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1, — GEÇEN TlJTANAK ÖZETÎ
Başbakan İsmet inönü'ye karşı vâki menfur ıi tebrik ve saygılarının iblâğına dair telgrafı
okundu, bilgi edinildi.
suikast teşebbüsü dolayısiyle, Tabiî Üye Osman
Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atas&ğun ile
Koksal, Millet Partisi adına Neşet Çetintaş,
Kütahya Üyesi A. Bahattin Özbek'in C. K. M.
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grupu
Partisinden istifa ettiklerine dair yazıları okun
-adına Sadi Koçaş, Adalet Partisi adına İhsan
du, bilgi edinildi.
Sabri Çağlayangil, Tabiî Üyeler Grupu adına
Fahri özdilek, Cumhuriyet Halk Partisi adına
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
Mehmet Hazer, Yeni Türkiye Partisi adına Ce
misyonunun üye seçimi yapıldı ve yapılan tas
mal Tarlan, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
nif sonucunda, aşağıda adları yazılı üyelerin
tisi adına Enver Kök, Bağımsızlar Grupu adına
seçildikleri bildirildi :
Akif Eyidoğan, Türkiye İşçi Partisi adına Esat
Çağa ve Başkanlık Divanı adına Başkanvekili
Berç Turan (İstanbul), Talip Özdolay (İçel),
Sırrı Atalay hâdis-eyi tel'in ile Başbakan is
Gavsi Uçagök (Eskişehir), Reşat Zaloğlu (Trab
met İnönü'ye ve memlekete geçmiş olsun beya
zon), Hilmi Onat (İzmir), Mehmet Hazer
nında bulundular.
(Kars), Sabit Kocabeyoğlu (Ankara), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Sabahattin Orhon
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Ereğli De
(Giresun), Sıtkı Ulay (Tabiî Üye), Haydar
mir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürünün
Tunçkanat (Tabiî Üye), Hasan Atakan (Cum
daveti üzerine, 12 kişilik bir heyet halinde, fab
hurbaşkanınca Seçilen Üye), Osman Hacıbalrikaların kuruluşu ve bu sahadaki çalışmaları I oğlu (Tokat), Enis Kansu (İzmir), Sadık Argörmek üzere yaptıkları seyahati ve intıbala- ıI tukmaç (Yozgat),
nnı anlattı.
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyo
Millî Eğitim Bakanı İbrahim Öktem; İzmir
nunun üye seçimi yapıldı ve yapılan tasnif neÜyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm 32 nci Birleşim
neticesinde, aşağıda adları yazılı üyelerin seçil
de Denizli lisesinde cereyan ettiğini bildirdiği
dikleri tebliğ olundu :
din propagandası hakkında yapılan tahkikat
Celâl Ertuğ (Elâzığ), Necip Danışoğlu (Risonucuna dair açıklamalarda bulundu.
z»e), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), MuhitGenelkurmay Başkanı Oııgeneral Cevdet I| tin Kılıç (Konya), Nizamettin özgül (Gazian
tep), Azmi Erdoğan Diyarbakır), Emanullah
'Suınay'ım; Şeker Bayramı münasebetiyle, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin Cumhuriyet Senatosuna |I Çelebi (Tabiî Üye), Suat Seren (İsparta),

yapılan turlarda hiçbir üye yeter çoğunluk
Ömer Ergün (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye),
oyunu sağlıyanıadığmdan seçime gelecek bir
Rıfat Etker (Ankara), Rasim Hancıoğlu (Af
leşimde devam olunması kabul edildi.
yon Karahisar).
Tabiî Üye Kadri Kaplan'm, Kara Harb Oku
istifalar dolayısiyle Y. T. P. niıı yeni oran
lundan
ilişiği kesilen 1 459 öğrenciye dair
tıya göre tesbit edilen ve adları bildirilen üye
Millî
Savunma
Bakanından sözlü sorusu, soru
lerin komisyonlara seçimi yapıldı ve yapılan
sahibinin
isteği
ile, yazılı soruya çevrildi.
tasnif sonucunda aşağıda adları yazılı üyelerin
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in, Türk ekono
seçildikleri bildirildi :
misinin
bugünkü durumuna dair, Başbakandan
Dilekçe Komisyonu : Hasan Kangal (Cum
sözlü
sorusu,
ilgili Bakan hazır bulunmadığın
hurbaşkanınca Seçilen Üye),
dan, gelecek birleşime bırakıldı.
Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını incele
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü
me Komisyonu : Azmi Erdoğan (Diyarbakır),
sünün
VI neı maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü
Bütçe ve Plân Komisyonu : Mehmet Ali
bendinde
yapılacak değişikliğin onaylanması
Demir (Tunceli),
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı;
Anayasa ve Adalet Komisyonu : Turhan
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün
Kapanlı (Sakarya),
36
nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olu
Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma Komisyo
nan
ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi husu
nu. : Sabahattin Orhon (Giresun),
sunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı
içişleri Komisyonu : Ziya önder (Sivas),
gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkın
Malî ve iktisadi işler Komisyonu : Mehmet
daki
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
tzmen (Giresun),
sına
dair
kanun tasarısı;
Millî Eğitim Komisyonu : Nurettin Aynuksa
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare
(Erzurum),
Âmirlerinin,
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
Millî Savunma Komisyonu : Hulusi Söyle( A / l ) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kıs
mezoğlu (Sivas),
mında
değişiklik yapılması hakkındaki kanun
Tarım Koalisyonu : Fethi Baysoy (Erzin
teklifi;
can).
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
Sakarya
Üyesi Turhan Kapanlı; seçilmiş
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
bulunduğu Anayasa ve Adalet Komisyon r
hakkındaki kanun tasarısı;
üyeleğimlen istifa etti, bilgi edinildi.
1963 yılı Bütçe Kanununda ve bu kanuna
Başkan; Yeni Türkiye Partisinin, istifa |
bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde de
eden Sakarya Üyesi Turhan Kapatılı'nm yerine
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı gö
yrni bir aday gösterilmesi gerektiğini bildirdi.
rüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca kanunlaş
Münhal bulunan Başkanlık Divanı Kâtip
maları
kabul »edildi.
liğine üye seçimi için yapılan turlarda hiçbir
Antalya eski Milletvekili Dr. Burhanettin
üye yeter çoğunluğun oylarını almadıklarından
Ünat'ın hükümlü bulunduğu cezanın kalan kıs
seçime gelecek birleşimde deva.nı olunması ka
mının kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı
bul edildi.
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kabul
Genel Kurul toplantılarına birbiri ardınca
edildi.
üç ve daha, fazla birleşime katılmıyan sayın
27 Şubat 1964 Perşembe günü saat 15 te
(13) üye hakkında içtüzüğün 148 nci mad
toplanılmak üzere birleşime son verildi.
desinin tatbikine dair Başkanlık Divanı ka
rarı ve Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu ile Artvin
Başkan
Kâtip
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın bu konu ile ilgili
Başkanvekili
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
önergesi okundu ve önerge gereğince hakların
Sim Aialay
Nevzat Sengel
da içtüzüğün 148 nci maddesinin tatbiki iste
Kâtip
nen üyelerin adlarının açıklanmaması ve ceza
Adana
nın tatbik edilmemesi kabul edildi.
Sakıp Önal
Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi için |
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SORULAR
Yazth sorular
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'm, Kara Harb Okulundan ilişiği ke
silen 1 459 öğrenciye dair yazılı soru önergesi
Millî Savunma
Bakanlığına gönderilmiştir
(7/136)
2. — Currihuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Âli Türker'dn, ziraat yüksek mühendisi
ve veteriner hekim bulunmıyan ilçelerimiz-e dair
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/167)

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Âli Türker'in, kaymakam
ilçelerimize dair

yazılı soru

bulunmıyan

önergesi,

içişleri

Bakanlığına gönderilmiştir (7/138)
4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker'in, Hükümet tabibi bulunmı
yan ilçelerimize dair yazılı soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir (7/139)

2. — GELEN KÂĞITLAR
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
V3 (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe

Komisyonu rapora (M. Meclisi (J/663; C. Se
natosu 1/398)

3. — YOKLAMA
Kırkyedinci Birleşime katılmıyan üyeleri göste
rir yoklama tutanağı
1. Muallâ Akarca (Muğla),
2.

izzet Birand (İzmir),

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baki Güzey (Bursa),
Rasim Hancıoğlu (Afyon K.),
Mehmet Ilkuçan (Antalya),
Zeki îslâm (Gaziantep),
Şeref Kayalar (Bursa),
Sabit Kocabeyoğlu (Ankara),

9.
10.

Talât Oran (Bilecik),
NüVit Yetkin (Malatya),

Yukarıda adları yazılı sayın (on) üye Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 27 Şubat
1964 tarihli 47 nci Birleşimine katılmadıkları
tesbit edilmiştir.
27 . 2 . 1964
Kâtip
Adana
Sakıp Önal

Kâtip
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Nevzat Sengel

BÎRÎNCÎ
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Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — BaşkanveMli S i m Atalay
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Nevzat Sengefl (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

BAŞKAN — 47 nei Birleşimi acıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz.
SÖYLEVLER VE DEMEÇLER
nunsuzluğunu ve lüzumsuzluğunu bir prensibolarak savunmalıyız. Üç temin atçı Devletin res
mî müdahalesinden sonra, kanun dışı hareketler
mümessillerinin daha hâlâ yetkili bir siyasi ve
idari makam olarak tanınmaları ve hukuk niza
mı adına faaliyette bulunmaları asla mümkün
değildir. Aksi halde, ne anlaşmalardan, ne Ana
yasadan ve ne de hukuktan bahsedemeyiz. Bu
siyasi ve idari makam sahipleri yetki ve oto
ritelerini kaybetmiş, bunun yerine teminatçı
Devletlerin otoritesi geçmiştir. Bu böyle olmak
gerekir.

±t — Tabiî Üye Kadri Kaplan'ın Kıbrıs ko
nusuna temasla, takibedilen siyasetin doğru oldu
ğunu, ancak bu sahada daha enerjik hareket edil
mesi gerektiği hakkında demeci
BAŞKAN — Gündem dışı buyurun Sayın
Kaplan.
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, Kıbrıs meselesi hakkında gündem
dışı söz aldım. Son gelen haberlerin dışında
bâzı meseleleri sizlere arz etmek istiyorum.
Kıbrıs meselesi, şahsi düşünce ve zümre men
faatlerinin çok üstünde bir millî vasıf taşıdığın
dan bütün imkânlarla Hükümetin desteklenme
sine taraftarım. Fakat ilk günden bu yana stra
tejik alanda çok doğru bir politikanın izlenmiş
olmasına rağmen tatbikatta bâzı taktik hatalar
işlenmekte olduğuna kaaniim.
Türk politikasının ruhu; Kıbrıs'taki Anaya
sa ve insanlık dışı hareketler mümessillerini te
sirsiz hale getirmek, haklı ve kuvvetli olduğu
muz dâvamızı soğukkanlı ve insancıl bir tutum
la savunmaktı.
Sayın arkadaşlar, bu hal ve doğru düşünce
nazari sahadan mutlaka tatbikata aktarılmalıdır.
Ada'daki tedbirlerden, siyaset piyasasındaki mü»
zakere ve münakaşalara kadar bu temel düşün
cenin tatbikçisi ve savunucusu olmalıyız. Bütün
dünyaya, Ada'daki Anayasa dışı hareketler ve
vahşetler sonucu idari ve siyasi otoritenin değiş
tirildiğini iyice anlatmalıyız. Ada'nm eski siya
setçi ve idarecilerinin yetkili bir muhatabolarak
karşıya alınmasının, hele nizamın iadesi için on
lardan yardım beklemenin hukuksuzluğunu, ka

Müdahalenin pek tabiî bir sonucu olan bu
ciddî tatbikat ihmale uğrarsa sadece Rum ce
maatinin yürüttüğü bir anayasanın ve sadece
onların mesul oldukları bir kanun düzeninin
mevcudiyetini kabul etmek gerekir. Bu anla
yış, Kıbrıs Devleti Anayasasını feshetmek, ya
da feshine rıza göstermek demektir. Türkleri
âsi ilân ederek Ada'yı bir Rum -Devleti haline
sokmak yolunu tutmuş olan Makarios'un isteği
de budur zaten.
Sayın arkadaşlarım; İngiliz dostlarımızın bu
yanlış anlayıştan ve tutumdan çevrilmeleri mu
hakkaktır. Tutum da öyle gösteriyor. Aksi hal
de, bozulan nizamın yeniden kurulması için, hak
larımızı kullanarak müdahale edildiğinden bah
setmek daima şüpheli kalır ve iltifat görmez.
Teminatçı ve müdahaleci Devletlerin gerçek dü
şünceleri, Ada'da tatbikatını bulamazsa;
Daha uzun zaman Kıbrıs hava meydanı sade
ce Makarios hesabına ve Türklerin aleyhine kul-
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lanılaeak, gayrimeşru bir otorite teminatçı Dev
letlerin meşru »otoritesini hiçe sayacaktır,
Daha uzun zaman Kıbrıs'ın limanları Makarios'un hesabına kan dökme vasıtalarının ikmal
merkezi halinde kullanılacaktır,
Daha uzun zaman Kıbrıs'ın resmî polis, as
ker ve jandarması Makarios'un çeteleri olarak
yolları kesecek, Türkleri soyacak, köylere sal
dıracak ve işin garibi, kanuni yetkilerini kul
lanarak vazife gördüklerinden bahsedecekler ve
meşru bir otoriteyi temsil edermişçesine kosko
ca üç Devletin temsilcisi ile ateş kes müzakere
sine oturacaklardır,
Daha çok defa, Makarios'un adamları Kıbrıs
Devleti yetki ve otoritesinin mümessili edası ile
Devletlerle müzakereye girişecek ve hami Dev
letlerin karşısına -oturacaktır. îşin daha beteri
Kıbrıs adına elçiler tâyin edilecektir.
Sayın arkadaşlar, bütün dünyaya iyice anlat
mak ve teminatçı Devletlerin anlayışlarına iyi
ce hitabetmek mecburiyetindeyiz k i ;
1. Anayasa ve insanlık dışı hareketler sebe
biyle Kıbrıs Kum idarecilerinin siyasi ve idari
yetki ve otoriteleri yoktur. Bu makamlar te
minatçı Devletlerin otoritesiyle işgal edilmeli,
Anayasa ve kanunlar bu otorite ile uygulanma
lıdır.
2. Kıbrıs'taki kamu düzeni normal işleyişini
kaybetmiştir. Bu düzene derhal el konulmalı
dır.
3. Kıbrıs emniyet, kuvvetleri kanuni vasıf
larını kaybetmişlerdir. Bunlar teminatçı devlet
lerin otoritesine bağlanmalıdır.
4. Çeşitli üniforma altındaki çeteler, Devle
te isyan halinde ve halka karşı soygun ve şeka
vet peşindedir. Bu ahvalde normal olarak ne
yapılması lazımsa o yapılmalıdır.
f).. Makarios'la siyasi münasebetlere ve 'he
le anlaşmalara -giren devletlere 'başta Rusya.
olmak üzere bir nota verilerek bu tlürlü t e ta
liplerin 'hukuksuzluğu, kanunsuzluğu ve anlaş
malara karşı saygısızlığı belirtilmeli, bunların
ka.bul edilmiyeceği 'hatırlatılmalıdır.
İşte ancak /bu tedbirler alındıktan sonra
Kı'brıs'ın ıgeleıcteği hakkında müzakere ımasasma
oturulabilir. Bu /müzakere, teminatçı ve halen
'iniidaflıaleci devletler arasında olmalıdır. Bir
leşim iş Milletler Anayasasının rulhu ve isteği de

0:1

budur. Aksi hal bu devletler hesabına iyi bir
(hareket tarzı olmaz. Bu kademede anlaş/ma,
olmazsa yukarıya gidilmelidir. Ama ne çare
ki iş Güvenlik Konseyine kadar .götürülmüş
tür. Buna rağmen deminki tedbirlerin alın
masına 'mâni (bir siyaset vie İıuikuk anlayışı
yoktur. Haklanın kullanıyorsun diye, Kıbrıs'ta
insanların öldürülmesine enlgel oluyorsun di
ye, yıkılan 'bir Devlet nkaımını yeniden kuru
yorsun diye kimsenin söz söylemeye ihakkı yok
tur. Anliaş|malara ve insanlığa karşı gereken
saygı da bunu ister. Devletler arasında izan
(hududunu aşacakların adedi de pek fatzla de
ğildir zaten.
Sayın
arkadaşlar, kim ne derse desin,
Kıbrıs işi teminatçı devletlerin birer üç- işi ol
mak nitieliğini Ihaüzdir. Kanaatim, budur. (Kıb
rıs Statüsü, devletlerarası hulkuk anlayışına
yeni bir prensip getirmiştir. Teminatçı Dev
letler Kıbrıs Devletinin sadece dışarıdan gelece'k Ibir taarruza karşı korunmasını değil, aynı
zamanda Anayasayı da teminat, altına altmışlar
dır. Bunun açık inanası şudur İd. Bu devlet
ler Kı'brıs'ın toprağı ve idaresi üzerinde müş
terek hak vo (mesuliyetlere sa'h iptirler. Bu
sarih duruim 'karşısında, yıkılan nizamın yeni
den kurulması, Birleşmiş Milletler kapısını çal
makla değil, ancak Kı'brıs toprakları üzerin
de hakka dayanan otoriteyi kullanımıakla olur.
Eimniyet ve asayişin teessüsü demek olan ve
mesuliyeti sadece Teminatçı Devletlere aidolan
bu birinci safha kazanılamazsa diğer safihalar
(mutlaka kaybedilir. Dünya efkârının her gün
Ibiraz dalha. lehimke döndüğünü görmekle seıviniyonız. Bunu temin edenler Türklüğe ve
dünya barışına büyük hikmetler etmektedirler.
Fakat bu ldbe dönüş, Türklerin Asi durumda
olmadıklarının anlaşılması ve dolayısiyle Kısrıs'ın eski statüsüne rıza, (gösterilmesi şeklin
de tecelli etmemelidir. Kıbrıs'ın Anayasasına
ve Teminatçı Devletlerin haklarına ve otorite
sine karşı söz dinlemez Ih aide bulunan ve Türk
lere karşı ıcâni durumunda olanlar bu fiilleri
için hesap verımiyecekse eski statüye dönüş
Rum ıgizli emelleri Ihesaibma büyük bir kazanç
olur.
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daha iyi ve dalha garantili bir ihaıyat olmalı
dır. Millet ancak bununla müteselli olur.
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Müstakbel statü (hakkında Hükümet tezi
nin -gayet uygun olduğu kanaatindeyim. Tek
rar arz etmek isterim; Ibirinci safha kazandır
sa tezimiz için ufuklar o zaman 'açılacaktır.
Aksi Ihalde çok (çetin meselelerle karşılaşaca
ğız. Hükümet Ibu yolda bütün tedbirlerini al
makta, ama Teminatça Devletlere ibu hususun
ımutlaka anlatılması şart foulunmaktadır. He
sapsın bir istilâ fikri ne kadar gülünç ise, hak
ların kullanılmasındaki tereddüt die o kadar
acı olur.
Bütün ilgililere Türk Milletinin ve dünya
(barış isteklilerinin yüzünü güldürecek başarılıar
diler, bent dinlemek lûtfunda bulunduğunuz
için en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar)'
2. — Kayseri Üyesi Suad Hayri
Ürgi^lü'nün siyasi partilerin
temaslarda
bulunarak,
memleketimizin ilgili bulunduğu iç ve dış me
selelerde tesbit edilecek müşterek
esaslar dâhi
linde hareket etmeleri lüzumunu
belirten ko
nuşması.
BAŞKAN — Sayın Suad Hayri Ürgüplü.
SUAD HAYRt ÜRGÜPLÜ (Kayseri) —
'.Sayın Başkan, sayın arkadaşlarını; 'bir .müd
detten bıeri, ıvazilfe icâbı, ıvatandaşlarınıın muh
telif tabakalariyle yakından temas etmek im
kânlarına kavuştum. Gördüğüm umumi man
zara vatanda'ş tabakasında; geıtek işçi, gerek
münevver, igerek /çiftçi, gerek talebe ve
profesör, 'hattâ samimiyetle arz etmek iste
rim ki, Meclis muhitinde dalhi ibüfün arkadaş
ların kalbinde umumi (bir üzüntü, (gelecek için
bir endişe /ve bir 'huzursuzluk hissettim. Bu
duyguyu yüksek huzurunuza -getirmeyi 'bir va
zife saymaktayım.
'Çok partili demokratik 'bir rejime intikal
ettikten sonra, bunun birtakım medeni /vazife
icapları vardır. îki senelik Yüce Senatonun
Başkanlığı 'gibi şerefli bir vazifede (bulundu
ğum esnada, üzüntü ile »gördüğüm (bir noktayı
'bugün sizlere ara 'eitmeyi vazife bilirim. Mem
leketi plânlı kalkınmaya yönelttiğimiz bir de
virde, eğer vatandaş kütlesini mesut bir gelece
ğe kavuşturmayı
samimî olarak istiyorsak,
evîvelâ partiler arasında samüımî iş /birliğini
temine mecbur olduğumuzu, samimiyetle kabul
etmeye mecburuz. (Bravo sesleri)
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Açıkça itiraf etmek icabeder ki, İML seçi
minden sonra kurulan iki 'Meclis <ve o Mecli
sin bütün kanatları, sağ kanat ve sol kanat,
Ibu memleketin <ve hu milletin refahında taun
Ibir iştirak halinde olduğu halde, ahenkli fbir
mesaiyi bulmuş değillerdir. 30 milyon Türk
vatandaşı kendilerini idare eden mahdut ve mu
ayyen parti liderleri ve parti idarecilerinin gös
tereceği istikamete dikkatle (bakmaktadırlar.
Bu müdet zarfında 'ben şunu Yüce Senatoya
arz etmek isterim ki, parti liderlerinin bir gün
dâhi 'bir araya gelip samimiyetle vatan mese
leleri üzerinde kard'eş duygularla oturup ça
lıştıklarını görmedim. Sayın Ouımlhuıjbaşkanımızm refakatinde sarf ettiğim iki yıl zarfında
endişesini ve üzüntüsünü yakinen ibiliyoruım.
Gerek Sayın İnönü'nün, .gerek ISayın Gümüşpala'nın, B'ölükbaşı'nm, Aliean'ın, Hasan Dinç.er'in ve diğer parti liderlerinin hepsinin bu
memleketin refahı, bu vatanın saadetinden baş
ka bir ş'ey düşünmediklerine /hiç şüphemiz yok
tur. Fakat parti 'münasebetleri, Avrupai 'mü
nasebetler hududu içerisine .girmiş ve o istika
meti almış değildi. Bunların yolunu yeniden
icadedecek değiliz, arkadaşlar. Ocak ayı ba
şında Yüce Senatoya bir mâruzâtta '/bulunarak
önümüzdeki Kılbrıs dâvasında partilerin bu
•millî dâvayı .beraber tetkik ıetmeleri ve birlik
te çözüm yollarını bulmalarını, ana meseleler
de mutalbık kalarak, Londra'da 'bu ınıemlelketi
temsil etmelerini rica etmiştim. Memnuniyet
le arz etmek isterim ki, Sayın Başlbakan he
men ertesi günü, gerek Meclis, gerekse 'Sena
tonun Dışişleri encümenlerini bir toplantıya
davet ederek izahatta bulundular -ve fikir tea
tisi Dondra'daki çalışmalara ışık vermiş oldu.
Fakat, benim istirhamım yalnız Kıbrıs meselesi
üzerinde partilerarası bir temasın t'eessüsü de
ğildi. Memlekette din ve dinin 'tatbikatı (hak
kında birtakım cereyanlardan hepimiz, bâzı
hisler, endişeler altındayız. Neden partiler !bir
araya gelerek din -siyaseti üzerinde kolaylıkla.
'bulunması mümkün olan hir anlaşmaya bugü
ne kadar 'varmış değillerdir. Y"arın, ölblütfgün
Millet Meclisi bütçeyi kahul öttükten sonra 'bir
senelik hir bütçe tatbikatı ile karşı karşıya
kalacağız. Hükümetin 'hassasiyetle
üzerinde
durduğu kalkınma plânı ve (bütçenin Ibu plân
üzerindeki tatbikatında sağ kanat kırmızı oy
kullanma kararını ifade etmiş bulunmaktadır.
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Acaba ifet'üdar partisi sağ kanatla, dallı a ciddî
bir* aııesailye ıgirdiği takdirde nTe'mleketin ısel'âmıetini temin edecek anlaşmalara "varamazlar
im?.. Bütün 2 senelik tecrübemiz gösterimidir
ki, Meclisin, 'istisnasız, bütün partilerinin ye
gâne 'hedefi bu vatanın mutlak saadeti ve demJokratik rejimin kuvvetle teessüsüdür.
Millî Eğitim dâvasında ve diğer bütün çe
şitli kollardaki çalışmalarda Ibulgünkü 'manza
ra; bir tek Hükümet ımesuliy etinin diğer par
tilerin mutalbakat ve yardımları olmadan yü
rüdüğü
noktasındadır. Dışarda
goçirdiğiim
10 senelik (hayatta ve en ımülhiım merkezlerde,
ki !her izaınan onları kendimize örnek olarak
almak vaziyetindeyiz ve onun]a iftilhar edetvz.
orada parti liderlerinin sık sık toplandıklarım,
sık sık dertleştiklerini ve dâvalara çiüzüm nok
taları bulduklarını görmekteyim. Artık im re
jime girdikten s'onra başka yolu ieadietım'iıye '(V
tiyaç ve zaruretimiz de yoktur.
Son müessif bir hâdise hepimizi derinden ya
ralamıştır, arkadaşlar. Ve hakikaten Sayın Baş
bakanımızın dediği gibi, bu hayata girenlerin
herşeye katlanması, kaderlerinin icabıdır. Yalnız,
bu hayata girenlerin karşılaşacakları hâdise ve
böyle müessif ve meşum hareketlerin olmaması
için yapılacak tedbirlerde akla gelmeli lâzımgelir. Bugün bu havayı, samimiyetle itiraf ede
yim, muhtelif kanatlara tevcih etmek ve tahmil
etmek gibi bir hava bu memleketin içinde es
mektedir. Halbuki emniyetle söyliyebiliriz ki, bu
Meclisin içinde ve dışındaki parti teşkilâtları bu
menfur hareketten en derin üzüntü ve elemi duy
duklarını bu kürsüden ve Meclis kürsüsünden
ifade etmişlerdir. Bu bizim, kuvvetimiz olmakla
beraber, parti liderlerinin ve parti erkânının
aralarında sık sık yapacakları temaslar emin
olun ki, vatandaşlar arasındaki teması sıklaştıracaktır. (Alkışlar)
Bugün tüccarda emniyet yloktur, arkadaş
lar. Bunu açıkça konuşmaya mecburuz. Bugün
vergi mevzularında partilerin noktai nazarları
değişiktir ve yarın vatandaş kütlesine bu değişik
noktai nazarlar intikal ettirilecektir. Bunu bil
meye mecburuz. Bu vatanm salâmet ve saadeti
ni, din mevzuundaki çeşitli hareketleri bir nok
tada telif .etmek için parti liderlerine büyük mes
uliyetler teveccüh etmektedir. Eğer vatandaşlar
bir gün ve mesut bir gün, şu mütovazi Meclis
lokantasında parti liderlerini bir sofrada yemek
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yerken görürlerse emin olunuz ki, kazalardaki
vatandaşlar da bir araya gelip oturabilirler. Fa
kat, parti liderleri seneler senesi birbirlerine se
lâm vermez, birbirleriyle temas etmez, birbirle
riyle görüşmez, vatan ve memleket dâvalarım or
taya döküp de ne yolda halledeceklerini tetkik
etmezlerse, uzak ve ücra kazalardaki vatandaş
ayrılıklarım mazur görmek lâzımdır.
Yeni bütçenin çıkışından sonra memleket bü
yük mesuliyetlerle karşı karşıya gelecek ve tat
bikata intikal edecektir. Büyük vergi reform
kanunları ile karşı karşıyayız. Temenni edilir ki,
daha evvel sarf edilecek müspet bir mesai va
tandaşlara ve hepimize bu vergileri normal yol
lardan izah imkânını bahşetsin. Bunlardan mah
rum bulunmaktayız. Vatandaş şu kanaate gelsin
ki, kendisi hakkında tatbik edilecek kanun lâyi
halarından hiç. olmıazısa ana temel ve prensiplerin
de bu memleket partileri müttehit ve müttefik
tir. Ayrıca Harici siyasetteki itibarımızı fazla
izam etmeye lüzum yoktur. Seneden seneye zede
lenmiş bir vaziyettedir. Bunun iadesi için sarf
edilecek emek çok yerinde olur.
Bütün partilerin, geçirdiğimiz 2,5 senelik
tecrübe zarfında, yaptıkları konuşmalarını ha
tırladığımıza göre yalnız ve yalnız bu vatanm
ve bu milletin saadetinde müttefik olduklarını
bildikten sonra, mesuliyetin eok kolaylıkla kabili
hal olduğu ve parti liderlerinin artık kendi me
sai arkadaş!ariyle birlikte daha sıkı ve daha dos
tane bir hayat ve bir çalışma sistemi kurmaları
nın zaruretine inanıyorum.
önümüzdeki tehlikeli günler, güç ve çetin
günler gördüğüm için hissiyatımı ve temasları
mın neticesini fazla teferruata girmeye lüzum
görmeden ve Yüce Heyetinizin bunları daha iyi
bildiğini takdir ettiğim için arz etmeyi vicdani
bir borç bildim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
kışlar)

(Şiddetli al

BAŞKAN — Geçen birleşimde Yüsek Genel
Kurulda yapılan görüşmeler ve konuşmalar hak
kında Sayın Başbakan cevap vereceklerdi...
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elazığ Milletvekili)
— Söz istiyorum.
BAŞKAN — Siz hangi hususta -söz istiyorsu
nuz efendim?
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zer topluluklarda Kıbrıs'ın temsilcisi vasfını
bihakkın, hukukan temsil edebilmesi için bir
taraftan Cumhurbaşkanı Makarios'un, diğer ta
raftan da. Cumhurbaşkanı Muavini 'Dr. Fazıl
Küçük'ün müştereken itimatlarına mazhar ol
ması gerekir. Son hâdiseler dolayısiyle biz Makarios'un Birleşmiş Milletlerdeki temsilcisinin
meşruiyetine itiraz etmiş bulunmaktayız. Bizim
tezimiz, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyetinin
Cumhurbaşkanı Muavini olan Dr. Fazıl Küçük'
ün Birleşmiş Milletlere yapmış olduğu itiraz bu
merkezdedir. Buna rağmen Birleşmiş Milletler
de kendi statüleri gereğince müzakereler cere
yan etmekte ve biz de bunun inkişafını hassa
siyetle takibet inekteyiz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
— Arkadaşlarımızın şimdiki boyalıları üzerinde
görüşmek isterdim.
3. —• Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı
Kemal Sat ir'in; Tabiî Üye Kadri Kaplan'in Kıb
rıs meselesi ve Kayseri Üyesi Suetd Ilayri Ürf/iiplü'niin parti! crarası münasebetler konusundaki ifadelerine dair sözleri
BAŞKAN — Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elazığ Milletvekili)
—- Senatonun Muhterem Başkanı, değerli üye
leri; değerli iki arkadaşımızın temas ettikleri
mevzular üzerine mülfdıazalarımızr arz etmek
için huzurunuzda bulunuyorum.
Kıbrıs meselesinde değerli arkadaşımız, Hü
kümetin takibettiği politikanın esas itibariyle
müspet olduğunu ve bu politikada devam edil
mesi zaruretini ifade etmiş bulunmaktadır. An
cak, bu politika takibedilirken, Kıbrıs mesele
lerinin medeni dünyada uyandırdığı tepkinin
bir eşini de say:TI arkadaşımız göstermiş bulu
nuyorlar.
Kıbrıs meselesi başından itibaren Hüküme
tin takibettiği müspet poJitika istikametinde
gelişmektedir. Yüce Senatonun malûmu olduğu
üzere, Kıbrıs dâvası başladığı zaman, daha ev
vel de bu kürsülerde Hükümet adına çeşitli ar
kadaşlarımızın vı> Başbakanın ifade ettiği gibi.
biz hemen hemen yalnızdık. Kıbrıs'tı Rumların
çok evvelden tertibettikleri bu meşum cinayet
leri, medeni dünyayı kendi lehlerine çevirmek
için büyük ölçüde propaganda gayreti göster
dikleri de yüksek, malûmlarıdır. Buna rağmen
Büyük Meclislerin desteğine mazhar olan Hü
kümet, Kıbrıs politikasında medeni milletleri
kendi görüşü istikametinde bir anlayışa getire
bilmek için elinden, gelen bütün gayreti sarf et
miş ve bunda da muvaffak' olmuştur. Bugün
Sovyet bloku ve bâzı memleketler hariç büyük
müttefiklerimiz ve bütün medeni âlem Kıbrıs'
ta işlenen cinayetlerin sorumlusu olarak Makarios'u itham etmektedir. Kıbrıs Anayasası ge
reğince, Kıbrıs'ın dış memleketlerde temsil edi
lebilmesi için hor iki cemaatin temsilcilerinin
mutabakat etmesi lâzımdır. Yani, Kıbrıs'tan bir
vazifelinin Birleşmiş Milletlerde veva buna ben

Muhterem arkadaşlarını, malûmunuz, bu me
selenin teminatçı devletler tarafından ele alın
ması keyfiyetini lütfedip söyliyen değerli arka
daşımız da bilirler- ki, Kıbrıs Anayasasının bu
mevzudaki sarih hükmü teminatçı devletlerin
müdahalesini ihtiyari kılmaktadır. Bu ihtiyari
müdahaleyi sağlıyabilmek için Kıbrıs hâdise
leri meydana geldikten sonra biz lâzımgelen
teşebbüsü yaptık. Nihayet ingiltere, Yunanis
tan, Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyetinin de mu
vafakatiyle teminatçı devletlerden ingiltere'nin
kumandasında bir heyetin Kıbrıs'ta asayişi sağ
laması için mutabakat temin edildi. Hâdiselerin
inkişafı bize gösterdi ki, İngiltere'nin tek başı
na Kıbrıs'ta asayişi ve emniyeti sağlamak için
giriştiği bütün teşebbüsler, arzulanan neticeyi
elde etmemize imkân sağlıyam ımıştır. Bu im
kânı sağlamak için Londra Konferansında ve
onu takibeden zamanlarda elimizden gelen ve
gücümüzün yettiği istikamette gayretlerimizi
eksiltmedik. Aksine, her gün teşebbüslerimizi
çeşitli istikametlerde artırmak için gayret sarf
etmekteyiz.
Cüvenlik Konseyinden Mnkarios'un istediği
istikamette bir neticenin istihsali mümkün olımyacaktır. Yine Makarios'un arzu ettiği gibi
Assamblenin Makarios lehine bir müspet netice
istihsali de mümkün değildir. Böyle bir netice
nin istihsali medeni âlemin yüz karası olacak
tır. Şüphe yok ki, bunu da Türkiye Cumhuri
yeti tammıyacaktır. (Bravo, sesleri, alkışlar)
Makarios, öteden beri takibettiği politikay
la ve bilhassa. 21 Aralıktan bu yana EOKA ci
lan tahrik etmek ve ENOSİS i tahakkuk ettir-
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Eğer biz hepimiz - hiçbir partiyi itham etmi
mek için elinden gelen gayreti sarf etmekle I
yorum, hiçbir siyasi teşekküle zerrece tarizde
kendi hakikî hüviyetini meydana çıkarmıştır.
O, ne bir din adamıdır, ne de bir devlet adamı j bulunmuyorum - Türk politikası Senatoda ve
Millet Meclisinde temsil eden değerli siyasi par
vasfında bir politikacı olarak tanınmamakta
dır. Biz, Kıbrıs dâvasında elimizden geldiği ka- I tiler idarecileri, liderleri ve mensupları, ola
rak hop beraber bu mübarek vatanın dertlerin
dar millî menfaatlere uygun ve oradaki Türk
de aslında beraber olduğumuzu, kalkınması, ge
soydaşlarımızın hak ve hukuklarını sağlryabik
lişmesi, refaha kavuşması için temel fikrimizi,
mek için her türlü gayreti sarf edyioruz. Bu
biribirimizle ahenkli bir surette çalışmayı da
gayretten geri kalmayı da hiçbir zaman düşün
sağladıktan sonra daha kolay temin edeceğimi
müyoruz. Kıbrıs mevzunda burada arkadaşımı
ze ve sade vatandaşlar arasında arz ettiğim öl
zm temas ettiği, diğer maddeler halinde zikret
çüdeki az husumetleri de kısa zamanda berta
tiği hususlara ayrıca izahat vermek suretiyle
raf edeceğimize, ben de inanmaktayım. Bu
vaktinizi almak istemiyorum.
ahengin sağlanmasında, demokratik rejimin ge
Şimdi ikinci hatip olarak konuşan Ürgüplü
lişip kökleşmesinde şüphe yok ki, herkesten
arkadaşımızın mülâhazaları karşısında görüşle
evvel parti liderlerine düşen mesuliyet çok da
rimizi ârz etmek isterim.
ha ağır, çok daha şümullüdür. Parti liderleri
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ürgüplü ha j
vo idarecileri partilerarası medeni münasel>etkikaten memleketimizin demokratik inkişafını
leri arzu edilen, neticeye ulaştırdıkları zaman
engelleyici hissi hareketlere temas etmek sure
bunun tesiri kademe kademe en uzak köşele
tiyle yeni bir çığırın, iyi bir çığırın, müspet bir j
re kadar sirayet edecek ve oralardaki vatan
çığırın açılması hususunda, temenni ederim ki,
daşlar da ayrı partiye mensup bulunmanın bir
iyi bir adım atmış bulundu. Genç demokrasimi
birlerine düşman olmak demek olmadığını idrak
zin yaşaması, kökleşmesi, nesiller boyunca de
ederek, birbirleriyle ahenkli çalışmaya ve bir
vam etmesi için biz de Cumhuriyet Halk Par- j
birlerine yardım etmeye ellerinden geldiği ka
tisi olarak yıllardan beri, partilerarası münase
dar gayret göstermekle bu tahakkuk .edecektir.
betin medeni ölçüler çerçevesi içinde olmasını
Partiler arasındaki münasebetlerin medeni öl
her zaman düşündük ve savunduk. Bugün de bu
çüler içinde gelişmesi, arz ettiğim gibi, parti
düşüncenin dışında hiçbir tutumu benimsemeidarecilerinin ve parti liderlerinin müspet Öl
mekteyiz. Türk efkârı umumiyesinin, Türk va
çüdeki
tutumlarına bağlıdır. Zaman zaman
tandaşlarının, çeşitli mesleklere sahip temas et
politikacılar
olarak, memleket hizmetinde yor
tiğimiz bütün insanların, tıpkı Sn ad Hay ri Ürgun
insanlar
olarak işittiğimiz üzücü, tahrik edi
güplü'ye ifade ettikleri veya onun almış olduğu
ci sivri sözlerden ıstırap duyduğumuzu gizleintiba istikametinde, biz de aynı şeyleri alıyor
miveceğim. Bu gibi sivri noktalar meydana çık
ve aynı şeylerin izalesi İçin elimizden gelen
tığı
zaman, bu sivri hâdiseleri, demokratik re
gayretleri sarf ediyoruz.
jimi tahrik edici istikametteki beyanları söyliHakikat şudur k i ; Türk vatandaşları yurt
yen kimse onların
mensuboldukları partinin
•ölçüsünde aslında birbirini seven, birbirine ina
liderleri oradaki o beyana karşı parlâmentoda
nan, birbirine yardım eden bir büyük topluluk
ve merkezlerinde şiddetli reaksiyon gösterip,
tur. Alt kademelerde sade vatandaşlar seviye
o çeşit lâfları benimsemiyecek olurlarsa, temin
sinde yer yer sivri noktaların bulunduğu inkâr
edeyim ki, size, demokratik gelişmemiz sürat
edilemez. Ama bunlar çok mahdut ve çok az sa
lenecek ve her türlü dış tesirlerin, tazyiklerin'
yıda olan sivri noktalardır. Vatandaşların bir
ve tehditlerin masum zırhı arkasında himaye
birleriyle tam bir ahenk içinde çalışamam al arı
sini bulmuş olacaktır. Parti liderlerinin ve
nın sebebi, benim kanaatimce, bir kısım politi
parti idarecilerinin gösterecekleri bu reaksiyon
kacıların vatandaşları tahrik etmek suretiyle,
şüphe yok ki, çok müspet olacak; aynı zamanda
vatandaşlar arasına husumet tohumlarını ekip,
parti merkezleri arasındaki ve parlâmentoda
o husumetin üzerine bina etmek istedikleri oy I ki münasebetlerin daha hızlı samimî bir ölçüde
çoğunluğunu sağlama gayretinden ileri gel- I gelişmesini de sağllyacaktır.
m ektedir.
I
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Muhterem arkadaşlarım, biz hem parti ola
rak, hem de bugün Meclisin güveniyle Hükü
mette (bulunan bir siyasi teşekkül olarak, va
tandaşlar arasındaki husumetin bertaraf edil
mesi için elimizden gelen bütün gayreti sarfcttik. Büyük Meclisi teşkil eden muhterem partileri
mizin malûmudur; biz 1961 seçimlerine kardeş
lik var, düşmanlık yo'k parolası ile girdik. Her
yetkili Cumhuriyet Halk Partili
konuşmala
rında düşmanlıktan, vatandaşı birbirine düşü
rücü beyanlardan kendisini muhafaza
etmek
suretiyle 'konuştu ve bu istikâmetteki konuşma
larımıza devam •edeceğiz; çünkü memleketin,
milletin ve genç demokrasimizin temelini, yaşa
masını, vatandaşlar arasındaki kardeşliğin art
masında buluyoruz. Ve ben inanıyorum ki, Par
lâmentoda temsil edilen diğer siyasi partileri
miz de, tıpkı bizim gibi, vatandaşlar arasında
ki ahengi sağlamaya, düşmanlığı bertaraf etme
ye ellerinden geldiği kadar gayret sar ['etmek
ledirler. Bu gayretlerini açıktan açığa, sivri
beyanları süratle tekzip edip bu beyan sahip
lerini kendilerinden saymıyacak bir tutumun
içine girdikleri zaman, bunun miipet netice
lerini daha da süratle alacağımız samimî ka
naatini taşımaktayım.
Değerli arkadaşlarım, demokratik
rejimin
yaşaması partilerarası medeni münasebetlerin
gelişmesi için, .ikinci İnönü Hükümeti tara
fından bir partiler kanunu # Büyük Meclise
sevk .edilmiştir. Bu partiler kanununun espri
si, medeni münasebetleri sağlamak, bir takım
kendisini bilmez vatandaşların 27 Mayısa,
Atatürk ilkelerine ve Anayasanın yasakladığı
birtakım menfi davranışlara son vermek için
hükümler de getirmiştir. Bir anlaşmazlık veya
meseleleri derinden tetkik etmeme neticesi,
hüsnüniyetle sevk edilmiş olan bu partiler ka
nunu Cumhuriyet
Halk Partisini tek partiye
gidiş istikametinde bir töhmet altında bırak
mıştır. Aslında böyle bir zihniyet yoktur. Cum
huriyet Halk Partisi eğer demokratik rejimi
benirnsemiyeıı,
Cumhuriyet
Halk
Partisi
demokratik rejimin bu memlekette en faydalı
sistem olduğuna inanmıyan bir siyasi teşekkül
olsaydı, kendi arzusu ile tek partiden çok par
tili sisteme geçmezdi. (Sağdan, «Ne alakası
var» sesleri)
Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yine çok
partili sistemin bu memlekete en faydalı sistem

olduğuna inanan bir siyasi teşekküldür; tıpkı
sizler gibi. Bu bakımdandır ki, Cumhuriyet
Halk Partisinin tek parti hasretini çektiğini
iddia etmek. Cumhuriyet Halk Partisini tanı
mamak ve bu Cumhuriyet Hark Partisinin böy
le bir istikamete gittiği zaman, kendi kendisi
ni inkâr etmesinden başka bir mânayı taşı
madığını da Cumhuriyet Halk partililerin id
rak etmediklerini kabul etmek mânasına gelir.
Biz... (Adalet Partisi sıralarından gürültüler,
Hükümet; konuşsun, sesleri)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim mü
dahale etmeyin, rica ederim müdahale etme
yin.
DEVLUT BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) —
Hükümet olarak da söylüyorum, efendim. (A.
P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN
rica, -ederim.

- Al uda hal

eimevııı

elemlim,

DLVLET BAKANİ V10 BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIH (Devamla) —
Binaenaleyh, sevgili arkadaşlarım, Partiler Ka
nunu, Sayın Suad Hayri Ürgüplü arkadaşı
mız tarafından bu kürsüden beyan -edildiği için,
dikkatle ve hiçbir siyasi teşekkülü incitmeden
ve tariz yapmadan objektif olarak Partiler Ka
nunun demokratik rejimimize kazandıracağı
hususiyetleri bil' iki kelime ile söylemek iste
dim. Maalesef arkadaşlarımın, belki yanlış
anlamaları dolayısiyle, yer yer tarizlerine mâruz
kaldım. Benim hiçbir siyasi teşekküle karşı itha
mım yok. Benim hiçbir siyasi teşekküle karşı,
demokratik rejimi engelliyor diyerek, ithamım
yok. Ben sadece Suad Hayri Ürgüplü arkadaşı
mızın demokratik rejimin gelişmesi ve Partiler
Kanununu ifade etmesi dolayısiyle bu noktalara
temas ediyorum.
Yine memleketimizde husumetin bertaraf
edilmesini, vatandaşların birbirine sevgi ile, mu
habbetle bakmasını, idare mekanizmasını elinde
tutanların Türk vatandaşlarına eşit muamele
yapmasında görmekteyiz. Bir memlekette vatan
daşları göğüslerindeki rozetlere göre ayrı ayrı
muameleye tabi tutan bir siyasi teşekkül iş ba
şında bulunduğu zaman, o siyasi teşekkülün ter
cih hakkı tanıdığı vatandaşlar, masum olsalar
dahi, onların karşısında üvey evlât muamelesi
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gören insanların, hususi muameleye tabi tutulan
insanlara karşı ister istemez içlerinde bir husu
met ve kin taşıyacaklarına inandığımız içindir
ki, oldum olası partizan bir idarenin karşısında
yız. Tatbikatta hissetmediğimiz, haberimiz ol
madan cereyan eden birtakım meseleler varsa,
bunları da delilleriyle getirecek arkadaşlarımıza
peşinen minnet ve teşekkürlerimizi söyleriz.
(Bravo, sesleri)
Sevgili arkadaşlarım, böylece sayın iki sena
tör arkadaşımızın, Senatonun yüksek kürsüsüne
getirmiş oldukları biri milleti öteki de millî ve
demokratik rejimi yakından ilgilendiren iki hu
sus hakkında noktai nazarımızı arz etmiş bulu
nuyorum. Kendileriyle hiçbir noktada ayrı dü
şünmüyoruz. Kendileriyle beraberiz ve bu kürsü
de hem bir Hükümet üyesi olarak, hem de bir
siyasi teşekkülün mesul bir adamı olarak bütün
siyasi teşekküller ile kardeşlik havası içinde iş
birliği yapacağımızı ta ah tıü d etmekle şeref duy
maktayım.
Teşekkür ederim efendim. (Sürekli alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Remzi Baltan sual sor
mak isterler, içtüzük hükümlerine göre ancak bir
kanun ve konunun müzakeresi esnasında sual so
rulabilir. Mümkün olmadığı cihetle bu konuda
kendilerine bu bakımdan sual imkânı verilemiyeeektir.
Sayın Başbakan, buyurunuz.
4. —• Başbakan İsmet İnönü'nün;
kendisine
yapılan suikast teşebbüsü dolay isiyle Cumhuri
yet Senatosunda gösterilen yakın alâkaya teşek
kürlerini bildiren sözleri
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) —• Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 25 Şubat günü hayatıma
karşı vukubulan müessif hâdise dolayısiyle Cum
huriyet Senatosunda yüksek hatipler söz alınış

lar, fikirlerini söylemişlerdir. O gün bulunama
dığım için bugün bu bahis üzerine kendilerine
hitabetmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Senatör Osman
Koksal o günkü müzakerede ilk sözü almış; in
kılâpların ve demokratik rejimin idealist takip
çisi ve taraftarı bir senatör olarak hâdiseyi tah
lil. etmiştir. Bundan sonra Meclisimize şeref ve
ren siyasi partilerimiz ve meclisimizde çalışan di
ğer gruplarımız ayrı ayrı temsilcileri ile fikirle
rini ifade buyurmuşlardır. Bütün hatipler ko
nuşmalarında hâdiseyi tasvibetmedikl erini en ke
sin sözlerle ifade etmişlerdir. Bütün hatipler bir
şahsi kasıt hareketinin yanında rejimimize, de
mokratik rejimimize ve vatandaş huzuruna yö
neltilmiş bulunan kastın ağırlığını belirtmiş
lerdir.
Cumhuriyet Senatosunda, siyasi parti grup
ları temsilcileri, bağımsızların, Millî Birlik Grupunun, işçi Partisinin ve Cumhurbaşkanı kon
tenjanının temsilcileri söz almışlardır. Bütün bu
sözlerin müşterek edası; inkılâpların, demokratik
rejimin ve Türkiye'yi ileri götürecek ideallerin
bekçisi olmakta Cumhuriyet Senatosunun yekpa
re olarak vazife başında bulunduğunu ifade et
mektedir. Bu bizim için bir iftihar vesilesidir;
memleket için büyük bir teminattır. Hizmet için
de bulunan insanların mütevazı şahıslarını aşan
bütün vazife sahiplerine teminat veren bir un
surdur. Ve kamu hizmetine giren gençlere, gele
ceklerinin bekçisi büyük Parlâmento ve onun çok
güzide partileri, grupları ve azaları bulunduğu
nu göstermiştir. Esef verici bir olaydan böyle
kıymetli bir edanın tezahür etmesi bizim için ka
zanç olmuştur.
Büyük Senatoya ve değerli Başkanına şükran
larımı arz ederken, ifa buyurdukları yüce hiz
metten dolayı tebriklerimi arz etmek isterim.
Hürmeti erini i sunarım. (Şiddetli alkışlar)

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
BAŞKAN — Başkanlık sunuşları arasında
bulunan bir tezkereyi okutuyorum.

katılacak 1 üyeden ikisinin

1. — Avrupa Konseyi İstişari Bleclisi ve Avribpa İktisadi İşbirliği Teşkilâtının teşebbüsü ile
Viyana'da toplanacak «Parlâmento ve İlim Kon
feransı» na iştirak
edilmesine ve Konferansa j

ması ve bu üyelerin her iki Meclis

tosu

Cumhuriyet

Üyesi ve diğer ikisinin de milletvekili ol

tarafından

birlikte seçilmesine

başkanları

Yasama Meclis

leri Başkanlık Divanınca karar verildiğine
Başkanlık
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Yüksek. (Jeııel Kurula
Avrupa Konseyi İst isa ri Meclisi Başkanı Sa
yın Pierre Pflimlin tarafından Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderildi (i Şubat 1904 tarihli mek
tupta, 23 - 27 Mayıs I9(İ4 tarihihlori arasında
Avrupa Konseyi İstişari Meclisi ve A\"rupa İkti
sadi İs Birliği Teşkilâtının müşterek teşebbüsüy
le ViyanaVIa (Parlâmento ve İlim Konferansı) adı
i!e ve Parlâmento üyeleri ile ilim adamlarının ka
tılacağı bir kon 'erans tcrtibedileceği, Konferansa
Türkiye Büyük Millet Meclisinden 4 üye ile işti
rak olunacağından bu üyelerin adlarının Şubat
ÜHi! sonuna kakır bildirilmesi ifade olunmak
tadır..
Konu. Jıer iki Meclisin Crup Başkanlariyle
yapılan temaslar neticesinde Cumhuriyet Senatosu
vo Millet /.[celisi Başkanlık .Divanlarının müşte
rek toplantısında görüşülmüş ve
1.

Konferansa iştirak edilmesi;

2. Katılacak olan dört üyenin, ikisinin sena
tör ve diğer ikisinin de milletvekili olmak üzere
hor iki Başkan tarafından müştereken seçilmesi
takarrür et t irilin işi ir.
Başkanlık Divanlarının müşterek ittihaz etti
ği karan yüksek tasvibinize arz ediyorum.
Hnvcr Aka.
C. Senatosu Başkanı
BAŞKAN" —• Bilgilerinize sunulmuştur.
'}. — Hatay t;; es i Sabahattin Art alnını Yeni
Türkiye: Partisinden istifa ettiğine dair, adı ejccen Parti (trup Başkanlığının tezkeresi.
BAŞKAN - - İstifa yazıları var. okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Hatay Senatörü Sabahattin Adalı'nm parti
mizden ayrıldığını bilgilerinize saygı ile arz ede
rim.
Cumhuriyet Senatosu
V. T. P. Crnp Başkan vekil i
Cemal Tarlan

('umhuriyet Senatosu Başkanlığına
C. K. M. P. den istifa ettiğimi saygîiarımla
arz ederim.
Ankara, '21 . '2 . 1964
C. Senatosu Afyon Üyesi
Celâl Tevfik Karasapan
BAŞKAN — - Bilgilerinize sunulmuştur.
/. —Başkanın, (.'umhuriyet Senatosu üye tam
sayısının 185, yarısının 92,5 atması sebebiyle seıltçoğunluk rakamında tereddüde düşüldüğü ve bu
nun bir karara bağlanması hakkında sunuşu re
denet Kuurtun üye tamsayısının 93 olarak kabu
lü ile salt eoğurıh/ğun 91 üye olarak lusaplanma
sına dair kararı.
BAŞKAN — Seçimlere geçmeden bir husus
ta Yüksek Heyetin kararını almak mecburiyetin
deyiz. Anayasa hükümlerine göre, Anayasa Mah
kemesi üyeliği için ilk iki turda üye tamsayısının
üçte iki çoğunluğu temin edilmediği takdirde, üye
tamsayısının salt çoğunluğu şarttır. Cumhuriyet
Senatosunun terekküp tarzı şöyledir : 150 genel
oyla seçilen sayın üyeler, 20 Tabiî üyeler, 15 sayın
üye de Cumhurbaşkanı kontenjanından seçilen
üyelerdir. Conel Kurul üye tamsayısı 185 tir.
Üye tamsayısının çoğunluğunun hesabında,.
185 kişiye taksim etliğimiz takrirde 92,5 çıkmak
tadır. Bu 92,5 un yarısı tenzil edildiği zaman 92;
92,5 a-bir yarım eklendiği zaman 93 gerekli oy
olacaktır. Kğer 92,5 u 93 olarak kabul ettiğimiz
takdirde; üye tamsayısının yarısından bir fazlası
91 olmaktadır. Şimdiye kadar bunların iblâğın
da. bu şekilde küsuratlı bir rakamla karşılaşıl ma
diği için, yanımı tamsayıya iblâğının no şekilde
hesabedileceği hususunda Yüksek Heyetten ka
rar ittihaz edeceğiz.
92,5 un 92 olarak kabulü halinde salt çoğun
luk sayısının 93 olma ihtimali var, bir. 92,5 u 93 e
iblâğ etmek suretiyle salt çoğunluk sayısının .94
olması ihtimali vardır, iki. O halde şimdi oyunu
za, arz edeceğim. Husus şu : 92 nin... (Çürüttüler)
(Cumhurbaşkanı Senato üyesi değil mi?, sesleri)

Şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanının Cum
huriyet Senatosu üyesi olup olmadığı hususu tet
o. — Afyon Karahisar Üyesi Cet âl Terfik Kakik edilmemiş ve Cumhuriyet Senatosu üyesi ola
rasapan'ın (UnnJnıriyetei Köylü Millet Partisin
rak hesabedilmiştir. Halbuki Anayasa tetkik
den istifa ettiğine'dair yazısı.
edildiğinde görüldü ki, Cumhurbaşkanı seçildiği
| andan itibaren artık Cumhuriyet Senatosu üyeliBAŞKAN"—Diğerini okutuyorum.
BAŞKAN - - Bilgilerinize sunulmuştur.
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ği sıfatı kalkmış bulunmaktadır. Bu sebepledir ki,
bu yarım sayı meydana çıkmış bulunmaktadır.
92,5 un 92 mi, yoksa 93 mü olarak kabul edilmesi
hususu oylarınızla halledilecektir. Kararınızı bu
na göre verirsiniz.
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın
Başkan, yarımla]- daima bire iblâğ edilir.
BAŞKAN — Efendi, 92,5 tan bu yarımı ten
zil' mi edeceğiz, yoksa ekliyecek miyiz?. Bunu rey
lerinizle halledeceksiniz. (Gürültüler)
Aykırı olan rakam, umumiyetle küsurat, mu
hatapların lehinde olarak halledilir. Seçim husu
sunda küsurat lehte olursa, 93 e değil, 92 ye iblâ
ğı lâzımdır. Bu kaideye binaen, aleyhte olan 92,5
un 93 e iblâğıdır. Aykırı olduğu için. 92,5 un 93

27.2.1964
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olarak tamamlanması hususunu oylarınıza suna
cağım. 92,5 un 93 e iblâğı hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Gü
rültüler)
Efendim, izah ettik; 92,5 un 93 e iblâğını ve
böylelikle üye tamsayısının 93 olarak kabul edil
mesi hususu oya sunuldu.
23 oya karşı 61 oyla 92,5 u 93 e iblâğ etmek
suretiyle üye tamsayısının salt çoğunluğu 94 ola
rak kabul edilmiştir.
92,5 un 93 olarak kabulü, yani 92,5 un 92 ye
değil 93 e iblâğı suretiyle bundan böyle üye tam
sayısının salt çoğunluğu 94 olarak hesabedilecek
tir.

6. — SEÇİMLER
1. — Münhal bulanan
liâti)jliğİ7ic üye secimi,

Başkanlık

Divanı

:>. — Anayasa Mahkemesi asıl üye secimi.
BAŞKAN" — (ieçen birleşimde gerekli çoğun
luk temin edilemediği için bu birleşime bırakılan
iki seçimi yapacağız. Birincisi, Anayasa a Mahke
mesi asıl üyeliği için; diğeri ise, (•uıııhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanından münhal bulunan
Başkanlık Divanı Kâtipliğine üye seçimi içindir.
Anayasa, Malike m es i asıl üyelik seçimi için da
ha önce dağıtılmış bulunan listeleri bir kere daha
okutuyorum. (Lüzum yok, sesleri) isimleri bir
kere daha, okutacağım.
Hatırl anabil ınesi i cin sadece isimleri okuta
cağım.
Eev/i Muhil.) Al peren,
Reşat Bayramoğlu,
î. Şefik Çapanoğlu,
M. Lebit Divanhoğlu,
İsmail Doğu,
Necati Erdem,
Hilmi Ergim,
Ziya Gökalp,
Abdullah Âli Hemen,
Riîat Kebanlı,
Kevni Nedimoğlu,
Senai Olgaç,
ihsan Olgun,
İhsan ögat,

M. Kemal Tan,
M. ihsan T üz tiner,
Nevzat Tüzünkan,
At tilki Yurdakul.
Şimdi Anayasa Mahkemesi

asıl üyeliği için

tasnif heyetini seçiyoruz.
Sabahattin Tanınan (İstanbul), (Yok sesleri)
Ahmet Yıldız (Tabiî Üye), (Burada, sesleri)
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), (Burada, ses
leri)
Nurettin Aynuksa (Erzurum), (Burada, ses
leri)
BAŞKAN
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği
seçimi için Sayın Yıldız, Sayın Bekata ve Sayın
Aynuksa tasnif heyetine seçilmişlerdir.
Şimdi Divan Kâtipliği seçimi için tasnif
yetini seçiyoruz.

he

Fehmi Baysoy (Erzincan), (Yok, sesleri)
Şeref Kayalar (Bursa), (Yok sesleri)
Cevdet Oeboloğlu (Bitlis), (Burada, sesleri)
Hazım Dağlı (Çankırı), (Burada, sesleri)
Ilışan Akpolat (Muş), (Yok sesleri)
Mustafa, Özer (Antalya), (Burada, sesleri)
BAŞKAN --- Sayın Geboloğlu, Sayın Dağlı
\e Sayın Özer Divan Kâtipliği seçimi için ta.snif
heyet ine seçil mislerdir.

C. Senatosu

B:

Şimdi seçime; nereden bağlıyacağımıza dair
kur'a çekiyoruz.
(Kur'a çekildi.)
BAŞKAN — Salıir Kurut! uoğhvndan başlıyaeağız.
SADIK AKTUKMAÇ (Yozgat) — Divan Ka
tipliği secimi üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Divan Kâtipliği seçimi üzerinde
Sayın Artukmaç söz istemektedir. Fakat, seçime
geçildiği için her hangi bir müzakere açmaya im
kân yoktur. Yalnız yerinizden gayet kısa bir ma
ruzatta bulunabilirsiniz. Buyurun.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim,
Cumhuriyet Senatosundaki teamüle göre Baş
kanlık Divanı oranları tesbit etmiştir ve bu
orana g'öre 'hangi gruptan kâtip seçileeekse onu
belertmiştir. Şu hale göre Başkanlık Divanının
grupların belirttiği kâtip adaylarının, seçilmesi
lâzımdır. Burada görülüyor ki, birçok arkadaş
ların isimlerinin yiazılmak istendiği anlaşılıyor.
Buna, meydan vermemek; için bu tavzihi yap
mış bulunuyorum. Grup adayı olan kimseye oy
verilirse mesele en kısa zamanda halledilir. Se
natodaki teamül de budur.
BAŞKAN — Sara hata ulanmamız için 21 Şu
bat 1964 tarihli Danışma Kurulu Karanı in oku
tuyorum.
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı
Kâtibi Sayın Ahmet Çekenıoğlu'nıın istifası
üzerine açı)k bulunan Divan Kâtipliği seçimi
hakkındla Cumhuriyet Senatosunda temsil olu
nan grupların 20 Şuibat 1964 tarihindeki duruııılaıu esas olmak üzere, Genel Sekreter tarafından
Kurula arz edilen «cetvel üzerinde müzakere ce
reyan etti ve Divan üyeleriyle grup başkan ve
temsilcileri düşüncelerini ortaya koydular. Cırın-
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huriyet Senatosu İçtüzüğünün 8 nci maddesi
gereğince bu Divan Kâtipliğinin temsil olan
ları esas olmak üzere ancak Millî Birlik Grupu,
Kontenjan Grupu ve Bağımsızlara düştüğü an
laşılmış ve Millî Birlik Grupu adına Fahri Öz
dü ek'in, Kontenjan Grupu adına Nevzat Sengel'in gruplarının bu konuda bağımsızlar lehi
ne feragat ettiklerini açıklamaları üzerine (bu
Divan üyeliğine bağımsız üyelerden tahsisi -ka
rarlaştırılmıştın*.»
BAŞKAN —• Bu şekliyle bağımsız üyelere
tahsisi, Danışma Kurulu tarafından tesbit edi
len secim için, bağımsızlar adına Sayın Akif
Eyidoğan ve Sayın Adil Ünlü'yü aday göster
miş bulunmaktadır. İki seçim yapıldı. Sayın
Adil Ünlü üye taımsayısının salt çoğunluğunu
kazanamadığı için üçüncü oylamaya 'gidilmiş
bulunmaktadır.
Şimdi Anlayasa Mahkemesi asil üyeliği seçi
mi ile Divan Kâtipliği seçimini bir arada yapa
cağız.
Divan Kâtipliği için matbu kâğıt yoksa sa
yın üyeler mühürlü beyaz boş kâğıtlara isim
yazabilirler.
İsimleri okuttum efendim. Oylanmanın nere
den ballanacağını tesbit için kura çekeceğiz.
Salıir Kurutiuoğlu.
(Cumhurbaşkaıııınca S. Ü. Salıir Kurutluoğlutıdan başlanarak oylar toplandı.)
BAŞKAN — Oylarını kullanimıyan sayın
arkadaşlar? Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
Tasnif sırasında yapılacak bir iş olmadığı
için saat 16,.'tt) da toplanmak üzere Birleşime
ara veriyorum.
Kapanma saati : 16,20

ÎKİNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 16,30
BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı Atalay
KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Macit Zeren (Amasya)

BAŞKAN — Birleşime devanı ediyoruz.
SEÇİMLER
1. • Münhal bulunun Başkanlık Divanı Kâ1il>Iitjin< ııu< sinmi.
'!.

- Anıuıasa MahUmısi

asit <n/c secimi.

BAŞKAN —Sayın üyeler lütfen yerlerini al
sınlar.
Seçim neticelerini okutuyorum.
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapılan
seçim neticelerini okuyoruz:
Yüksek Başkanlığa
Anayasa, Malı kem esine asıl üyelik için yapı
lan seçimo (149) üye iştirak etmiş ve neticede
ilişik listede adları yazılı zevat karşılarında ya
zılı oyları almışlardır.
Arz olunur.
Tabiî Üye
Ankara,
Ahmet Yıldız
II. Oğuz Bckata
Erzurum
Ku ret tin Ay nuksa
Fevzi Alperen
13
9
Reşat Bayramoğlu
4
1. Şefik Çapanoğlu
1
Hilmi Erg ün
1
Rifat Kebanlı
73
Kevni Ncdimoğlu
oo
Sınai Olgaç
M. Kemal Tan
BAŞKAN — Saltç'oğunluk temin edilememiş
tir.
4 ncii tura. geçeceğiz.
Divan Kâtiplikleri için yapılan seçim netice
lerini okutuyorum :
AHMET YİLDİZ (Tabiî Üye) — Salt çoğun
luk hakkında bir maruzatım vardır.
BAŞKAN •-— Secim sırasında söz verilemez.

Bilâhara başkanlığın hareketi hakkında itirazda
bulunursunuz.
Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında
münhal bulunan Divan Kâtipliği için yapılan se
çime (144) üye iştirak etmiş neticede aşağıda is
mi yazılı üyeler (87) oyla seçilmiştir.
Arz olunur.
Çankırı
Bitlis
Hazım Dağlı
Cevdet Ceboloğlu
Antalya,
Muşlara Özer
Âdil Ünlü
87
Ahmet Oekemoğlu
37
Mehmet Ali Demir
14
Bahattin Özbek
3
Tarık Remzi Baltan
1
144
BAŞKAN — Mayın Ünlü Divanda açık bulu
nan kâtiplik, için seçilmiş bulunmaktadır. Kendi
sini tebrik Qi\v\- başarılar dilerim. (Alkışlar)
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için 4 neü
tura, geçiyoruz.
Tasnif heyeti aynı tasnif heyetidir.
Nereden seçime bağlıyacağımızı kura ile tes
ti it edeceğiz. Celâl Tevfik Karasapan'dan başlıyacağız.
(0. 'Senatosu Afyon KaraMsar
Tevfik Karasapan'dan başlananak:
landı. )
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BAŞKAN —• Oylarını. kuMamuıyan arkadaş
larımız lû'tfcn oylarını kullansınlar.
Oylama işlemi bitmiştir.
Lütfen tasnif ıhevefi yerini alsın.
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. —• 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik
yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporu Ol. Meclisi 1/663, C. Sena
tosu 1/398) (S. Sayısı : 411) (1)
BAŞKAN — Bir önerge 'varklır okutuyorum.
Ouımihııriye.t Senatosu Yüksek
Başkanlığına
Malî yıl m bitimine çok az zanman kaklığı ciheJtlle bugün yeleri kağıtlara alınmış olan 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelle nd e değişik
lik yapılması hakkındaki kanun
tasarısının
gündeme alınacak öncelikle görüşülmesini arz
ve teklif öderim.
Millî Eğitim Bakanı
İbrahim. O'kltem
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyot'inm1. Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Ka
bul edil iniştir. Gündeme alınmıştır. Gündemde
başka bir konu 'bulunmadığı için önceliğe lü
zum yoktur.
Komisyon raporunu okutuyorum.
Karıma Bütçe Komisyonu raporu
,27 . 2

1964

Cumhuriyet .Senatosu Yüksek
Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş
(bulunan,
«1963 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/l), ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
'hakkındaki kanun 'tasarısı» ilgili Hükümet temiSilç'ilerinin de iştinakiyle incelendi ve görüşül-

ve .arsa, istimlâiriyle ilgili bölümünden 700 000
linanın akıtan'tlnıası derpiş olunmaktadır.
ihtiyacın zaruretine binaen
hazırlandığına
inanan Komisyonumuz tasarının 1 nci ıinad'desini aynen, ikinci maddesini, ınallî yılın son gün
leri olması ve neşrinin gecikme ihtimali bulun
ması .m/ülâihazasiyle Kanunun 28.2,1964 tarihin
de yürürlüğe girebilmesini teminen değiştirile
rek ve 3 neni mıaddesini de linynen 'kabul etmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak Ve ön
celikle görüşülmek üzere Yüksek
Başkanlığa
sunulur.
Başıkan
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu
Adana
K. Sarıibrahimioğlu
Ankara
M. Ete
Baiılkesir
A. A. Bolak
l
C umıhur'b a şkanı ne a S. Ü
S. Kuruıt'luoğlu
Diyairbalkır
H. Gü'ldoğan
Kayseri
H. Diik'eçli'gil
Konya
A. Onar
Ondu
. Ş. Koksal

dür.
Mezkur kanun teldlifinde, Amerikan Çare
Teşkilâtının Hükümetimize yaptığı ilâve gıda
yardımından (mütevellit Türkiye'deki anas'raflarmm yetmemesi dolayısiyle, Millî Eğitim Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesinin Care'nin T,O. Mer
kez Bıankatsm'da'ki fon hesabı ile ilgili 619 ncu
•bölümüne, aynı bütçenin tasarrufu
mümkün
görülen 741/l0 nou köy, kasaba ve şehirlerdeki
ilk öğretmen kurumlarının ve öğretmen evlen
ilin yapımı ve tadili, okullara eşya ve alet alım
(1) 111 S. Sayıl* hasmayazı tutanağın
dadır.

sonun-

Siirt
Söz hakkım mahfuz
L. Aykut
Van
Muhalifim
F. Işıık

Sözcü
îznııir
\T. Mirkelıâmoğlu
Ankara
N. Benklkan
Artvin
S. O. Avcı
Burdur
H. Otan
Denizli
C. Akyar
İzmir
N. Kürşıat
Konya
M. DineMi
Muş
t. Akpolıait
Rize
O. Yalcın
Tunceli
M. Ali Demir

Yozgat
Muhalifim
Yılı geçtikten sonra eski
bütçeye akltarmıa
yapıilamaz
V. (Uyar

BAŞKAN — Tümü üzerinde
söz istiyenf
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler...
Kalbül
edilmiştir.

115

C. Senatosu

B :47 27.2.1964

Üye
Nurettin Aynuksa
Tur (4)
l^dvzi Alp eren
Reşat Bayraımoğlu
1. Şefik Çapanoğlu
Hilmi Ergun
Rifalt Kdbanlı
Kevni Nedimioğlu
Senai Olgaç
M. Kemal Ton

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvelende değişiklik yapılması hak
kında Kanun
MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe
Kanununa
(bağlı (A/2) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmamın 741 ııei (Okul yapıımı ve esas
lı onaramflıar) h ölümünün 10 neu (,222 »ayılı Ka
nun (gereğince köy, 'kasaba ve şehirlerdeki ilk
öğretim. kurumlarının ve öğretmen
evlerinin
ya.piimı, tadil, esaslı onarımı, lıer türlü ilk it esiş
ve okul eşyası ve ders aletleri 'gideri ile arsa ve
arazi istimll'âk giderleri karşılığı
«i2J2ı2 ısıayılı
(Kanunun 69 neu maddesi 'gereğince bu miktar
dan Millî Eğitim (Bakanlığının
tesbit edeceği
ıme'blâğı Bayındırlık Bakanlığı hüteesine aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir1») maddesinden
700 000 lira düşülerek ('A/l) işaretli cetvelin
ımezkûr (bakanlık 'kısmının 619 neu (Amerikan
Oare Teşkilâtı tarafı nidan yapılan ilâve gıda
yardımı dolıayıs'iyle Türkiye'de yapacakları iher
türlü 'giderler karşılığı olarak Merkez Banka
sındaki Çare'in fon 'hesabına yardim) 'bölümü
ne aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz tetiyeıı?
Yoik. (Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Eltnıiyeriler... KaibuH edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarikinde
yü r ürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Caddeyi oylarınız a arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz Miyen?
Yok. Tümü açık oylarınıza arz edilecektir.
BAŞKAN — An ayasa Mahkemesi asıl üyeli
ği için yapılan seçimlin neticesini okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesine iksıl üyelik için yapı
lan seçime (114) üye iştirak etmiş ve neticede
ilişik listede aıdları yazılı zevat
karşılarında
yazılı oyları almışlardır.
•Atfa olunur.
Üye
Üye
Tabiî Üye
Ankara
Ahmet Yıldız
H. Oğuz Bekala
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4
4
4
1
1
61
35
1

(BAŞKAN -— Hiçbir aday salt çoğunluğu
temin edememiştir. 5 nci t u m geçeceğiz. Zarflar
dağıtılaeak'tir, efendini'.
İSKENDER CENAP EG-E (Aydın) — Ek
seriyet yok iftaym Başkan.
BAŞKAN — Biraz ön^e yapılan seçim ne
ticesine göre ekseriyet olduğu açıkça meydan
dadır, Seçime nereden
başlıyac ağımıza dair
kur'a çekiyoraz. Kemal Ora!'dan başlıyoruz.
(Kemal Ornl'dau başlanarak oylar toplan
dı.)
BAŞKAN — Oylarını
kullanımıyan sayın
üyeler var mı? (Var var sesleri) Lütfen kul
lansınlar.
Oyunu kullanımıyan sayın üyeler var mı?
Oylaıraa işlemi bitmiştir.
Açık oylamaya oyunu kuilanmıyaıı sayın
üye var mı? Açık oylamıa işlemi bitmiştir.
Anayasa Mahkemesi için yapılan seçim ne
ticesini okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için. yapı
lan seç'iıme (89) üye iştirak etmiş ve neticede
ilişik listede adları yazılı zevat
karşılarında
yazılı oyları almışlardır.
Arz olunur.
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Üye
Tabiî Üye
Alhmet Yıldız

Üye
Ankara
H. Oğuz Bekata

Üye
Erzurum
Nurettin Aynüksa
Tur

(5)

Fevzi Alperen
Reşat Bayranvoğlu
Hilmi Ergun
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Riıfat Kebanlı
1
Kevni Nedimoğlu
45
Senai O'lg-aç
28
M. Kemal Ton
1
BAŞKAN — Hiçbir aday salt çoğunluğu te
min etmemiştir. Görülmektedir ki, iştirak nisbeti gittikçe düşmektedir. Bu sebeple yeni bir
tura geçmekte Başkanlık Divanı bir fayda gör
memektedir.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına
(105) sayın üye oy kullanmış; (94) kabul, (11)
ret, oy çıkmıştır.
Tasan Cumhuriyet Senatosunca, kabul edil
miş bulunmaktadır.

0:2

Bir önerge vardır. Okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
3 . 3 . 1964 Salı günü görüşülecek bir mev
zu olmadığından birleşimin 5 . 3 . 1964 Perşem
beye talikini arz ve teklif ederiz.
Niğde
Kudret. Bayhan

Maraş
Nedim Evliya

BAŞKAN —• Mutad toplantı günümüz dışın
da a y n bir toplantı günü teklif edildiği cihetle
önergeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 Mart Perşembe günü saat 15 t e toplanmak
üzere birleşimi kapıyorum.

> > » <<

Kapanma saati: 17,25
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1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarı kabul edilmiştir.)
Uye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinseı ler
İptal edilen oylar
Oya katılmıyanlar

:
:
:
:
:
:
:

185
105
94
11
0
0
75

Açık üyelik lef :

5

[Kabul edenler]
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Hal it Sarıkaya
ÇANKIRI
Vehbi Brsü
Hazım Dağlı
Suphi Gürsoytrak
DENİZLİ
Kâmil Karavelioğlu
Mehmet Emin Durul
Sami Küçük
DİYARBAKIR
Fahri özdilek
İhsan Hamit Tigrel
Selâhattin özgür
ELÂZIĞ
Mehmet Şükran özkaya
Rasim Giray
Haydar Tımçkaııat
ERZURUM
ADANA
Nurettin Aynuksa
Galip Avşar
AFYON KARAHİSAR Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Celâl Tevfik Karasapan
(lavsi
Uçagök
AĞRI
GAZİANTEP
Veysi Yardımcı
Zeki İslâm
ANKARA
HATAY
Niyazi Ağırnaslı
Sabahattin Adalı
Hıfzı Oğuz Bekata
İÇEL
Salbit Kocabeyoğlu
Cav
it
Tevfik
Okya\ruz
Mansur Ulusoy
İSTANBUL
AYDIN
Celil Cevherioğlu
iskender Cenap Ege
Ethenı Menemeneioğlu
BALIKESİR
Rifat öztürkçino
Haindi Oğuzbeyoğlu
özel Şahingiray
Kadri öztaş
S abahattin Tan m a ti
BURDUR
Berç Turan
Hüseyin Otan
İZMİR
BURSA
Cahit Okurer
İhsan Sabri Oağlayan- Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
gil
Baki Güzey
KARS
Şeref Kayalar
Turgut Güle
Cahit Ortaç
Mehmet Ha zer

TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeg
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
MALATYA
Mehmet Zeki Tulıınay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akaı-ea
MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
1. Şevki Atasağutı
NİĞDE
Kudret Hayli arı
İzzet Geııer
ORDU
Eşref Ayhan
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Şevket Koksal
RİZE
Necip Danışoğlu
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Hatur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
Ziya önder
Hıılûsi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Ruladoğlu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
YOZGAT
Neşet Çetmtaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik İnci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Hasan A ta kan
Hidayet Aydıner
Esat Çağa
Ömer Er gün
Enver Kök
Kâzım Orbay
Nevzat Sen gel
Âdil Ünlü

C. Senatosu
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[Reddeden]

ANTALYA

Mustafa Özer
Srıkıp Onal
İSTANBUL
ADIYAMAN
Şevket
Akyürek
Halil Ağar
İZMİR
AFYON KARAHİSAR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Rasim Hancıoğlu

O: 2

KAYSERt
Hüseyin Kalpaklıoğlu
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
SÜRT
Lâtif Aykut

TOKAT
Osman Haei'baloğlu
VAN
Faruk Işık

[Oya katılmayanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emanullah Çelebi
Kadri KapLan
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet özgüne»
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurda kul er
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Mehmet Unaldı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz tnceoğlu
AMASYA
Mae it Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğla
Rıfat Eftker
ibrahim Saffet Omay
(B.)
ANTALYA
Mehmet Ilkuçan

BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Rahmi Arık an
Sırrı Uzunhasanoğlu
ÇORUM
Alâcddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar \ t [;] jf
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
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A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Münhal bulunan Başkanlık
Kâtipliğine üye seçimi.

Divanı

2. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER
II

SORULAR GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTıRıLAN ÎŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN ÎŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA
GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
V
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
A • İKİNCİ GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK ÎŞLER
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK
ÎŞLER
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/663; C. Senatou 1/398)

T. C.
B\aşbakanlıh
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 2245/697

26 . 2 . 1964

MİLLET MECLİSİ

BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
26 . 2 . 1964 tardMnde kararlaştırılan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
Beslenme eğitimine talbi (tutulan öğrenci sayrısının artması ve Amerikan Çare Teşkilâtı tarafın
dan yapılan ilâve gıda yardımındaki artış dolayısüyle (bu yardımın Türkiye'defld iher türlü giderleri
karşılığı olarak Millî Eğitim Bakanlığı 1963 yılı Iftültçesinin ( A / l ) işaretli cetvelinin 619 ncu bölü
müne Care'in T.C. Merkez Bankasındaki fon hesalbma yardım için konulmuş Ibuluman ödeneğin yetişmi(yeceği anlaşılmış 'bulunmaktadır.
Bu itibarla mezkûr Bakanlık cari yıl (bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 741/10 tertibinden
tasarruf edilen 700 000 liranın 619 ncu (bölüm'e aktarılması için ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır.

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe. Komisyonu
Esas No. : 1/663
Karar No. : 51

27 . 2 . 1964

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de işti
rakiyle incelendi ve görüşüldü.
Mezkûr kanun teklifinde, Amerikan Çare Teşkilâtının Hükümetimize yaptığı ilâve gıda yardı
mından mütevellit Türkiye'deki masraflarının yetmemesi dolayısiyle, Millî Eğitim Bakanlığı 1963
yılı bütçesinin Care'nin T. C. Merkez Bankasındaki fon hesabı ile ilgili 619 ncu bölümüne, aynı büt-
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cenin tasarrufu mümkün görülen 741/10 ncu köy, kasaba ve şehirlerdeki ilk öğretmen kurumlarının
ve öğretmen evlerinin yapımı ve tadili, okullara eşya ve alet alım ve arsa istimlâkiyle ilgili bölümün
den 700 000 liranın aktarılması derpiş olunmaktadır.
İhtiyacın zaruretine binaen hazırlandığına inanan Komisyonumuz tasarının 1 nci maddesini ay
nen, ikinci maddesini, malî yılın son günleri olması ve neşrinin gecikme ihtimali bulunması mülâhazasiyle Kanunun 28 . 2 . 1964 tarihinde yürürlüğe girebilmesini teminen değiştirilerek ve 3 neü madde
sini de aynen kabul etmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Başkan
Sözcü
Trabzon
İzmir
Adana
Ankaar
A. Ş. Ağanoğlu
N. Mirkelâmoğlu
K. Sarıibrahimoğlu
N. Berkkan
Ankara
M. Ete
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
8. Kurutluoğlu

Artvin
S. O. Avcı

Balıkesir
A. A. Bolak

Burdur
//. Otan

Denizli
C. Akyar

Diyarbakır
II. Güldoğan

İzmir
N. Kürşat

Kayseri
H. Dikeçligil

Konya
M. Dinekli

Konya
A. Onar

Muş
/. Akpolat

Ordu
Ş. Koksal

Rize
C. Yalçın

Siirt
Söz hakkım mahfuz
L. Aykut

Tunceli
M. Ali Demi)

Van
Muhalifim
F. Işık

HÜKÜMETİN

Yozgat
Muhalifim
Yılı geçtikten sonra eski
bütçeye aktarma yapılamaz
V. Uyar

TEKLİFİ

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİCİ

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmının 741 nci (Okul yapımı ve esaslı
onarımlar) bölümünün 10 ncu (222 sayılı Ka
nun gereğince köy, kasaba ve şehirlerdeki ilk
öğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin ya
pımı, tadil, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve
okul eşyası ve ders aletleri gideri ile arsa ve
arazi istimlâk giderleri karşılığı «222 sayılı Ka
nunun 69 ncu maddesi gereğince bu miktardan

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

C. Senatosu

( S. Sayısı : 411 )
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Karma (Bütçe Komisyon/unun Değiştirip

Hükümetin Teklifi
Millî Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği meb
lâğı Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir») maddesinden
700 000 lira düşülerek ( A / l ) işaretli cetvelin
mezkûr bakanlık kısmının 619 ncu (Amerikan
Çare Teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda
yardımı dolayısiyle Türkiye'de yapacakları her
türlü giderler karşılığı olarak Merkez Banka
sındaki Care'in fon hesabına yardım) bölümüne
aktarılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.
MADDE 3.
yürütür.

Bu kanunu

Maliye

tarihinde

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1964 tari
hinde yürürlüğe girer.

Bakanı

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

26 . 2 . 1964
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
K. Satır
İsmet înönü
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
/. S. Omay
M. Yolaç
Devlet Bakanı V.
Adalet Bakanı
î. S. Omay
S. Çumrah
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
/. Sancar
O. Öztrak
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
F. C. Erkin
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı.
/. öktem
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
F. Islimyeli
K. Demir
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
M. Yüceler
T. Şahin
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
B. Ecevit
F. Alpiskender
Enerji
ve
Tabiî
Kay. Bakanı
Sanayi Bakanı
/ / . Oral
M. Erten
Tur. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı
A. î. Göğüs
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu

C. Senatosu
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