuş bulunan «Seçimlerin Temel Hükümeleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» a aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 2. — Yüksek Seçim Kurulunca kanun hükmünce radyolarla yayınlanması zo
runlu olan veya gerekli görülen her türlü konularda ve il seçim kurulları tarafından kanun hük
münce kendi illeri radyolarında yayınlanması zorunlu olan veya gerekli görülen konularda, yapı
lacak radyo yayınlarından, Türkiye'de yayın yapan radyolarda ücret alınmaz. 

EK MADDE 3. — Yüksek Seçim Kurulunca gerekli gösterilecek ilçe ve seçimlerde, seçimle
rin başlangıcından ilçe birleştirme tutanağının düzenlenmesine kadar, ilçe seçim kurulu başkan
larının esas hâkimlik görevleri, hâkimin tâyin edeceği ölçü ve şekilde tamamen veya kısmen,. 
Yüksek Hâkimler Kurulunca, yetki verilecek başka hâkimlere gördürülür. 

10 ncıı maddenin son fıkrası uyarınca kurulacak ilçe seçim kurullarına hangi hâkimin baş
kanlık edeceği de Yüksek Hâkimler Kurulunca tesbit edilir. 
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İn, bu ana kadai'ki, işlemler sonucunda serilmiş (ilan milletvekillerinin adlarını her partinin Ge
nel Başkanlığına derhal yazı ile bildirir. 

III - Yüksek Seçim Kurulu 32 nei maddenin ;> ncü fıkrasının uygulanması sonucunda, siyasi 
partilere millî seçim çevresinde düşen milletvekilliği sayısının 2/o sine eşit sayıdaki milletvekil
liklerini 2 nei bcndde gösterilen esaslar dairesinde tesbit eder ve bu işlem sonucunda seçilmiş 
olan milletvekilliklerinin adlarını partinin Genel Başkanlığına derhal yazı ile bildirir. Bu bildiride 
ayrıca her partinin genel merkezindeki yetkili organın millî seçim çevresinde o partiye düşen 
milletvekilliği sayısının ne kadarını seçerek bildirmesi gerektiğini de belirtir. Bu şekilde seçilecek 
olan adayların sayısı o partinin millî seçim çevresinde kazandığı milletvekilliği sayısının 1/3 eşit 
olmak gereklidir Bu bildiriyi alan partinin genel merkezindeki yetkili organ, bildirinin alınmasın
dan başlıyarak 3 gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna, 15 nei madde uyarınca tesbit edilmiş olup 
aday listesinde adının bulunması şartiyle o parti üyelerinden veya o partinin listesinde yer almış 
olan bağımsızlardan kimlerin milletvekili seçilmiş sayılacağını yazı ile bildirir. Bunların milletve
killikleri doldurulmamış seçim çevreleri arasında bölüşülmesi için (T) nei bendde gösterilen şekil
de yeniden düzenlenecek liste esastır. Bu suretle partiler arasında yeniden bölüşülen geriye kal
mış seçim çevrelerinden hangilerinde, ilgili partinin Genel Başkanlığının yazısında adları geçen 
adayların hangilerinin seçilmiş sayılacağı, Yüksek Seçim Kurulunca ad çekme yolu ile tesbit 
edilerek sonuç derhal ilgili siyasi partinin Genel Başkanlığına yazı ile bildirir. 

IV - Yukardaki I, Tl ve I I I ncü fıkraları uyarınca, seçilen milletvekillerine Yüksek Seçim Kuru
lunca derhal birer seçim tutanağı verilir. 

Ve bu tutanakların birer örneği Millet Meclisi Başkanlığına, gönderilir. 'Futanakların ikişer ör
neği de Yüksek Seçim Kurulunda saklanır. 

V - Yukardaki işlemler arasında secime katılan siyasi partilerin yetkili genel merkez organları 
Yüksek Seçim Kurulunda birer temsilci bulundurabilirler. Bu takdirde Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 17 nei maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİM 14. - - iMillet Meclisi metninin 14 ncü maddesi avnen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 654 ) 



— 12 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 15. — Bıı kanını yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE Ki. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Ivunılu yürütür. 

O, Senatosu ( S. Sayısı : 654 ) 



— 13 — 
Geçjiıeiı İKJoîmi'üsıyıocoıuını fealbul ettiği ımetâin 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\>&<İ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 654 ) 




