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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 
ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe 
komisyon]arından beşer üye alınmak suretiyle 
bir Karma Komisyon kurulması kabul edildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın geriverilmesine dair Karma Bütçe Komisyo
nu Sözcüsünün önergesi kabul olundu. 

Başkan; Senatoyu teşrii' etmiş bulunan Ni
jerya İyi Niyet Heyetine Cumhuriyet Senato
su teşekkür, sevgi ve saygılarım bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nnı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 1 . 3 . 1962 tarihli 42 nci Birleşiminde geri 
almış olduğu ve Diyarbakır Milletvekili Alp 
Doğan Şen ve 9 arkadaşının Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 23 . 3 . 1962 tarihli 66 ncı Birle
şiminde tekabbül etmiş oldukları «5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

nun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmeline 
ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine da
ir» Millet Meclisince kabul olunan kanun tekli
finin, Bütçe Komisyonu raporunun aynen Millet 
Meclisine gönderilmesi suretiyle kabulüne dair 
önerge kabul edildi. 

İzmir Üyesi Ömer Lütfi Bozcalı'nın 52, 
Aydın Üyesi Fikret TurhangiPin 54 ve 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm 57 sayılı 

sözlü soruları, ilgili Bakanlar bu birleşimde ha
zır bulunmadıklarından, gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

3 . 5 . 1962 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Kırklareli 

Suad Hayrı Ürgüplü Ahmet Naci Arı 
Kâtip 
Niğde 

Kudret BayJıan 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca

hit Okurer'in, yedinci Millî Eğitim Şûrasının 
verdiği kararlara dair sözlü sorusu, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/60) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatomu İzmir Üyesi Ca

hit Okurer'in, Ankara Orta - Doğu Teknik Üni
versitesine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/36) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in İstanbul Amerikan Kollejinin 
yüksek kısmına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/37) 



BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : A. Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 117 sayın Senatör hazırdır, çoğımluğuımuz var, ıgörüşmle-
re başlıyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsünün gör ev,yet
ki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere Anayasa ve Adalet, içişleri ve Bütçe 
komisyonlarından beşer üye alınmak suretiyle 
bir Karma Komisyon kurulmasına dair önerge. 

BAŞKAN — Evvelâ bir takrir var, okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunda geçecek sürenin 

darlığı dolayısiyle, 
«Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşu, gö

rev ve yetkileri» hakkındaki kanun tasarısının 
Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu bir C-îeçici 
Komisyonda incelenmesini arz ve teklif ederiz. 

Anayasa ve Adalet 
Ko. Bşk. Bütçe Ko. Başkanı 

Bursa Ankara 
Şeref Kayalar Hıfzı Oğuz Bekata 

İçişleri Ko. Başkanı 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Bu takrir hakkında bir mütalâa 
var mı? Yok. Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 
Her encümenden beşer kişi seçeceğiz. 

Şimdi arkadaşlar, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün kuruluş görev ve yetkileri hakkında
ki kanun tasarısının Adalet,. Anayasa, İçişle-

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39) (S. Sayısı : 

ri ve Bütçe komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden müteşekkil bir geçici komisyonda in
celenmesi hususunu kabul buyurdunuz. Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan bu Karma Ko
misyona Refet Aksoyoğlu, Fethi Başak, Ha
zım Dağlı, Halil Ağar, Kâmil Çoşkunoğlu 
aday gösterilmiştir. İçişleri ve Bütçe Karma 
komisyonlarından beşer üyenin de isimlerini 
aldıktan sonra bu hususu tasviplerinize arz ede
ceğim. 

İçişleri Komisyonu Başkanlığından ve Büt
çe Komisyonu Başkanlığından bu hususta aday 
göstermelerini rica ediyorum. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, komisyonun kurulması kabul 
edildikten sonra, artık bu hususu Meclisi Âli
nin reyine arz etmeye lüzum yoktur. Bunlar 
aralarından beşer kişi seçerler. 

BAŞKAN — Efendim, iki komisyon adayla
rını gösterdiler, diğerleri de getiriyorlar. Ada
let ve Anayasa komisyonlarından seçilen arka
daşların isimlerini arz ediyorum : Bütçe Komis
yonundan; Niyazi Ağırnaslı Haydar Tunç-
kanat. Muhittin Kılıç, Mehmet İzmen ve İh
san Sabri Çağlayangil; Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan Refet Aksoyoğlu, Fethi Ba
şak, Hazım Dağlı, Halil Ağar ve Kâmil Çoş
kunoğlu; İçişleri Komisyonundan da Sedat 
Çumralı, Haldun Menteşeoğlu, Eşref Ayhan, 
Naci Toros ve Osman Koksal seçilmişlerdir. 

51) [Dağıtma tarihi : 16.4.1962] 

BAŞKAN —• Bu tasarı ile ilgili bir önerge 
var, okutup reylerinize arz edeceğim. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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C. Senatosu B : 57 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına I 
Gündemin Tüzü v gereğince bir defa konu- I 

şuiacak işler meyamnda 1962 yılı Bütçe Ka
nununa hağh cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütç Ko- I 
misyonuna geriverilmeşini arz ve teklif ederim. 

Sözcü 
Ankara Milletvekili 

îlyas Seçkin 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı arkadaşlar? 
(Niye geri alıyorlar? sesleri) 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem Se
natörler, Anayasanın hükmüne göre yeniden 
bir teşkilât kanununa 'bağlanması icabetmek-
tedir. Millî Güvenlik Kurulu teşkilât Kanu
nunu da halen komisyonlarda Millet Meclisi I 
komisyonlarında tetkik edilmektedir. Bu ku- { 
ruhin Teşkilât Kanununa ilâve edilmesi derpiş 
olunan ek kadroları havi tahsisatları, yine ma-
lûmuâliniz olduğu veçhile ayrı bir prosedüre I 
uyularak Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de- I 
ğişiklik yapmak suretiyle ek ödenek verilmesi 
şeklinde olmaktadır. Teşkilât Kanunu halen 
kanunlaşmamıştır. Bundan dolayı bu husus 
kanuniyet iktisaibctmediği için bu kadrolara 
müstenit 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapmak mümkün değildir. I 
Daha evvel komisyonumuz Teşkilât Kanunu 
çıkmadan kanunlaşır diye Yüksek Heyetinize 
bu tasarıyı sunmuş bulunmaktadır. Fakat 
Teşkilât Kamımı daha, görüşülmemiştir. Gö
rüşülüp, kanunlaştığı takdirde, bu kanun ile 
istenen ek ödenek ve kadroları görüşmek müm
kün olacaktır. Bu itibarla tasarıyı geri istiyo
ruz. Hürmetlerinde. 

NÎYAZÎ AĞFRNASLr (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, Karma Bütçe Komisyonu söz
cüsü bu erbabı mucibeyi arz ettiler, Teşkilât 
Kanunu geliyor olduğuna göre, henüz kanunu 
olmıyan ve bu hususta bir tasarrufta bulunup 
kadroların verilmesinin Mu hasebe i Umumiye 
Kanununa uygun olmadığını ifade ettiler. Bu 
durum karşısında noktai nazarımızın akalliyet-
te kalması üzerine, bu kanunun reddedilmesi 
hususunda talepte bulunup konuşacaktım. Kar
ma Bütçe Komisyonunun muhterem sözcüsü bi
zim akalliyette kalan mütalâamızı benimsiyerek 
bu husustaki tekliflerini geri almış oldukların- I 
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dan dolayı teşekkür ederim. Bu takdirde başka
ca bir mesele kalmadı. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 
var mı?... Yok, tasarının encümene geri veril
mesi hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının encümene geri 
verilmesi kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 1.3.1962 tarihli 42 nci Birle
şiminde geri almış olduğu ve Diyarbakır Millet
vekili Alp Boğan Şen ve 9 arkadaşının Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 23 .3 .1962 tarihli 
66 nci Birleşiminde tekabbül etmiş oldukları 
«5134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde 
eklenmesine dair» Millet Meclisince kabul olu
nan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (Gün
deme) 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir daha var 
ar'kadaşl ar, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen evrak arasında yer alan ve basılarak 

dağıtılmış bulunan 41 e ek sayılı teklifin, ive
dilik ve öncelikle görüşülmesi komisyonumuzca 
karara "bağlanmıştır. 

Teklifin Senatoda geçecek müddeti bakımın
dan, usul zarureti dolayısiyle, gündeme alın
ması arz olunur. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Beka ta 

BAŞKAN — Takrir hakkında konuşmak is
tiyen var mı? 

ESAT ÇAĞA — Bir noktayı öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESAT ÇAĞA — Lütfen, «Müddet zarureti 

dolayısiyle» diyorlar, bunu izah buyursunlar. 

BAŞKAN — Buyurun Hıfzı Oğuz Bekata. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ, BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, müteaddit defalar benzeri mevzular dola
yısiyle huzurunuza çıkmış, Senatonun Millet 
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C. Senatosu B : 
Meclisinden gelen tasarı ve tekliflerle ilgili za
man ölçüsünü arz ve izah etmiştim. Bu duru
mun halli lâzımdır. Bu maksatla Anayasa Ko
misyonuna havale edilen Bütçe Komisyonunun 
bir teklifi bu komisyon tarafından yeni baştan 
tetkik edilecek, yeni bir karara bağlanarak hu
zurunuza getirilecektir. Hâlen tatbik edilen mu
amele şudur: Millet Meclisinden ivedilikle ge
len her hangi bir teklif veya tasarı Senatomuz
da 15 gün, ivedilikle gelmiyenler ise, Mecliste 
daha fazla zaman geçmemiş ise, bir ay içinde 
intacedilmesi gerekiyor. Bahis konusu olan 
teklifin Senatomuzda kaldığı zaman bir aya 
yaklaşmış bulunduğundan bu celsede konuşul
madığı takdirde, bir usul yanlışlığı neticesi, 
metnin aynen benimsenmesi gibi bir durum hâ
sıl olacaktır. Böyle bir emrivaki ile Senatoca 
bir tasarrufa meydan verilmemesi için, ivedilik 
ve öncelik hususları komisyonca karara bağlan
mıştır. Ve takrir bu maksatla verilmiş bulunu
yor. 

NÎYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NÎYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım aynı komisyona dâhil iki üye
den zıt fikirler temsil ediliyor gibi bir görüşle 
dinlenmemesini istirhamla bir mâruzâtta bulu
nacağım. 

Cumhuriyet Senatosu tasarrufları üzerinde 
Millet Meclisi ivedilikle karar veremez. Millet 
Meclisinin komisyonlarının, ivedilik kaydiyle 
kanun çıkartma hususunda bir tasarrufu ancak 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinee mevzuüba-
his olabilir. Ama, Millet Meclisi komisyonların
dan her hangi biri veya bizzat Millet Meclisi 
ivedilik karariyle Senatoya bir teklifte buluna
maz. Bu, C. Senatosunun müstakil hüviyetini 
bir peyk komisyon haline getirmek gibi bir du
rum yaratır. Bunun karşısında olalım, arkadaş
lar. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın bu 
maddesi de maalesef yanlış anlaşılıyor. Anaya
sanın bu hükmü, Millet Meclisinde ne müddet 
kaldı ise kanunun o müddet içerisinde çıkarıl
ması zaruretini Senatoya tahmil etmektedir. 
Yani, orada 3 ay kaldı ise, ivedilik kararı var
dır diye bizde de 10 günde bir kanunun çıka
rılması doğru olmaz. Buradan kaptı kaçtı ka-
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nun çıkarmamak için bu barajı beraberce ku
ralım, arkadaşlar. 

Bu itibarla, biz kendi tasarrufumuzu ken
dimiz kullanalım. Anayasa Mahkemesi kurulun
caya kadar da Anayasayı anlama hususunda 
daima istiklâlimiz vardır. Biz öyle anlıyoruz. 
Kendi Komisyonlarımızdan ivedilikle gelen bir 
hususu kabul edip etmemekte muhterem Sena
to muhtardır. Ama Millet Meclisi de böyle bir 
taleple gelmesin. Gelirse bunu nazarı itibara al-
mıyalım. 

Gelelim müddet meselesinde : Anayasa Ko
misyonu bize, maalesef o eski anlayış dolayı-
siyle, Cumhuriyet Senatosunu- mukayyet kılı
yor, kendilerinden rica ediyoruz, bu hususları 
yeniden, esbabı mucibesiyle birlikte Anayasa
nın bu hükümlerini tetkik ederek yeni bir an
layışla gelsinler. Aksi halde bu mevzu Cumhu
riyet Senatosunda müzakere edilip bu konuda 
bir karara varmak zaruretinde kalmış olacağız. 
Bu mevzuya münhasır olmak üzere Muhterem 
Heyetiniz, ivedilik kararını, kıymetli Bütçe Ko
misyonu Başkanı arkadaşımıza gösterilen iti
matla vermenizi rica etmekteyim. Bundan son
rası bu itiyadı terk ettiğimizi belirtmek için 
huzurunuza çıkmış ve söz almış bulunuyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydm) — Sayın 

Başkan; muhterem senatörler. Tetkik ettiğimiz 
kanunların aşağı - yukarı % 90 ma yakınını, 
ivedilik ve öncelikle tetkik etmekteyiz. Bu ci
hetin Anayasadan gelen bir mesele v olarak ka
bulü yanında, - benden evvel konuşan muhte
rem Senatör Niyazi Ağırnaslı'nm fikirlerine ay
nen iştirak etmekle beraber - bizleri, Heyeti 
Umumiyeyi daima kanunlar karşısında sıkışık 
bırakmak komisyonların da hakkı değildir. 

Her sefer, kanunların müzakerelerinde, ive
dilik ve öncelik, Anayasanın tâyin etmiş oldu
ğu 15 günlük müddetin bitmek üzere olduğu ta
lepleri tevali etmektedir. Benden evvel bu kürsü
den birçok arkadaşlarım da bu yola gidilmeme
sini temenni ettikleri halde, görüyoruz ki, buna 
hiçbir zaman riayet edilmemektedir. Ya bu me
seleler komisyonlarımız tarafından hassasiyetle 
tatbik edilmeli veya Senato Heyeti Umumiyesine 
kanunlar üzerinde tetkikat yapma imkânları 
sağlanmalıdır. Veyahut da, bu yola artık bir son 
vermek üzere, Heyeti Umumiyenin ivedilikle ge-
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O. Senatosu B : 57 
len komisyon taleplerini reddetme yoluna gitme
lidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlaran. 
BAŞKAN — Sayın Aksoyoğlu. 
E E F E T AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — 

Efendim; 92 nci maddenin tefsirinde, Anayasa 
Komisyonu bidayette isabetli bir karara var
mıştı. Senatomuz da bu kararı tatbik etmekte 
idi. 

Şimdi burada, Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşı
mızın bu kanunu ivedilikle ileri sürmesi, sadece 
bu tefsire bağlı değildir. Millet Meclisinde ive
dilikle görüşülmesine karar verilmediği hallerde 
dahi normal olarak bir ayı doldurduğu anda o 
kanun kendiliğinden kabul edileceğinden, durum 
Niyazi Ağırnaslı arkadaşımızın anlattığı gibi de
ğildir. Senato, Millet Meclisine uyarak ivedilik 
kararı vermiyor. Millet Meclisinde bu kanun ive
dilikle görüşülmemiş olmasına rağmen Senato 
ivedilik kararı veriyor. Çünkü, normal olan bir 
aylık müddet dolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun bu şartlar 
içinde gündeme alınması mümkün iken, biz bu 
durum muvacehesinde bu kanunun Anayasaya 
uygun olarak Senatoda, görüşülüp, Anayasaya 
uygun olarak Millet Meclisine sevk edilmesi ve 
Millet Meclisinde Anayasaya uygun olarak yeni
den karar alınması muvacehesinde görüşümüzü 
bu kanunun gündeme alınmasından sonra bildi
receğiz. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın teklif etti
ği ivedilik kararı, Millet Meclisinin ivedilik ka
rarı vermemiş olmasına rağmen, doğrudur. 92 
nci maddede normal müddetler içerisinde bile 
bir ayı geçemez, denmektedir. Bu bakımdan bu 
kanunun gündeme alınmasında zaruret vardır, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 
BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKANI HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, bir usul meselesini uzatmamış olmak 
ve bundan böyle bu gibi meseleler için huzuru
nuzu fazla işgal etmemeye çalışmak maksadiyle 
bir noktayı arz edeceğim. Niyazi Ağırnaslı ar
kadaşımızın hassasiyeti öteden beri hepimizin 
hassasiyetidir ve bunun içindir ki, geçenki ma
ruzatımdan sonra, Bütçe Komisyonu olarak biz, 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarını. Anayasanın 
92 nci maddesi üzerinde bir defa daha eğilmeye 
davet ettik. 
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Zatî meseleye gelince, hu kanun r,e'klifi Mil 

let Meclisinde l ir gün kalmıştır. Millet Meçi isin
den de bize ivedilik ve öncelikle gelmiş değildir. 
92 nci madde bize bir aylık hak tanıyor. Bu ka
nun teklifi geldikten sonra, Adalet ve Anayasa 
Komisyonumuzda, 19 küsur gün müddetle kalmış
tır. Bütçe Komisyonuna, yeni gelmiş ve neticeye 
bağlanmıştır. Geliş tarihine göre, yarin son gü
nüdür. Yani, bir aylık müddel in ..son günüdür. O 
halele, Sayın Niyazi Ağırnaslı arkadaşımızın has
sasiyetini hepimiz muhafaza, etmekle beraber, hu 
hâdiseye bunun tatbikine imkân yukmr. Çünkü 
bu kanun Millet Meclisinden ivediiik'e <>;e;memiş 
lir. Bize Anavasa ile tanınmış olan bir av!ık müd
det ise bitmek üzeredir, ivedilik ve öncelik tale
bi, Niyazi Ağırnaslı arkadaşımızın da tekliflerine 
uyarak. Bütçe Komisyonunuzca. lalebedIImistir. 
Şu halde bütün arkadaşlarla, birleşmiş oluyoruz. 
Tasvibinizi rica ederim. 

BAŞKAN — Başka, söz istiven var mı? 
ITÜSKYİ.V KALPAKLİOGLl (Kayseri) 

Bir sual soracağım, Komisyondan. 
BAŞKAN - Sual soracaklar, efendini. 
HÜSEYİN KALPA Ki/I OĞLU (Kayseri) 

Efendim, Komisyon Başkanının bu beyanından 
anlaşılıyor ki, 19 gün kendi yanlarında kalmış. 
Kendileriyle ilgili olduğuna, göre binimi, izahını 
rica. edeceğim. Micin .19 gün bekletilmiştir? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ HIFZI 
OfiUZ BEKATA (Ankara) -- Bu kanun teklifi 
Anayasa, ve Adalet, Komisyonunda, 19 gün kalmış
tır. Bu Komisyonun işleri çok olduğundan kal
mış olacak. Ben Bütçe Komisyonunun Balkanı
yım. Bizde iki gün. kalmıştır. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN-- Bu layihanın beklemesinin sebe
bi yüksek malûmlarıdır. Bu müddet içinde Ana 
yasa. Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu la
yihaları gelmişi i ve komisyonlar dr bundan dola
yı diğer lâyihaları geciktirerek. ! et kik etmek za
ruretinde kalmışlardır. 

LÜTFİ TOKOĞBC (Kocaeli)-- Muhterem 
Başkan, muhterem üyeler; bendeniz maatteessüf 
Anayasamızın 92 nci maddesinin, .Senatoda ka
nun tekliflerinin görüşülmesi hususunda, gün ta
yin eden fıkrasını, muhterem arkadaşımız ve Se
nato Bütçe Komisyonu Başkanı Hıfzı Oğuz Be
kata: gibi anlamıyorum. Müsaade ederseniz niçin 
anlamadığımı izafi edeyim. 

Anayasamızın 92 nci maddesinin ö ncı fıkrası 
• söyle hvıvnruvor: 
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«Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen ı 

toir metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve ge
nel kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir sü
re içinde karara bağlar;» Birinci fıkra budur. 
«Bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 
onbeş günden, ivedi olmıyan hallerde bir aydan 
kısa olamaz.» Demek oluyor ki, kanunun muhte
rem Meclisimizden çıkması bir aydan evvel ola
mıyor. Fakat, üç ayı da geçmiyor. Buna göre, 
bu bir aylık müddet âzami müddet değil asgari 
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müddettir. Arkadaşımızın fikirlerini bu madde
nin ışı altında tekrar gözden geçirmesini ve böy
lece ivedilik karar ve taleplerinden vazgeçmeleri
ni rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; müsaade ederseniz 
hâtıralarınızı tazelemek için, 18 . 1 . 1962 tarih 
ve 286 sayılı, Anayasa Encümenimizin bu husus
ta ittifakla vâsıl olduğu bir kararını tevzi etmiş
tik. Buna hiçbir itiraz dermeyan edilmemişti. 
Şimdi bunu tekrar okuyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 286 

18 . 1 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU SAYİN ÜYELERİNE 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun. 18 Oe-ak 1962 günkü 23 ncü Birleşiminde okunarak ka
bul edilen Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet- Komisyonunun 17 Ocak 1962 tarih ve 2 sayılı 
karar sureti ilişik olarak gönderilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. Suad Hayrı Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No: 17 
Karar No: 2 

17 .1 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

16 . 1 . 1962 tarhı ve Genel Sekreterlik Kanuni; :r Müdürlüğü 2'86 sayılı yazıları, Anayasa ve Ada
let Komisyonumuzun 17 . 1 . 1962 Çarşamba günü yaptığı topianlıda okunmuş ve istenilen mütalâa, 
gerekli görüşmelerden sonra, tasdikli örneği vk\\ yazıda, belirtildiği üzere tesbit edilmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet ve 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

Bursa Milletvekili 
Şeref Kayalar 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu, 17 . 1 . 1962 Çarşamba günü saat 10 da 
adları aşağıda gösterilen zevattan terekkübe! mok üzere, Şeref Kayalar ?m başkanlığımla, toplan
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından gelen ve Anayasanın 92 nei maddesi hakkında istişari ma
hiyette mütalâa istiyen 16 . 1 . 1962 tarih ve Gen<l Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 286 sayılı 
yazıları okunmuştur. 

Gerekli görüşmelerden sonra komisyon, sorulan husus hakkındaki' mütalâasını aşağıda yazılı 
olduğu şekilde tesbit. etmiştir. 
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Bir metnin Millet Meclisindeki (Komisyonlarda ve Genel Kurulda) görüşülme süresi üç aydan 

fazla olduğu takdirde Cumhuriyet Senatosundaki (Komisyonlarda ve Genel Kurulda) görüşülme sü
resi üç ayı aşamaz. 

Şayet o metnin, Millet Meclisindeki görüşülme süresi üç aydan eksik ise, Cumhuriyet Sena
tosundaki görüşülme süresi Millet Meclisindeki süreye kaideten. müsavi olmak gerekir. Ancak; 
bu süre müsavatının biri ivedi olmıyan ve biri de ivedi olan hale ımunhasır olmak üzere iki istis
nası vardır. 

Bir metin, Millet Meclisinde ivedi olmıyan hakle bir aydan kısa bir zaman içinde görüşülmüş 
ise; aynı metnin Cumhuriyet Senatosunda, görüşülmesi için kabul edilen süre, bir aydan kısa ola
maz. Yani, Millet Meclisindeki görüşülme süresi bir gün ister otuz gün olsun, Cumhuriyet Sena
tosu bu metni 1 - 30 gün içinde görüşüp karara bağlamak salâhiyetine sahiptir. 

Eğer metin, Millet Meclisinde ivedi olan halde, 15 günden kısa bir zaman içinde görüşülmüş 
ise, aynı metnin, Cumhuriyet Senatosnııda görüşülmesi için kabul edilen süre, on beş günden kısa 
olamaz. Yani, Millet Meclisindeki görüşme süresi ister bir gün ister on beş gün olsun, Cumhuriyet 
Senatosu bu metni 1 - 15 gün içinde görüşüp karara bağlamak salâhiyetine sahiptir. 

Esasen 92 nci maddenin konu ile ilgili fıkrası dikkatle okunuldnğu takdirde, ivedi olmıyan 
hallerdeki, bir aylık ve ivedi olan hallerdeki on beş günlük sürenin Cumhuriyet Senatosun-da 
görüşülmeye başlama süresi olmayıp, görüşmeyi bitirme süresi olduğu vuzuhla anlaşılmaktadır. 
Aksi mülâhaza, kanun koyucusunun, işleri mümkün olan süratle neticelere bağlama yolundaki 
maksadına aykırı düşer. 

Netice : 
92 nci maddenin ilgili fıkrasındaki bir- aylık ve on beş günlük süreleri, Millet Meclisinin, hır 

tasarıyı ivedilik olmıyan halde bir aydan az ve ivedili olan halde de on beş günden az bir süre 
içinde görüşüp kanunlaştırması halinde, Cumhuriyet Senatosunu aynı süreler içerisinde görüşüp 
neticeye bağlama mecburiyeti ile karşı karşıya bırakmamak maksadiyle verilmiş süreler oldu
ğunda ve Cumhuriyet Senatosunun bu süreler içerisinde tasarıları görüşüp neticelere bağlama mec
buriyetinde bulunduğunda ve görüşüp neticeye bağlama isini bu süreler içerisinde bitiremediği 
takdirde metinlerin Millet Meclisinden gelen şekilleriyle kabul etmiş sayılacağında komisyon, itti
faka varmıştır. 

Başkan Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
S. Kayalar Z. Betil // . Ağar R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanlığınca 
seçilen üye 

Â. Artus î. Biranİ ö. L. Bozcalı F. Başak 
Z. Kumrulu 

(Nijarya İyi Niyet Heyeti şeref locasına gel
diler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu arada •müzake
renin yeterliği hakkında taikrir vardır. Fakat 
bu mevzuda henüz dört arkadaş konuştuğu için 
daha iki arkadaşa söz vermeden bu takriri re
yinize arz etmiyeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, bu mevzuda söz iste
miş bulunan Esat Çağa arkadaşımıza söz ver
meden evvel bir hususu arz edeceğim : 

Cumhuriyet Senatomuzu, Nijerya iyi Niyet 
Heyeti şereflendirmiş bulunmaktadır. Bu sayın 
heyet, Maliye Balkanı Ekselans Barlo Karmo, 
Adalet Bakanı Ekselans Müba'ka Alli Dillo ve 
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dört parlâmento üyesinden mürekkeptir. Sena
tomuzu şereflendirdiklerinden dolayı hepiniz 
adına kendilerine teşekkür eder, saygılarımızı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karasapan. 
CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, birçok 
vicdan ve his bağlarıyla kendilerine bağlı bu
lunduğumuz büyük bir memleketin mümessille
rinin Senatomuza şeref vermiş olmaları, haki
katen istisnaî bir hâdisedir. 

Nijerya, gecen asrın sonlarına kadar Batı 
Afrika'nın müstakil, büyük bir memleketi iken, 
geçen asırda bütün şiddetini icra eden müs-



C. Senatosu B : 57 26. 4.1962 C : 1 
temlekeciliğe kurban olmuş ve istiklâlini kay
betmiştir. Zamanımız bize müstemlekelerin 'bi
rer 'birer tasfiye edildiğini göstermekte ve bu, 
milletlerin hürriyeti uğrunda mücadele bayra
ğını cıı 'müşkil zamanında Büyük Atatürk'ün 
azimli iradesi altında kaldırmış bir millet ola
rak bizleri 'bilhassa alâkadar etmektedir. 

Bu kürsüde zaman zaman Orta - Doğu ve 
Doğu memleketleriyle olan münasebetlerimizin 
mutlaka takviye edilmesi ve buna hususi bir 
ehemmiyet vermesi, hattâ Cezayir dâvasına Hü
kümetimizin bir ehemmiyeti mahsusa atfetme
si hakkında temennilerde bulunduk ve hiçbir 
parti farkı gözetmeksizin bütün arkadaşlarımı
zın bu temennileri tasvibettiklerini gördük. 

Bugün Cezayir, istiklâlinin arifesinde bu
lunmaktadır. Fransa, De Gorille'ün gayet di
rayetli idaresi altında bu memlekete en yakın 
zamanda istiklâl vermek tertibatını büyük 'bir 
cesareti medeniye ile alınış bulunmaktadır. Bu 
itibarla aramızda bulunan Nijerya Heyetini. 
bendeniz iyi hislerle mütehassis olarak ve, mü-
sadenizle sizlere de tercüman olmak cesaretini 
göstererek, hürmetle selâmlar ve memleketleri 
için en geniş, refah, saadet ve muvaffakiyet 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. Sa
yın Çağa. 

ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlar, Büt
çe Komisyonu Reisine, müddet meselesi hak
kında izahat vermesini rica etmek suretiyle 
müzakerenin bu seyri almasına aşağı - yukarı 
bendeniz se'bebolmuş bulunuyorum. Bendenizin 
maksadı, tekrar Anayasanın 92 nei maddesinin 
münakaşası değildi. 92 nci maddeyi, bizim Ana
yasa Komisyonumuzun anlayışında başka türlü 
anlamaya imkân yoktur. Doğrudur. Yalnız, 
bu kanunun, önümüze gelen şu tasarının Millet 
Meclisinden geliş tarzına göre bir müddet mev-
zuubahis midir, değil midir? Bunu anlamak 
için hu suali tevcih etmiştim, kendilerine. Fa
kat 'bunun 'hakkında henüz daha bir izahat ve
rilmedi. 

Muhterem arkadaşlar, hafızalarımızı geriye 
doğru irca edersek, hatırlıyacağız; Bu kanun 
tasarısı, Senatonun huzurunda Mehmet Ünaldı 
Arkadaşımız tarafından geri alınmıştı. Bu ta
rihte yine bendeniz başka bir sual tevcih etmiş
tim ve netice itibariyle Anayasanın tetkikin

den şu husus tezahür etmişti. Senal-nun vere
ceği kararlar muayyendir. Nasıl bir mahkeme
nin vereceği karar, dâvanın tamamen veya kıs
men kabulü veya reddi mahiyetinde olur, başka. 
türlü olamazsa; Senatonun vereceği karar da 
kanunun kabulü yahut tadilen kabulü veya red
di mahiyetinde olacaktır. 

Bizim, Anayasa muvacehesinde İçtüzük hü
kümlerine göre ve 'bundan evvelki teamüle da
yanarak bir kanunu sahibine geri verme hak
kımız yoktur. (Esasa, geçtiniz, sesleri) Müsaade 
buyurun... Hürriyeti kelâm ya vardır, ya yoktur. 
Durumu izaha çalışıyorum, siz ya kabul eder
siniz veya etmezsiniz; ama dinliyeceksiniz 
beyefendiler. 

Şimdi, bunu geriye gönderdik. Fakat, ra
porun tetkikinden anlıyoruz ki, Millet Mecli
sinde 10 mebus bunu kabullenmiştir. Fakat 
Millet Meclisinde kabullenmiş ama tekrar Mil
let. Meclisinde müzakere edilmemiş. Takririn 
müzekkeresinden bunu anlıyoruz. Bakınız oku
yorum : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Ünaldrnın 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair olan kanun tek
lifinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
10 . 3 .1962 tarihli 42 nci Birleşiminde sahibi 
tarafından geri alındığı hakkındaki Başkanlı
ğınız tezkeresi üzerine mezkûr kanun teklifi, 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.3 .1962 
tarihli, CA\ nci Birleşiminde Diyarbakır Mil
letvekili Alp Doğan Şen ve 9 arkadaşı tarafın
dan kabullenilmiş, daha önce Millet Meclisin
de görüşülüp, karara bağlanmış bulunduğun
dan, kanun teklifi, Millet Meclisinde kahul 
edilen şekliyle beraber gereği yapılmak üzere 
Yüksek Başkanlığınıza sunulmuştur, deniyor. 
Şimdi, geri alınmakla birinci teklif ortadan 
kalkmış 'bulunuyor. Ancak Millet Meclisinde 
10 arkadaşımız teklifi benimsemiştir. Şu halde 
yeni bir kanun teklifi karşısındayız. Bu tak
dirde, bunun yeni bir kanun teklifi elarak 
komisyonlardan geçmesi, Heyeti Umumiyeye 
gelmesi, Heyeti Umumiyede müzakere edilip, 
kabul edilmesi lâzımgelir. Bu şekilde bu ka
nunun ikinci defa müzakere edilmediği ve yal
nızca 10 arkadaşın kabullenmesi suretiyle Mil
let Meclisi Riyaseti tarafından eski şekliyle 
•buraya gönderildiği anlaşılıyor. Bendenizin 
şahsi kanaatim. Millet Meclisinde usulüne tev-
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fıkarı kabuJ edilmiş bir kanım olmadığı halde 
biz müddetle bağlı kalmış oluyoruz. Bu esba
bı mucibe ile, evvelâ siz raüzkere ediniz diyen 
takriri kabul etmemeliyiz ve Millet Meclisine 
berayı müzakere iade etmeliyiz. Bendenizin ma
ruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ederim, sa
bır gösterdiniz. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betik 
ZİHNİ: BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz sözü Anayasa ve Adalet Ko
misyonu tarafından istişari mahiyette alınıp 
Yüksek Heyetinizce tasvibcclilmiş bulunan ka
rarı hatırlatmak için almıştım. Fakat Senato 
Başkanımız o kararı okuttular, sizlere hatır
lattılar. Binaenaleyh söz almamın sebebi bu su
retle yerine gelmiş oldu. 

İkinci noktaya gelince : Muhterem arkadaş
lar, mevzuu müzakere edebilmemiz için evvelâ 
gündeme almamız lâzımdır. 

Esat Cağa arkadaşım bir mütalâa arz etti
ler. Yüksek Heyetiniz, aynı mütalâada olabilir
siniz. Yahut başka mütalâada bulunabilirsiniz. 
Binaenaleyh, kimin hangi görüşe sahibolduğn, 
müzakere açılmaksızm bilinemiyeceği cihetle bu 
öncelik ve ivedilik kararının alınmasında zaru
ret vardır. 

Millet Meclisi evvelce kabul etmiş bulunduğu 
bu kanun tekli Cinin Cumhuriyet Senatosunca, 
teklif çisinin isteği üzerine, iade edilmesi kararı
nın alındığını biliyoruz. 

10 milletvekili, geri alman bu teklifi benimse
miştir. Millet Meclisi bir celsesinde bu duruma 
muttali, olup, mütaakıp gerekli işlemin yapıl
ması için kanun teklifini O, Senatosuna iade et
miş bulunuyor. 

O halde meselenin esası ve şekli üzerinde gö
rüşmeler olacaktır. Bu görüşmelerde belki de 
arkadaşlarımız ayrı ayrı mütalâalara . sahibola-
caklar ve bu mütalâaların burada münakaşa edi
lip bir karara bağlanması bahis mevzuu olacak
tır. 

Bu. kanun teklifi Millet Meclisinde ivedilikle 
ve öncelikle görüşülmemişi İr. İvedilikle, öncelikle 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmiyen bir ka
nun teklifinin Cumhuriyet Senatosundaki görüş
me süresi bir ay değildir. Eğer oradaki müddet 
bir aydan az ise, burada bir aydır. 'Eğer oradaki 
müddet bir aydan fazla, ise ve fakat üç aydan az 
ise oradaki müddete muadildir. Orada müddet 
üç aydan fazla ise bizde üç aydır. Fakat on mil-
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1 ot vekil i tarafından benimscnilmesi üzerine, Mil
let Meclisinde bu kanun tasarısının kalma süresi 
bir aydan azdır. Binaenaleyh, bu türlü görüşte 
bulunan, arkadaşların görüşleri, eğer bir oyla
maya başvıırulursa Senato Umumi Heyeti tara
fından kabul edilirse, biz bu süreyi geçirmiş du
ruma düşebiliriz. O itibarla, ivedilik ve öncelik 
teklifinin kabulü lüzumlu ve zaruridir. İkinci 
sebeb olarak bu noktayı arz için söz almış bulu
nuyorum. 

NİYAZİ AfilRNASLI (Ankara) — Ben de 
iltilıak ediyorum. 

BAŞKAN — - Buyurun, Cclil Cevherioğlu. 
CELİL CEVHERİOĞLU (İstanbul) — Bu 

kanun Millet Meclisinde ne kadar müddet kal
mış idil 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ZİH
Nİ BETİL (Tokat) — Elimde not yok; bu mev
zu üzerinde. 

BAŞKAN - - Muhterem arkadaşlar, salim bir 
karara varabilmek iein meselenin inceden inceye 
tetkikinde fayda vardır. Nitekim, Adalet Encü
meni bu mevzuda ne düşündüğüne dair rica edil
diği zaman, mevzuu, uzun uzadıya tetkik ederek 
bir rapor vermiştir. 92 nci madde hakkında bü
yük emek sarf ederek bir rapor vermiştir. Hıfzı 
Oğuz Bekata arkadaşımız, mevzuun tekrar encü
mende tetkik edilmesini arzu ettiler. 

Bu arada arkadaşlarımızın bilmemeleri ihti
mali gayet tabiîdir, Mecliste nasıl bir inkişaf 
göstermiştir, bunu tesbit bakımından getirdiği
miz raporu da arz etmekte fayda vardır. Müza
kerelerde salim bir karara varmak için bunu da 
bilmekte fayda vardır. Hidayet Aydmer arka
daşımızın geriverilmesi hakkındaki takririni ka
imi buyurduktan sonra tasarıyı Millet Meclisine 
gönderdik. Millet Meclisinde müzakere başlama
dan evvel Riyasete Alp Doğan Şen ve 10 arkadaşı 
tarafından şu takrir verilmiştir : 

Yüksek Riyasete 
Daha önce Meclisimizde müzakere ve kabul 

edilmiş olan 5435 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair, Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm tekli
fini tekabbül ediyoruz, gereğinin Içtüzüğümü-
::im 0.8 nci maddesine göre ifasını saygılarımızla 
rica ederiz.;v Bu takrir üzerine müzakere açılmış 
değildir. Başkanlık Divanının bir maruzatı ve 
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Genel Kurulun kararı vardır. Bu kısa oları ma- | 
ruzatı okuyorum : j 

«BAŞKAN — Alp Doğan Şen ve 10 arkada
şının biı* önergesidir, Biliyorsunuz, Meclisimizde 
görüşülmüş ve kabul edilmiş bir kanun tasarısı
dır. Senatoda teklif, teklif sahibi I a rafından geri 
a İm mistir. Tabii Meclisimize tekrar gelecek. Heri 
alman bu teklifi 10 arkadaş takablmi -:\li\ oH.-er. 
(>S nci maddeye g'.v İKI mümkündü r. ı .\i üzak-.'-
relere kaldığı, yelden başlanır) dendiğine ve ınii-
zake reler Senato; a kaldığına .yöre, bu önergenin 
tasarı il(v birlikte Senatoya gönderilmesini oyla
rınıza suuııyoruıı . Kabul edenler... Mtmiyenler... 
Kabul edilmiştir.» 

işit» bu karar üzerinedir ki, bu teklif Sena
toya arz edilmiş bulunuyor. 

Şimdi müsaade ederseniz altı arkadaşımız J 
konuşmuştur, kifayeti müzakere takririni okuta- ] 
cağım ve reylerinize arz edeceğim. 

Başkanlığa. 
Vaziyet tenevvür etmiştir. Kifayeti müzakere 

kararı alınmasını arz ve teklif ederim. 
Aydın Aydın I 

O. Sahıı Sarıgöllü İskender Cenap Ege | 

BAŞKAN - Müzakerenin yeterliğine ait: 
teklifi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Diğer bâzı teklifler vardır, işin esasına taal
lûk ediyor. Bu itibarla II. Oğuz Bekata'nm tak
ririni oyunuza arz edeceğim. 

(H. Oğuz Beka ("M'nm önergesi tekrar okun- I 
du.) 

BAŞKAN --- Mvvclâ gündeme alınmasını re- I 
yinize arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. I 

İvedilik ve öncelikle müzakeresini arzu edi- I 
yorlar. Öncelikle müzakeresini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

İvedilikle müzakeresini reylerinize arz edi- I 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. I 

Bütçe Encümeni raporunu okutuyorum : I 
(41 e ek sıra. sayılı teklifin 5 nci sayfasın- I 

daki Bütçe Encümeni raporu okundu.) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ko
misyon olarak her hangi bir tereddüdü önle- I 
mek için, ilk sözü rica ediyorum. | 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun. Muhterem 

arkadaşlar, raporu dinlediniz. Bundan evvel 
gene aynı raporda Anayasa ve Adalet encüme
nimizin şerhim de okuduğunuzu tahmin ederim. 
Başkanlık Divanı Millet Meclisinin bize gönder
diği tasarıyı, bu hususi vaziyet sebebiyle, evvelâ 
Anayasa Encümenimizin mütalâasını almak 
üzere oraya göndermiştir. Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz tetkik ettikten sonra, arkadaşla
rımızın leh ve aleyhteki mütalâaları dercedilerek, 
rapor Bütçe Encümenine havale edilmiş. Bu iti
barla Bütçe Encümeni raporu huzurunuza gel
miş bulunuyor. Bu arada bâzı arkadaşlarımızın 
takrirleri vardır. Bu takrirlerden Sayın Esat Ca
ğa arkadaşımızın takriri; teklifin arz ettiği husu
siyet sebebiyle Millet Meclisine geri gönderilmesi 
hakkındadır. Bu kabul edildiği takdirde müza
kereye dahi mahal kalmıyaeağı aşikârdır. Ondan 
sonraki arkadaşlarımız teklifin tümü üzerinde gö
rüşmek arzusundalar. Tabii sırası ile kendilerine 
söz verilecektir. Evvelâ Bütçe Encümeni Başka
nımız Hıfzı Oğuz Bekataya söz veriyorum. Bu
yurun Hıfzı Oğuz Bekata. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bek muhterem 
arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımızın henüz mütalâalarını serd 
etmelerinden önce söz alışımın sebebi; belki tered
düdü mucibolan hususlar varsa, peşinen encümen 
adına, tatminkâr olacağını zannettiğim izahatı 
vermek içindir. 

Mevzuun esasını tamamen bir tarafa bıraka
rak; komisyonumuzun üzerinde durduğu. Ana
yasaya, İçtüzüğe ve teamüle aykırı durumu hu
zurunuzda arz ederken, giriş olarak bir hususu 
tebellür ettirmek istiyorum. 

Nasıl ki fertler saygıya lâyık olabilmek için, 
başkalarına saygı göstermeye mecbursalar, mües
seseler de kendi kararlarına saygı göstermelidir
ler ki, kararları, başkaları tarafından da saygı ile 
karşılansın. Bu hususu bilhassa niçin arz ediyo
rum? Şimdi konuyu bir fotoğraf sadakatiyle izah 
erlerken, yerli yerinde belirtmiş olacağım. 

Hâdise şudur : 
Mehmet Ünaldı arkadaşımız bir kanun tek

lifi yapmış. Bu kanun teklifi Millet Meclisinden 
geçmiş, Senatoya gelmiş. Senatoda gündeme alın
dıktan sonra, arkadaşımız, teklifini geri almış. 
Geri almanın esbabı mucibesi, ıslah arzusudur. 
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Sonra, Senato Umumi Heyetinde görüşülmüş ve 
geri alma talebi, komisyonun da mütalâasına uy
gun olarak karara bağlanmıştır. Bunu mütaakıp 
Senato Başkanlığı doğru olarak bir işlem yap
mıştır : Senato müzakereleriyle ilgili kısım ve 
Senato kararını sadece haber vermek bakımın
dan, Millet Meclisine bir tezkere ile arz etmiş bu
lunmaktadır. Millet Meclisinin biraz evvel oku
nan zabıttan anlaşılacağı üzere; gündemine alın
mış, Reis Meclise durumu ifade etmiştir. Mua
mele bu suretle sona erecekti. Halbuki teklifi 10 
milletvekili takabbül etmiş ve bu tekabbül hâdi
sesi üzerine, hiçbir müzakere cereyan etmeden, 
sanki Senato Millet Meclisinin bir komisyonu imiş 
gibi, teklif aynen bize gönderilmiş bulunmakta
dır. Bu durumu ifade ettikten sonra, Bütçe Ko
misyonunuz, hangi ana prensiplere dayanarak 
hem Senatonun bir organı olarak, fonksiyonuna 
sadık ve saygılı kalmak ve hem de, ilk defa, bir 
teamül olacak böyle bir hâdisede ihmalkârlık, ka-
.yıtsızlık gibi bir duruma düşmemeli için hassas 
olmuştur! Müsaadenizle bunları arz edeceğim: 
Bizden evvel aynı hassasiyeti Adalet ve Anayasa 
Komisyonu göstermiş ve oradaki muhtelif arka
daşlar da noktai nazarlarına uygun şerhleri ver
mişlerdir. Teklif Bütçe Komisyonuna geldiği 
zaman, durumunu tetkik ettik. Hakikaten du
rum, hürmete mecbur olduğumuz, riayet etmeye 
mecbur olduğumuz İçtüzüğe ve Cumhuriyet Se
natosunun karar yetkilerine ve istiklâline; şim
diye kadarla Meclis teamül ve tatbikatına aykırı 
.bulunmaktadır. 

Şimdi bu sözlerini ispat etmek ve mesnetleri
ne bağlamak istiyorum: Bu hâdise Senatomuzun 
42 nci Birleşiminde, Mehmet Ünaldı arkadaşımı
zın (za'bıtlardaki beş sayılı sayfayı okuyorum.) 
Mehmet Ünaldı buyuruyorlar ki; «Esasen Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda de
ğişmesi icafoeden daha birçok maddeler vardır. 
Bunların üzerinde çalışmaktayım. Bu teklifi da
ha geniş bir şekilde hazırlamak üzereyim. Bu
nun için geri alıyorum.» 

Bunu müteakip mevzu üzerinde müzakereler 
cereyan etti. Bâzı önergeler verildi. İşte bu öner
gelerden biri şudur : 

(Yine zabıtların 33 ncü sayfasından okuyo
rum.) 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mehmet Ünaldı'nırı Türkiye Cumhuriyeti 
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Emekli Sandığına ait kanun teklifini takabibül 
ediyoruz. Bütçe Encümenine havalesini rica ede
riz. 

Sakıp önal Rifat öztürkçine» 

Görülüyor ki, takabbül hâdisesi daha önce Se
natoda vâki oldu. Bunun üzerine yine Senatoda 
bir muamele cereyan etti. (Zaptın 36 ncı sayfa
sından okuyorum) : (Turan Kapanlı konuşuyor): 
«Takrirleri dinledik ve diğer bir takride teklifin 
takabbülüne raslıyoruz. Teklifi takabbül eden ar
kadaşlarımızın düşünce tarzına uyularak, kanun 
tek. ifinin esasa girmek üzere, encümene iadesi ka
rarının alınmasını arz ve teklif ediyorum.» De-
,-mek ki, bu teklif evvelce Senatomuzda da tekab
bül edilmiş ve bir arkadaşımız huzurunuzda bu
nu desteklemek üzere, tekabbül eden arkadaşları
mızın takrirlerine uyularak, bu kanunun encü
mene verilmesini talebetmiş bulunmaktadır. Bu
nun üzerine (Zabıtların 37 nci sayfasında oku
yorum.) Sırrı Atalay (Kars) kürsüye çıkıyor ve 
aynen şunları söylüyor: «Sayın Kapanlı arkada
şımız 68 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkrasını oku
dular. Fakat son fıkrasını okumadılar. Eğer bu
nu okusalardı mesele ortaya çıkardı. Tekabbül şu 
şarta bağlıdır; gündeme alınmıyan bir mesele 
için. Son fıkra ise gündeme alman meselelere ait. 
Gündeme alııımasaydı arkadaşlarımız tekabbül 
edebileceklerdi. Ama gündeme alındıktan sonra 
tekabbül mekanizması işlemez; teklif gündeme 
alındığı için burada tekabbül mümkün değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım. Açıkça görüyorsunuz 
ki, Yüksek Senatoda tekabbül hâdisesi ortaya atıl
mış, bunun için önerge verilmiş, desteklemek üze
re konuşan arkadaşlarımız olmuştur. Bunun üze
rine konu müzakere edilmiştir. Senatomuzda bu 
Tüzük meselelerini çok iyi bilen, Başkanvekili 
Sırrı Atalay arkadaşımız tekabbül talebini cevap
landırmıştır. işte bütün bu görüşmelerden sonra 
Bunun üzerine ne olmuş? Bu talebin, yani tekab
bül isteğinin Tüzüğe aykırılığı tesbit ve önerge 
kabul edilmemiştir. Şu hâle göre Senatomuzca 
'bu hususta önceden sarih bir karar verilmiş bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasamıza göre müs
takil bir meclistir. Bu müstakil mecliste bu mev
zu, usul bakımından nihai karara bağlanmıştır. 
Yani, bu nihai karar ile senato tasarrufumu bi
tirmiştir. Bundan sonrasının ne olması lâzım 
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idi? Eiayete mecbur olduğumuz Anayasamıza 
g-Öre, bir kanun teklif veya tasarısına, bir mec
lis, şu üç halden biri ile tasarruf eder: «kabul 
eder, değiştirerek kabul eder; veya reddeder.» 

Bu teklif, Millet Meclisine gittiği zaman eğer 
bu, bir nevi, daha önce C. Senatosunca mevzu 
neticelendirilmemiş sayılıyorsa, bu takdirde Ko
misyonumuzun evvelki raporunun son bendi ken
diliğinden yürürlüğe girer. Bu ise teklifin usul 
bakımından, reddidir. Böyle ahvalde Millet Mec
lisine terettübeden vazifeyi Anayasa açıklamış
tır. 92 nci maddenin sekizinci fıkrasında: «Cum
huriyet Senatosunca üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile tümü reddedilen bir ımetnin Millet 
Meclisi tarafından kabulü için, üye tamsayısı
nın salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu halde 
acık oya başvurulur.» denmektedir. Millet Mec
lisinde böyle bir işlem yapılmamıştır O halde; 
Millet Meclisinde hangi muamele cereyan etmiş
tir? Millet Meclisinde Anayasanın bu hükmünce 
muamele cereyan etmediğine göre, acaba îçlüzü-
ğün 68 nci maddesine göre bir muamele cereyan 
etmiş midir? incelediğimiz takdirde şu durumu 
görüyoruz : 

68 nci maddeye göre, her hangi bir teklif sa
hibi, teklifini bir muayyen noktaya kadar geri 
alabiliyor. O muayyen nokta: Meclisin günde
mine girmesinden önceki safhada sona eriyor 
Tüzük niçin böyle yapılmış diyeceksiniz, Sebebi 
şudur: Meclisin umumi heyet müzakerelerini 
bir milletvekilinin hususi tasarrufundan kurtar
mak için, muayyen bir safhaya kadar tekl'f sa
hibi teklifini geri alabiliyor. Fakat Genel Ku
rul gündemine girdi mi, o zaman bu teklif artık 
Meclisin malı haline gelmiş olur. Bu takdirde 
Meclisin kararı lâzımdır. Hâdisemizde Meclisi
miz, yani Senato karar vermiş, bu suretle İçtü
züğün 68 nci maddesi tatbik edilmiştir. Şu hal
de Tüzüğe göre Meclis tasarrufu bu kararla so
nuca bağlanmıştır. Bu mevzuun yediden ele 
alınabilmesi ancak yeni bir kanun teklifine bağ
lıdır. Nitekim Senato kendisince tasarrufunu 
nihai olarak bitirdikten sonra Millet Meclisi 
Başkanlığına usulen haber vermiş bulunmakta
dır. Teklif ile ilgili işlem bu suretle sona ermek 
gerekirdi. 

Şimdi önümüze gelen lurum şudur: Biz, tek
riri müzakere" diye bir usulü Meclisler için tanı
mıyoruz. Bu mevzu ise Senatoda evvelce muza-
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kere edilerek nihai karara bağlanmıştır; tekriri 
müzakerede bahis mevzuu olamaz. O halde ya
pılacak iş, komisyon raporlarında da etraflı ola
rak arz edildiği gibi, bu kararın, yani Komisyo
numuz raporunun kabul edilerek aynen Meclise 
gönderilmesinden ibarettir. Niçin? Çünkü arka
daşlar, tekabbül hâdisesini Senatoda evvelce biz 
kabul etmemiştik. Bu kabul etmeme içtüzüğün 
68 nci maddesine mutabıktır. Bundan sonra 
ise, Millet Meclisinin Senatodaki müzakerelere 
ve tutanaklara muttali olmamalından ileri gelen 
Tüzüğe aykırı yanlış bir işlemle karşı karşıya 
geliyoruz. Tüzük bakımından yanlışlık şurada
dır ; bu teklif Senato Genel Kurulunca oya sunu
lup karara bağlanarak Millet Meclisine gitmiş
tir. Artık Senato bu haliyle tasarrufunu bitir
miştir. Verdiği eski karar ise Tüzüğe tamamen 
uygundur. Meclisin bize tekrar göndermesi ile, 
bu mevzuu, usul bakımından tekriri müzakere 
suretiyle tekrar müzakere edemeyiz. Sözlerime 
son \ erirken şunu da ifade etmek istiyorum : 

Biz bütün bunlara rağmen bu mevzuu görüş
mek î-.:krar istersek ne olur? 

Bir kere Senatoya hürmetsizlik olur, çünkü 
Senato aynı mevzu üzerinde birbiri e zıt iki 
ayrı karar veremez. Anayasada tekriri, müzakere 
usulü yoktur, Anayasaya riayetsizlik olur. 
İçtüzüğün maddesi sarihtir, Tüzüğe aykırı dü
şer. O halde arkadaşlar hiçbir yanlı l ığa meydan 
vermemek gerekir. Yapılacak her tür ü müza
kere ilk kararın dışına çıkamaz. Zira arz ve 
izah ettiğim gibi, kısa bir zaman önce huzuru
nuzda cereyan etmiş bulunan ve hepimizin bil
diğimiz, Senato zabıtlarına intikal eden tasar
ruflarımız burada bitiyor. Millet Meclisi müs
takil, biz müstakiliz ve müstakil olarak Sena
to nihai kararını vermiştir. Bundan sonrası Mil
let Meclisinde hallolunacak bir meseledir. Bu 
mevzuu mutlaka müzakere konusu yapmak is-
tiyen arkadaşlar olabilir. Bunun yolu ayrıdır: 
Her milletvekilinin kanun teklifi yapmak hak
kıdır. Fakat bu noktada ısrar etmek usulsüz
dür. Ancak yeni bir kanun teklifi yapmak müm
kündür. Senatonun müzakere selâmeti bakımın
dan, yani Senatoya bir gün başka karar; bir 
başka gün aynı mevzuda aykırı bir karar ver
dirmek durumundan siyanet etmek ve hem de 
Millet Meclisince Senatonun kanunlar karşısın
daki müstakil durumunu korumak bakımından 
böyle hareket zorundayız. 
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Bizim kanaatimiz budur. Nihai takdir Yük

sek Heyetinize aittir. Mütalâalarımızın tasvibi
nize mazhar olacağını umuyoruz. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata, Sayın Esat Ça-
ğa'mn bir takriri vardır, bu hususu da cevap
landırmanızı rica ederim, 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OYUZ BEKATA (Devamla) - - Muhterem Baş
kan, Sayın Esat Çağa arkadaşımızın, müzakere
lere .geçilmeden önce, verdikleri bir takrirden 
bahis buyurarak encümen adına neVlüşündüğü-
müzü sordular-. Esat Çağa arkadaşımız bu tek
lifin, raporumuzla birlikte Millet Meclisine ol
duğu .gJibi gönderilmesini istemektedir. Netice 
itibariyle, komisyonumuz da ayn noktai naza-
da olduğundan, Esat Çağa arkadaşımızın tek
lifini komisyon olarak kabul ediyoruz. Hür
metlerimle. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, Sayın Hıfzı Beyden bir şey sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkanım, Hıfzı Bey buyurdular ki : «Anayasa
ya göre Yüksek Senatonun vereceği kararlar 
muayyendir.'Bir teklifi veya tasarıyı ya kabul 
eder, ya değiştirerek kabul eder veya redde
der.» Halbuki, daha önce Sayın Hıfzı Bey, be
yanlarında; Yüksek Senatonun bu teklif hak
kında bir karar veremiyeceğİni savundular. 
Şimdi Esat Çağa arkadaşımızın teklifini kabul 
edersek teklif iade mahiyetini taşıyacaktır. 
Cumhuriyet Senatosuna aidolmıyan bir husus 
hakkında, Cumhuriyet Senatosunun karar ve
rip veremiyeceğİni Cumhuriyet Senatosunca 
iade hakkında bir karar verip vcremiyeeeğinin 
izahını istirham ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZ! 
OĞUZ BEKATA (Ankara) - - Turhangil arka
daşıma teşekkür ederim, tavzihe imkân verdi
ler. 

L Bundan evvelki 41 sayılı raporumuzun 
sonu, mevzuun usul bakımından reddi ile biti
yordu. 

Şimdiki, raporumuzda: «Bu sebeplerle tek
lifin esasının müzakeresine geçilmemiş ve ihya
nın ancak yeni bir teklifle mümkün olabilece
ği kanaati üzerinde birleşilerek, usulen reddi
ne karar verilmiştir» diyoruz. 
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Şu 'inilde, Anayasanın ret müessesesine usul 

'bakımından da dayanıyoruz. Sonra Esat Çağa 
arkadaşımmu takririnden bahsederken, bu ba
kımdan mevzuun boşluğunu doldurmak iyin, 
Bütçe Komisyonunun raporu ile beraber, Millet 
Meclisine verilmesini uygun gördüğümüzü arz 
etmiştim. 

•BAŞKAN — Sayın TigreFin 'bir sorusu var-
dır. 

İHSAN HAM İT TİGREL (Diyarbakır) 
Efendim, komisyonlar kendilerine havale edi
len -kanun tasarılarının Anayasaya uygun olup 
olmadığını evvelâ tesbit ile -mükelleftir. Bir ih
tisas eiıeümeni olan Bütçe Komisyonu, Anayasa 
Komisyonunun, çoğunlukla olsun, bunun Ana
yasaya uygun olduğunu tesbit ettikten sonra, 
kendi salâhiyetinin ve ihtisasının 'haricine çıka-
rak. Anayasa mevzuu üzerinde mütalâalar be
yan etmek üzere, meseleyi talik etmesinin se
bebi nedir? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OfiUZ BEKATA (Devamla) - - Sayın Tigrel 
arkadaşıma- çok teşekkür ederim. Suallerini so
rarlarken. zannederim birinci sualin başı ile so
nu arasındaki tezadı tesbit etmediler. 'Birinci 
sual şudur; komisyonlar, kendilerince kabul 
olunan teklif ve 1 asarının her şeyden önce Ana
yasaya uygun olup olmadığını tetkik ederler 
buyurdular. O halde komisyonlar deyince ku
rulmuş bütün (Anayasa ve Bütçe Komisyonu 
dâhil) komisyonların her mevzuda evvelâ Ana
yasaya. aykırılık olup olmadığını tetkik ederler 
mânası bizzat Anayasanın maddesi içinde mün
demiçtir. 

İste bu salâhiyetle Bütçe Komisyonu mev
zi: un. Anayasaya uygun olup olmadığını tetkik 
etti. Ye hu tetkikte Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun raporu kendisine ışık tuttu. Yarı 
lan somu;, şudur: 9 arkadaş Anayasa ve Ada
let Komisyonunda .müzakereye 'katılmıştır. Bu 
9 'arkadaştan'beşi baş'ka içtihatta 'birleşmiş, dör
dü de aykırı bir içtihatta bulunarak muhale
fet şerhi vermişlerdir. 

Bütçe Komisyonu 'her iki tezi de tetkik et
tikten sonra, komisyon olarak ilâve ettiği di
ğer unsurları da varit görerek konunun Ana
yasa ve İçtüzüğe aykırılığını, biraz evvel arz 
ettiğim mucip sebeplere dayanarak, -tesbit etti 
ve kararını Senatoya getirmek üzere kendisini 
vazifeli telâkki etti, 
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İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Zannederim, suali iyi anlatamadım. Anayasa 
Komisyonu ihtisas komisyonudur. Ekseriyet ile 
olsun, Anayasaya uygun olduğuna karar ver
miştir. Buna rağmen muhalefet 'şerhi verilmiş
tir, şu olmuştur, bu olmuştur diye, diğer bir ko
misyonun kendi ihtisası haricinde bir mevzuda 
müdahale hakkı olmadığını zannediyorum. 

Bu itibarla, şu mütalâaların vâridoimadığma 
kaaniim. Bu izahatımdan sonra da nokta i nazar
larında musir nadirler? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZ! 
OĞUZ BEKATA (Devamla) — Muhterem Tig-
rel arkadaşımız sözleriyle, bana''büsbütün ısrar 
için doküman veriyorlar. Se'bebi şu: Eğer her 
hangi bir komisyon için, o komisyon ihtisas ko
misyonudur, kendisine havale edilen teklif! 've. 
tasarılardaki noktai nazarım 'bir diğer komis
yonun aynen kabul etmesi gibi bir teamül ol
saydı meclislerde mütaaddit komisyonların ku
rulmasına ve hattâ iki Meclise dahi lüzum kal
mazdı. 

Bu itibarla, her komisyon, bir diğer komis
yonun. aldığı karar ve yazdığı metinimi ince
lemek ve kendi noktai nazarına ne derece uy
gun olup olmadığını tesb.it etmek gibi bir tasar
ruf hakkına sahiptir. Bu kararda değil; her kn-
misyon, Meclis çalışmalarında diğer bir komis
yonun noktai nazarını ikmal eder, itmam eder. 
Buna kendisinden bir şey katarak Meclisin hu
zuruna daha çok ıslah edilmiş olan metni getirir. 

Arkadaşımız ihtisastan bahsediyorlar. Bunu 
da hemen arz edeyim : Meclislerde ihtisas ko
misyonları mütehassıs seçimlerle seçilmezler. 
Biz burada bir vazife taksimi yapmışızdır. Ola
bilir ki, Bütçe Komisyonunda (X) komisyo
nunda bulunan bir arkadaştan daha mütehas
sıs bir arkadaş vardır. Biz kendi temayülle
rimize göre, kendi ihtisaslarımıza göre vazife 
taksimi yapmışızdır. Gerçek durum budur. 
Binaenaleyh mutlaka bir arkadaş Ziraat Ko
misyonuna seçildi diye ziraat mütehassısı sa
yılmaz. Çünkü Meclislerde komisyon seçim
leri ; siyasi organda vazife alan arkadaşların 
temayüllerine ve bilgilerine göre yapılır. Ve 
komisyon müzakereleri birbirini tamamlıyarak 
tekemmül eder. Bu itibarla biz, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun ikiye bölünen mütalâa
larım bir bir tetkik ettik. 

26.4.1962 O : 1 
Bundan sonra, komisyonumuzun uygun gör

düğü noktaları belirterek, bir raporla huzu
runuza getirdik. Ben burada, teferruata, gir
memek için, benim arz ettiğim mevzuu bir nok
tada perçinliyerek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Anayasanın 63 ncü maddesi ile, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, "Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosundan kurulu iki müstakil 
Meclis kabul edilmiştir. 

Bu meclislerin her hangi bir tasarrufunu; 
bunun diğer Meclisteki seyrini yine İçtüzük 
ve Anayasa tanzim eder. Bunun dışına çıkmak 
keyfîlik olur. 

O halde yeni içtüzüklerimiz kabul edilin
ceye kadar mevcut İçtüzüğe riayetle mükellefiz. 

O halde hislerimizi, hâdiselere karıştırarak 
İçtüzük ve Anayasanın dışına çıkmaya kendi
mizi zorhyamayız. 

Binaenaleyh arkadaşlar, mevzu ne şekil 
alırsa alsın, Yüksek Heyetinizin kararının, 
hislerin ötesinde; Anayasa, İçtüzük ve Senato 
kararlarına saygı esası istikametinde tecelli 
edeceğinden emin olarak hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP DANIŞOĞLU (Rize) — Sayın Be-

kata bütün komisyonların Anayasa mevzuun
da salâhiyetler fikir ifade edeceğinden bahis 
buyurdular. Bu durum karşısında açana Ana
yasa Komisyonunun fonksiyonu ne olacaktır? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) —- Hemen bunun da 
cevabını arz edeyim : 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki, bü
tün kanun teklif ve tasarıları mutlaka Anaya
sa Komisyonundan geçmez. Nadir ahvalde Ana
yasa. Komisyonundan geçer. Her hâdise geçme
diğine göre, Anayasa Komisyonunun fonksiyo
nu, diğer komisyonlar tarafından evleviyetle 
kabul edilerek, komisyonlara gelen her kanun 
Anayasaya uygun mu, değil mi diye mutlaka 
Ana,yasa. Komisyonuna gönderilmez. Fakat her 
komisyon, Anayasanın âmir hükmüne uyarak, 
kendisine gelen her teklifi ve tasarıyı Anaya
saya uygunluğu bakımından inceler ve kendi
si hükmünü verir. Nihai hükmü de Heyeti 
Umumiyeye bırakır. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade ederseniz 

şunu arz edeyim : 
Kürsü herkese serbest olarak açıktır. Bina

enaleyh en son kararı reyleriniz tesbit eder. Bu 
itibarla, Sayın Başkanın da fikirleri kendisi 
için ve arkadaşları için muhteremdir. Reyinizi 
'izhar ederken, dilediğiniz şekilde izhar edersi
niz. 

Soru sormak istiyen var mı? 
CAHİT OKURER (İzmir) — Başka bir ko

misyon başkanı veya üyesi, Anayasa Komisyo
nunun müzakerelerine iştirak ettiği takdirde, 
mütalâa beyan edebilirler mi, rey verebilirler 
mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Devamla) — Arkadaşımızın 
sualini tekrar edeyim : Diyorlar ki, «Bir baş
ka komisyon 'başkanı veya üyesi, meselâ Ana
yasa, Komisyonu müzakerelerine katılabilirler 
mi ve orada rey kullanabilirler mi?» 

Cevabı : Müzakerelere katılabilirler, fikir
lerini söyliyebilirler. Ancak, komisyon üyele
rinin sayısı muayyen olduğu için, reyin selâ
metini temin sadedinde, başka bir komisyonun 
üyesi, diğer bir komisyonda rey kullanamaz. 
Durum budur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS — Sayın Bekata yanınızda 

İçtüzük varsa lütfen 37 nci maddesini okur mu
sunuz'? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Devamla) — içtüzüğün 37 
nei maddesi : «Encümenler kendilerine muhav-
vel lâyiha veya tekliflerin ilk önce Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun metin ve ruhuna mugayir 
olup olmadığını tetkik etmekle mükelleftirler. 

Bir lâyiha veya teklifi Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa mugayir gördükleri takdirde, esbabı 
mucibesini tasrih ile maddelerin müzakeresine 
geçmeyip reddederler.» 

Ben, arkadaşlarımın hepsi bunu biliyorlar 
diye daha önce bir bir okumadım. .Âmil Ar
tus arkadaşıma çok teşekkür ederim. Biz ko
misyon olarak işte bu 37 nci maddeyi aynen 
tatbik ettik. Esasına geçmedik. Mevzuu, usul 
bakımından, bu suretle reddettik. 

Son bir sözü söylemeğe mecburum : 
Muhterem Senato Başkanımız biraz evvel bu

yurdular ki, bendenizi kastederek : «Başkanın 

nokta i nazarını dinlediniz. Arkadaşlar ser
bestçe rey verirler.» dediler. 

Ben burada Bütçe Komisyonunu t emsileri 
konuşuyorum. Bu itibarla: bu noktai nazarlar 
sadece benim değildir. Benim de katıldığım 
B ütço Koni isy onun undur. 

I lürmetl erimi e. (Alkışlar) 

HALDUN MENTEŞEOÖLU (Muğla) — 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız, benden evvel 
soru soran arkadaşımıza verdikleri cevabı bağ
larken : «hissi olmadan Anayasaya hürmet
kar olarak rey vereceğimizi ümidederim» de
diler. Bu sözü niçin sarf ettiler? Anlı yama
dım . (Gülüşnı el er) 

BAŞKAN --- Bu soru değil, efendim. Cevap 
vermeğe lüzum yok. Soru mahiyetinde değil, 
efendim. 

Mum t ereni arkadaşlar, Başkanlık Divanı 
ıi:',ul hakkında, Umumi Heyeti tenvir etmek
le vazifelidir. Şimdi, bana gelen kâğıtları ar
kadaşların teker teker bilmeleri mümkün de
ğildir. Bu itibarla bana intikal eden müta
lâaları arz etmek mecburiyetindeyim. 

Başkanlık Divanına gelen takrirlerden Sa
yın E -̂at Cağa arkadaşımız tarafından verilen 
takrirde, huzurunuzda görüşülen tasarının ra
porla birlikte Millet Meclisine gönderilmesi 
teklif edil inektedir. 

İkinci bir teklif, Sinop Senatörü Sayın Ba-
tuı-'un teklifi olup, o da İçtüzüğün 89 neu 
maddesi gereğince müzakereye mahal olmadı
ğından teki i finin iadesini rica ediyor. Yük
sek Senatoya arz edilen ise Bütçe Komisyonu 
raporudur. Yüksek Senatonun karar verdiği 
husus Bütçe Komisyonu raporunun gündeme 
alınıp ivedilik ve öncelikle müzakere kararı
dır. Bu sebeple bu raporu müzakere edemeden, 
iadesine ait takririn müzakeresine geçmek za
ruretin deyim. 

Bundan sonra bir takrir daha var. Bu tak
rir Maliye Komisyonu raporunun müzakereye 
esas tutulması teklifidir. Fakat, bu müzake
reye geçilmesine karar verildikten sonra naza
rı dikkate alınacak bir tekliftir. Eğer Yüksek 
Senato, gelen raporun müzakere etmeden Mil
let Meclisine gönderilmesine karar verirse, o 
takdirde diğer mevzuların müzakeresi, hat
tâ raporun müzakeresi bahis mevzuu olmaz. Bu 
arada Selâhaltin Özgür, Kâmil Coşkunoğlu, 
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Saim Sarıgöllü, Sırrı Atalay, Mehmet Ürial-
dı, Cenap Aksu ve İhsan Hamit Tigrel ye diğer 
bâzı arkadaşlar söz almışlardır. Bu arkadaşla
rın söz aldıkları mevzu, rapor ve işin esası üze
rindedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, efendim. 
BAŞKAN — Müsaade edin. Olması ihtima

line binaen usul hakkında söz istiyenlere söz ve
receğim. Ondan sonra takrirlerin lehinde ve 
aleyhinde söz vereceğim, kabul Duyurulduğu tak
dirde esas üzerinde arkadaşlara söz vereceğim. 

Usul hakkında, Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir usul mese

lesi var. Sayın Çağa'nm vermiş olduğu takrir 
İçtüzüğün 89 ncu maddesine uygundur. Mad
de 89, «Müzakereye mahal olmadığı, ruzna-
meye ve yahut bu nizamname ahkâmına riayete 
davet, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye 
takaddüm eder. 

Böyle bir teklif vukubulursa, ancak lehte ve 
aleyhte ikişer mebus - on beşer dakikadan fazla 
sürmemek üzere - söz söyliyebilir. Neticede reye 
müracaat lâzımgelirse mesele işari reyle hal
ledilir.» demektedir. Asıl meseleden evvel bir 
usûl meselesini halletmek lâzım. 

Sayın Çağa ve Sayın Baıtur bu mahiyette bi
rer önerge vermişlerdir; müzakereye mahal ol
madığım istemektedirler. 

Niçin müzakereye mahal olmadığı, hususunu, 
kendi nöktai nazarımdan arz etmeye çalışacağım. 

Meselede, daha evvel, Yüksek Huzurunuzda, 
Sayın Hidayet Aydmer'in bir takriri üzerine; 
tekabbül keyfiyeti nazarı itibara alınmadan, ka
nun teklifini, sahibi, Sayın ünaldı'nın Bütçe Ko
misyonunda geri alması üzerine burada işlem ya
pılmıştı. Burada iade yapılmıştı. Zabıtlar ve ge
çen müzakere hafızalarımızda henüz tazedir. 

İçtüzüğün 68 nci maddesinin kabulleme kade
meleri, komisyonlarda, Umumi Heyette ve gün
demde olmak şartiyle ayrı ayrı şartlara bağlıdır. 
Umumi Heyette, gündeme alınıp alınmama hu
suslarında ayrı hükümlere bağlanmış bulunmak
tadır. Tek Meclis sisteminde gündeme alındıktan 
sonra, tekabbül keyfiyeti teşriî hayatımızda bir 
defa vâki olmuş, 26 .1 .1951 tarihinde bir kanun 
görüşüldüğü sırada teklif sahibi teklifini geri 
almış, fakat diğer bir üye bunu tekabbül etmiş, 
Reis de bunu muteber addederek, bir defa vâki 
olduğu ve bir gelenek de mevcudolmadığı için, 
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üzerinde hiçbir işler yapılmadan komisyona ha
vale edilmiştir. Bu kanun teklifi bir daha parlâ
mentoya gelmemiştir. Nihayet Türkiye'de o za
man tek Meclis sistemi vardı. O sistemin gerek
tirdiği şekilde hareket edilmiştir. 

Şimdi biz bir usul meselesini halledeceğiz. 
Umumi Heyette - tek meclis sisteminde dahi 
olsa - tekabbül bu kadar kayıt ve şarta bağlı iken, 
iki meclis sisteminde, hele meclislerden birisinde 
tekabbül keyfiyeti ortaya atıldığı halde, tekab-
büle iltifat etmemişken, iki mecliste görüşülme
den tekabbül keyfiyetine burada itibar etmeye, 
işleme koymaya imkân ve ihtimal yoktur. Bu se
beple müzakereye mahal ve imkân olmadığından, 
raporun olduğu gibi Millet Meclisine gönderil
mesi lâzımdır. 

Eğer teşhisim doğru ise, demek lâzımdır ki, 
bu işler yanlışlıklar komedyası halini almıştır. 
Sebebi şu, Cumhuriyet Senatosunun, Millet Mec
lisinden gelen bir metin için kabul, ret veya de
ğişiklik tasarruflarında bulunabileceğini, Sayın 
Hidayet Aydıner'in bir takriri üzerine burada 
söylemiştim. Yapılmasın demiştim, nihai kararı 
verelim demiştim. Ama, Yüksek Heyetiniz oy ço
ğunluğu ile iade ettiniz. Tekabbüle itibar etme
dik, Millet Meclisine gitti, 

Şimdi, bir tekabbül keyfiyetini bir tezat için
de nazara almaya imkân yoktur. Aksi halde, yan
lışlıklar komedyasını yanlışlıklar içinde devsin 
ettireceğiz. Bu bakımdan, müzakereye lüzum yok
tur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, önergelerin 
lehinde görüştüler. 

önerge sahiplerinin önergelerini izah etmek 
hakları gayet tabiîdir. İki önerge de aynı mahi
yette olduğu için, 2 lehte, 2 aleyhte söz verece
ğim. önce soruyorum, Sayın Selâhattin özgür, 
takrir aleyhinde mi görüşecek siniz? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Ha
yır efendim, esas hakkında konuşacağım. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Ben de 
esas hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü.. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Esas hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Tokoğlu.. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Aleyhinde 

konuşacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 

takriri veren ve takriri müdafaa eden arkadaşla
rın fikirlerine daima hürmet ettiğimi arz ederim. 
Yalnız, muhterem Sırrı Bey arkadaşımız bura
da muamelenin ilk gününden itibaren yanlış tat
bik edildiğini, halen yanlışlıklar komedyasının 
devam etmekte olduğunu, bu komedyanın sona 
ermesi gerektiğini, kanun teklifinin aynen Millet 
Meclisine iade edilmek icabettiğini beyan ettiler. 
Bendeniz maalesef bu fikirde değilim. Nâçiz ka
naatimce, iddia veçhile mademki yanlış muamele 
muhterem Senatoda başlamıştır, binaenaleyh bu 
yanlış muamele yine Muhterem Senatonun ka
rarı ile tashih edilmeli, kanun teklifi esas hak
kında müzakere edilip Anayasanın 92 nci mad
desi hükmü gereğince karara bağlanmalıdır. 

Burada mühim olan mesele Anayasanın 92 
nci maddesiyle birlikte içtüzüğün 68 nci madde
sini tahlil teşkil etmektedir. 

Bendeniz 92 nci maddeyi şu mânada anlıyo
rum : 92 nci madde gereğince Senato Millet Mee 
1 isinden kendisine havale edilmiş bulunan kanun 
teklifleri ve tasarıları üzerinde müzakere yapar. 
Bu müzakerelerin mahiyetini kanun tâyin ve tah-
didetmiştir. Kanun diyor ki; «dMillet Meclisinde 
kabul değiştirilerek kabul veya reddedilen tasarı 
veya teklifler Cumhuriyet Senatosuna gönderi
lir.» Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosuna bu 
tarz teklifler gönderildiğine göre, Cumhuriyet 
Senatosu ancak bu teklifler üzerinde karar alma
ya yetkilidir. Bu karar, müspet şekilde, değiştir
me şeklinde veya ret şeklinde tezahür eder. Bu üç 
şeüdlden ayrı bir şekilde sudur edemez. 

Görülüyor ki, bizim salâhiyetlerimiz Anaya
sanın 92 nci maddesi mucibince tahdidedilmiş, 
tâyin edilmiş ve tadadedilmiş bulunmaktadır. 
Biz bunun dışına çıkamayız. 

Şimdi İçtüzüğün 68 nci maddesinin anlamına 
geçmek istiyorum : . 

Her Muhterem B. M. Meclisi üyesi Anayasa
nın 91 nci maddesi hükmü ile kanun teklif etmek 
hakkına sahiptir. Ancak İçtüzüğün 68 nci mad
desi B. M. Meclisi üyesinin bu hakkını nasıl kul
lanacağını da tasrih etmiştir. Bu madde ahkâ
mınca B. M. Meclisi üyesi kanun teklifini, mez
kûr teklif komisyonlarda müzakere edilmekte 
iken her zaman geriye almak salâhiyetini haiz 
olduğu halde, kanun teklifi Meclis gündemine 
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alındıktan sonra, teklif sahibi bu haktan mahrum 
bırakılmaktadır. 

Muamelenin bu safihasında kanun teklifi 
üzerinde hukuki tasarruf bütün şümulü ile Mec
lise intikal etmiş bulunmaktadır. 

Içtizüğün 68 nci maddesi tek Meclis siste
mine uygundur. Bugün ise yeni Anayasamız 
muvacehesinde kanunlar iki meclisin müzake
resinden geçmektedir. 

Hal böyle iken, hâdisemizde İçtüzüğün 68 
nci maddesini yine de tatbik etmek imkânı mev
cuttur, kanaati acizanesindeyim. Çünkü, 68 nci 
maddenin espirisi, Mecliste gündeme alınmış 
bir kanun teklifinin, teklif sahibi tarafından 
geriye alınması talebi hüküm ifade edebilmek 
için mezkûr talebi her iki meclisin kabul etme
si lâzımdır. 

Meclisler kanun teklifinin geriye alınması 
hakkındaki karar verme yetkisini kullanmakta 
ayrı ayrı mutlak hakka sahiboldukları için Se
natoda teklifin geriye alınması talebi Senato 
Heyeti Umumiyesince kabul edilse dahi, bu ka
rar Millet Meclisi Heyeti Umumi'yesini hiçbir za
man takyidedemez, bağlıyamaz. Kaldı ki, iş bu 
kanun teklifinin geriye alınması talebinin Mil
let Meclisinde kabul edilmeyişi ile, yine bu tek
lifin, Millet Meclisi Heyeti llmumiyesinde on 
arkadaşımız tarafından tekalbbül edilmesi ve' 
Meclis Heyeti Umumiyesinin reyine vaz'edilme-
sİ, muamelesinin hukuki mahiyetini asla değiş
tiremez. 

Bu sebepten, hâdisemizde, madem ki, Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyesi kanun teklifinin 
geriye alınması talebini kabul etmemiş ve ka
nını teklifi Senato Heyeti TJmumiyesine tekrar 
havale edilmiştir. O takdirde Muhterem Sena
tonun vazifesi: İş bu kanun teklifini gündeme 
alıp, zatî meseleyi Anayasanın 92 nci maddesi 
hükmü gereğince karara bağlamaktan ibaret
tir. 

Arzım buıidan ibarettir. Beni sükûnetle din
lediğiniz için hepinize hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ünal'dı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız bu
rada tekabül keyfiyetinin Mecliste bir defa vâ
ki olduğunu beyan buyurdular, doğrudur. Bu 
kanun teklifi münasebetiyle burada usul hak
kında müzakereler cereyan ederken arkadaşla-
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rıınız tekabbül takriri verdiler. Bu takrir, te
kabbül keyfiyeti bakımından değil, usul yönün
den, yani ruznameye girdikten sonra tekabbül 
keyfiyeti vâki olduğu için, usul bakımından 
reddedildi. Yoksa tekabbül keyfiyetinin kendi
si reddedilmedi. Bunu böylece tesbit ettikten 
sonra bu meselenin doğrudan doğruya 92 nci 
madde ile alâkası olmadığını ifade etmek iste
rim. Bu doğrudan doğruya içtüzüğün 68 nci 
maddesini ilgilendiren bir hal almıştır. Çünkü, 
Anayasanın 92 nci maddesi bir teklifi .Senato
nun kabul, değiştirerek kabul veya reddi hu
susunu beyan etmektedir. Bunun üçünün de ha
ricinde olarak bir de geri alma muamelesi var
dır. Binaenaleyh, bu duranı İçtüzük hükmüne 
bağlıdır. İçtüzüğün 68 nci maddesinin şümulü 
içerisine girer. İçtüzüğün 68 nci maddesine gö
re tekabbül ka'bul edildi, fakat İçtüzüğün 68 
nci maddesi, dolayısiyle içtüzük tek Meclis esa
sına göre yapılmış olduğu için, burada bir te
amül kurulması meselesi ortaya çıkıyor. Ya
ni bir İçtüzük yapılmamış olduğuna göre. bir 
teamül meselesinin ortaya çı km asiyi e beraber, 
tekabbül keyfiyeti de meydana çıkmaktadır. 
Gerçi Meclisler müstakildir ama, kanun yapma 
seyri itibariyle, silsile halinde bir kanun evvelâ, 
Millet Meclisi 'encümenlerinden, onun Heyeti 
Umumiyesinden, Senato encümenlerinden ve Se
nato Heyeti Umunıiyesine, kadar bir silsile ta-
kibetmektedir. Bu silsilenin sonuna kadar, ya
ni son ruznameye alınıncaya kadar tekabbül 
keyfiyeti her zaman vâki olabilir. Tekabbül key
fiyeti yalnız bu Meclisin kabul etmesiyle te
kemmül edemez arkadaşlar. Burada tekabbül 
kabul edilmiştir - pardon - geri alma muame
lesi tekemmül etmiş verilmiştir, ama Heyeti 
umumiycsi itibariyle bu muamele bitmemiştir. 
Çünkü, kanunu yapmakta, hattâ bu kanunu 
yapma, salâhiyetinin yarısına sahibolan Millet 
Meclisinin de bu muameleden haberdar edilmesi 
lâzımdır. Ancak İçtüzüğün 68 nci maddesi de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının tekabbü-
lünden bahsetmektedir. Senato ve Millet Mecli
si âzası bunun şümulü içindedir. Binaenaleyh 
burada geri verme muamelesinden sonra bu 
muamelenin tekemmülü için Millet Meclisinin 
ıttılaına arz edilmesi lâzımdır. Bu olay sırasın
da on arkadaş çıkmış tekabbül ediyoruz, demiş
tir. Tamamen içtüzüğün 68 nci maddesine gi
ren bu tekabbül muamelesi carî olmuştur. Bu, 
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Millet Meclisinin Heyeti umumiyesi kararına 
da iktiran etmiş, bu karardan sonra Senatoya 
gelmiştir. Senato bu vaziyet karşısında tered-
düdetmiştir. Esasında kanunun yalnız Maliye 
ve Bütçe encümenlerine havale edilmesi icabet-
mektedir. Ye ilk havaleleri de bu yoldadır. 
Tereddüt hâsıl olduğu için bunun usul bakı
mından bir yanlışlığa, mâruz bırakılıp bırakıl
maması mevzuu üzerinde durulmuş ve bunun 
tesbiti için de Anayasa Komisyonuna ilâveten 
gönderilmiştir. Anayasa Komisyonu burada ar
kadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bir ihtisas 
Komisyonudur. Bunun Anayasaya usul bakı
mından aykırı olmadığını ekseriyetle dahi olsa 
tesbit edip Bütçe Komisyonuna göndermiştir. 
Bütçe .Komisyonu bunu, içtüzüğün 37 nci mad
desine ,göre Anayasaya aykırılığı üzerinden tet
kik etmeye yetkilidir. Ama, ihtisas Komisyonu
nun karara bağladığı bir movzuu, onunla bir
likte esasını da görüşmesi lâzımdır. 

Bu yönden, burada üç encümen mazbatası var
dır ve bu mazbatalar birbirini nakzetmektedir. 
İhtisas komisyonu diyor ki, Anayasaya uygun
dur. Bütçe Komisyonu diyor ki, Anayasaya uy
gun değildir. Binaenaleyh, bu mazbatalar birbiri
nin zıddr olduğu için hangisinin müzakereye esas 
olacağı belli değil. Gerçi Bütçe Komisyonu ra
poru, en son rapor olması bakımından müzakere
ye esas olabilir. Fakat burada verilmiş birçok 
takrirler var. Hangi encümen raporunun görü
şülmesinin lâzım geldiği hususu takrirle ifade 
edilmektedir. Bu bakımdan takrirlerin reye 
konulması lâzımdır. Bu suretle hangi encümen 
raporunun esas olarak alınıp müzakereye vaze
dilmesinin lâzım geldiğini tesbit etmek lâzımdır. 
Ondan sonra, hangi rapor üzerinde müzakere açı
lacaksa, açılır. Aksi takdirde, verilen takrirlerin 
esasa aykırı olması sebebiyle reddini talebediyo-
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ıBAŞKAN — Sayın Refet Aksoyoğlu, usul 
hakkında lehte ini, aleyhte mi konuşacaksınız? 

REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Leh
te konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOYOĞLU (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaşlar, bu mesele bizim anlayışımıza 
göre bir tçtüzük meselesi değil, bir Anayasa me
selesidir. Anayasanın 92 nci maddesine göre, bir 
kanun teklifi veya tasarısının Millet Meclisinden 
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gelen şeklini, Cumhuriyet Senatosu ya reddeder, 
ya kabul eder veyahut da değişiklikle kabul ka
ran verebilir. Bu husus, Anayasanın 92 nci 
maddesinde kesin olarak ifade edilmiştir. Yalnız 
hu ifade ile de kalmamış, aynı zamanda Anayasa
nın ruhu buna göre hazırlanmıştır. İki Meclisin 
teşkilinden maksat ikinci Meclis, birinci Meclisin 
yapmış olduğu işleri tetkik, kontrol ve daha 
sıhhatli olarak şümullü bir şekilde çıkmasını te
min içindir. Şimdi böyle olunca her iki Meclisin 
aynı teşekkül ve teşkilât içinde fonksiyonlarının 
aynı şekilde olacağını kabul etmemek icabeder. 
Bu iki hükmi şahsiyet aynı kadro, aynı teşkilât 
ve aynı fonksiyonu ifa edecek şekilde kurulmadı
ğına göre, bunun unsurları olan milletvekilleri 
ve senatörlerin de her yerde aynı salâhiyet ve 
mesuliyetleri yüklenecekleri iddia edilemez. Ana
yasaya göre yeni tüzükler yapılıncaya kadar eski 
içtüzüklere uyulması kabul edilmişse de, Anaya
sanın hükümleri bunu âmir ise de Anayasanın 
hükümlerine aykırı olan kısımlarının uygulanmı-
yacağı da gayet tahiîdir. O halde biz tüzükle
rin Anayasaya uyan kısımlarını tatbik edeceğiz. 
Bunun dışında hükümleri tatbik etmiyeeeğiz. 

Şimdi bir senatörün de bir milletvekili gibi 
kanun tekliflerini iki Meclisin müzakereleri sıra
sında, her harhada aynı yetkilerle geri almasını 
iddia ettiğimiz takdirde senatörlerin, Millet Mec
lisinin günlerce, haftalarca ve aylarca üzerinde 
çalıştığı, etüt ettirdiği ve çalışıp kabul ettiği bir 
kanun Senatoya gelince her hangi bir komisyon 
ve Heyeti Umumiye karariyle geri alması müm
kündür. Biz müşterek toplantılar için, Millet Mec
lisi tarafından Senato üzerine hakimiyet tesisine 
nasıl bir reaksiyon gösterinişseTî, Millet Meclisinin 
Senato fonksiyonunu nasıl ifa edemez hale getir
mesi hususunda ne kadar hassas davranmışsak, 
bugün de bu mevzu üzerinde Senatonun kabul 
edip, bütün senatörler tarafından teklif edilen 
kanun tekliflerinin Millet Meclisine sevk edilip 
arkasından müzakeresi bittikten sonra, tekrar Se
natoya gelişinde komisyonların birbirini nakzede
cek raporlarla gelmesi halinde, Senato fonksiyo
nunu ifa edemez gibi bir durum meydana gelmek
tedir ki, bunun önlenmesi lâzımdır. 

Ayrıca Anayasanın 92 nci maddesinin 10 nen 
fıkrası kanunların ivedilik derecelerine göre gö
rüşülmesi süresi, ivedilik meselesi orada tamamiy-
le belirtilmiştir. Şimdi Senatonun kabul, ret ve
ya değiştirerek kalbulünden gayrı 'bir de iade et-
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me veya geri alma prosedürü göz önüne alınmış 

I olsa idi Anayasadaki bu sürelerde de değişiklik
leri yapmak lâzımgelirdi. Buraya gelmiş olan ka
nun tasarılarını geri gönderme, iade etmede bu 
süreler Anayasanın 92 nci maddesinin onuncu 
fıkrasını da ihlâl etmiş durumdadır. Bu birinci 
defa ihlâl edilmiş, Meclise gitmiş. Meclis nazarı 
dikkate almamış, buraya göndermiş. Şimdi bu 
müddet devam edip gitmektedir. Her iki halde 
de Anayasanın 92 nci maddesi, gerek kanunların 
kabul, ret veya değişik şekilleri ve gerekse görü-

/şülmekte olan teklifte olduğu gibi süreler ihlâl 
edilmiş durumdadır. Haddizatında usulen yanlış 
olarak gelmiş kanun tasarıları Senato Başkanlı
ğınca doğrudan doğruya iade edilmesi lâzımge-
lirken, komisyonlara havale edilmiş ve komisyon
lardan da Senatoya intikal ettirilmiştir. Senato
nun şimdi burada verilmiş olan takrire göre geri 
gönderilmesi Anayasanın 92 nci maddesinin 
onuncu fıkrasına göre yanlış geldiği için teklifin 
iade edilmesi icabederdi ve teklif de kadük olur
du. Bu kanun teklifinin Millet Meclisince yeni
den müzakere edilmesi iktiza eder. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı tavzi-
hen arz edeyim, Sayın Refet Aksoyoğlu arkada
şımız Başkanlık Divanına Millet Meclisinden ge
len tasarı üzerinde yaptığı tasarrufun doğru 
olmadığı noktasında bir mütalâa, beyan ettiler. 
Fikirlerine hürmet ederim. Yalnız Başkanlık 
Divanı şöyle düşündü : Millet Meclisi, demin arz 
ettiğim sunuştan sonra tasarıyı bize göndermiş
tir. 

Senato Başkanlık Divanı bu hâdise üzerinde 
cereyan eden müzakereyi inceden inceye tetkik 
etmiş, usul ve Anayasa meselelerini nazarı dik
kate, alarak gerekli kararını vermiştir. Senato 
Başkanlık Divanı hiçbir lâyiha, takrir ve teklif 
üzerinde doğrudan doğruya tasarruf salâhiye
tini haiz değildir. Bir lâyihayı ret veya kabul 
etmek veya müzakere mevzuu yapıp yapmamak 
hususunda ancak, Senato Heyeti Umumiyesi ve 
Senatonun mesul komisyonu karar verir. Ana
yasa Komisyonunun verdiği karar ise doğrudan 
doğruya Bütçe Komisyonuna havale edilmesini 
ve orada tetkikini tazammun eder. Bugün de bu 
kararlar huzurunuza gelmiş bulunuyor. Binaen
aleyh, Başkanlık Divanı yaptığı işlemde İsrar 
etmektedir. (Usul hakkında söz istiyorum, ses
leri) 
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Usul hakkında kâfi derecede görüşüldü. BâV 

ka arkadaşa bu hususta söz vermeye mezun deği
lim. (Oya, oya, sesleri) Sırrı Atalay, Tokoğlu, 
Ağırnaslı ve Aksoyoğlu arkadaşlarımız, ikisi leh
te, ikisi aleyhte konuşmuşlardır. Binaenaleyh, 3 
takrir vardır. Bu üç takriri okutarak reyinize 
arz edeceğim. 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz vermiyorum. 
Kifayeti müzakereden sonra usul hakkında ya
pılmış bir müzakere vardır. İçtüzük usul hak
kında müzakerenin ne yolda cereyan edeceğini 
göstermiştir. Başkanlık bunu tatbikle mükellef
tir. önergeleri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen; tekli

fin, Bütçe Komisyonumuz raporu ile birlikte 
Millet Meclisine gönderilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 
Esat Çağa 

Yüksek Başkanlığa , 
İçtüzüğün 89 ncu maddesi gereğince müza

kereye mahal olmadığından teklifin iadesini arz 
ederim. Sinop 

Suphi Batur 
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Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 89 ncu maddesine uyularak, Büt
çe Komisyonu raporunun aynen Millet Meclisine 
gönderilmesi suretiyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Üç takrir de aynı mahiyettedir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Benim takrir en 
aykırısıdır. 

BAŞKAN — Sayın Âmil Artus da 89 ncu 
maddeden bahsetmektedir. Bu da Büyük Millet 
Meclisine iadesidir. Binaenaleyh, Esat Çağa ar
kadaşımızın takririni esas alarak reyinize arz 
edeceğim. Okuyun, lütfen. 

(Esat Çağa'nın takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Takrir 
64 e 49 oyla kabul edilmiştir, (Alkışlar) 

Takriri, cereyan eden müzakere zabıtları ile 
birlikte Millet Meclisine göndereceğiz. Şimdi gün
deme devam ediyoruz. 

Soruların müzakeresine geçiyoruz. Arkadaş
lar lütfen yerlerini terk etmesinler. 

4. - SORULAR VS CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 nci maddelerinin tatbikinden ne
den müspet neticeler elde olunamadığı, tatbikat
çıların ihmallerinin olup olmadığı ve eğer bu 
hükümler kâfi gelmiyorsa yeni bir tadil veya 
tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet, 
İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü so
rusu (6/52) 

BAŞKAN — Ömer Lûtfi Bozcalı, buradalar. 
Adalet, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanları yoklar. 
Soru gelecek birleşime talik edildi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in, Et ve Balık Kurumundan ge
çen bir ay içinde işine son verilen işçilere dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/54) 

BAŞKAN — Fikret Turhangil buradalar. 
Ticaret Bakanı olmadıklarından soru gelecek bir
leşime talik edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Kadirli Maarif Memuru 
Mahmut Bozdoğan ve aynı kaza öğretmenlerin
den Durdu Şahin'e son günlerde izin verilip ve
rilmediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/57) 

BAŞKAN — Mehmet Ünaldı buradalar. Mil
lî Eğitim Bakanı olmadığından gelecek birleşi
me talik edilmiştir. 

Gündemimizde başka madde olmadığı için, 
3 Mayıs Perşembe günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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5. — SÜNÜKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — İçel Emniyet mensuplarının, tayın be-
deUerinin artırılması hakkındaki Kanun müna
sebetiyle minnet ve şükran telgrafı 

2. — Türk Ocakları Genel Sekreterinin, 28 
Nisan Bayramı tebrik telgrafı 

3. — Hanak Adalet Partisi Başkanının, 23 
Nisan Bayramı tebrik telgrafı 

Telgraf suretidir 
T. C Senato Başkanlığına 

Ankara 
Tayın (bedellerimizin 165 liraya çıkarılmasın

da başta zatıâliniz olmak üzere sayın Senato 
Üyelerinin gösterdikleriniz anlayış ve gayreti
nizden dolayı minnet ve şükranlarımızı arz .ede
riz. 

îçel Emniyet mensupları 

Telgraf suretidir 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Eeisi 

Ankara 
Türk Ocakları milletimizin Hâkimiyeti Bay

ramınızı kutlar bu yolda millî ve demokratik 
hizmetleri geçenleri ışükran ve minnetle anar 
hürmetlerimi teyit ederim. 

Türk Ocakları Genel Sekreteri 
Rasim Eyüboğlu 

Telgraf suretidir 
Senato Meclis Başkanlığı 

Ankara 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci yılı 

dönümü münasebetiyle 23 Nisan Bayramı kaza
mızda heyecanla kutlanmıştır. Mukaddes gü
nün Türk Milleti ve onu temsil eden Senato 
Meclisine hayırlı olmasını temenni saygılarımla, 
arz ederim. 

Adalet Parti Başkanı 
Muhibbi Işık 


