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GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun tjycsi Sabahattin Orhon'un, 27 
Mayısın yıl dönümü münasebetiyle bâzı gaze
telerde, babı şahıslara atfen çıkan yazılara dair 
beyanatı; ve; 

Tabiî üye Kâmil Karavclioğlu'nun, bu mü
nasebetle usul hakkındaki konuşması dinlendi. 

Adıyaman Üyesi Halil. Ağar'a izin verilmesi 
hakkındaki '.Başkanlık tezkeresi okundu ve 'ka
bul olundu. 

istanbul (iyesi Ki fa t Öztürkçiue'nin, dış 
memleketlerde bulunun ırkdaşlarımızın sosyal, 
kültüre.!, ekonomik ve millî durumlarına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusunu, soru sa
hibi geri aldı. 

İzmir Üyesi Hilmi On a Cin, fikir işçilerini 
koruyacak yeni bir kanun tasarısının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü sorusuna Çalışma 
Bakanı Bülent Ecevit ve, 

İzmir Üyesi Hilmi Onat'm, asker öğretmen

lere terfih, hakkı tanınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Hilmi incesulu cevap verdiler. 

İzmir üyesi Hilmi Onat'm, 01, 62, 63, 64. 
66 ve 68 sayılı sözlü soruları, ilgili bakanlar ve. 

İzmir Üyesi Calıit Okurer'in, 60 
Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 69 ve 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin 70 

sayılı sözlü soruları, soru sahipleri bu birleşim
de ha/ar bulunmadıklarından gelecek soru gü
nü im bırakıldı. 

.'M . 5 . .1962 Perşembe günü saat 15 t e top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

İhsan Hamil Tigrel Kıulrık Baykan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. —- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si İVusret Tuna'nın, köy mahalle muhtar ve ih
tiyar heyeti, belediye, umumi meclis seçimleri
nin geciktirilmesi sebebine dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına, gönderilmiştir. (C/73) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastomnu Üye
si .Ynsret Tuna'nın, orman bölgesinde-yaşıyan 
hal km geçim ve çalışma imkânlarını sağlamak 
hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair söz
lü soru önergesi. Tarım Bakanlığımı gön deril
in iştir-. (6/74) 

3. •— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Kifat Öztürkçinc'nin Ö. Al t ay Egesel hakkın
da Adliye Bakanlığınca bir tahkikat -açılıp açıl
madığına dair sözlü soru önergesi. Adliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/75) 

Yazılı sorular 
.1. - • Oumhurivet Senatosu Kastamonu üye

si Nusret, Tuna'nın, Kastamonu'nun Oatalzey-
tin, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelennin birinci 
veya ikinci bölge fnıdık sahasına ithal olunma
sının mümkün olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, Cide - Kastamonu yolunun 
önümüzdeki kış mevsiminde açık bulundurul
ması için. ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/43) 

3. Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Abdülkerim Saraçoğlu'nun, Mardin'de 6 Mayıs 
1962 Pazar günü yapılan maç esnasında mey
dana gelen müessif hâdiselere dair yazılı soru 
önergesi, Devlet ve İçişleri Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/44) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

2 -$ubat .1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanunun 
birinci .maddesine bir fıkra, eklenmesine .dair 
kanım teklifinin Millet Meclisince reddolunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/159, C. Senatosu 
2/18) (Gündeme) 

» • • • < « 



B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — .Birleşimi aruyomııı, 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ckığun'iuğumuz var, oturumu 
açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANIN TN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Basbakkm İsmet İnönü'nün istifa ettiği- I BAŞKAN -- Sayın Fahri Özdilek'e 15 gün 
ne ve yeni Hükihnet kuruluncaya kadar, Bakan- izin verilmesi .'hususunu reyinize arz ediyorum. 
I ar Kurulunun vazifene devamının rica olundu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (i/137) 

'BAŞKAN — CumhTif başkanlığı tezkeresi 
va rdır, okunacaktır. 

i'umhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
Başbakan Malatya Milletvekili ismet İnönü 

istifa etmiş ve isi ifası kabul edilmiştir. 
Veni Hükümet kuruluncaya kadar. 'Bakanlar 

Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuştur. 
Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

15 AŞKAN — Ittılaınıza sunul m ustur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Vyesi Fahri ()z-
dilek'e izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/88) 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sa
yın Fahri Ozdilek'in izni hakkındaki tezkereyi 
okuyoruz. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fahri Ozdilek'in 

hastalığına binaen 28 Mayıs 1962 tarihinden iti
baren 15 «'ün müddetle izinli sayılması Başkan
lık Divanının 28.5.1962 tarih ve 40 nen toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
Suad Hayri Ürgüplü 

Kabul Ivtmiveufer... Kabul edilmiştir. 

.'>'. Millet Meclisince görüşülüp kabul, de-
ğİMİirilenk kabul veya reddedilen kanun tasarısı 
ve- tekliflerinin- Cumhuriyet S en a t osundaki görü
şülme süreleri hakkında C. Senatosu Anayasa vt 
Adald Komisyonunun mütalâası (No. 617) (1) 

BAŞKAN ••-•- Yüksek Heyetinizin bildiği gi
bi, Anayasanın 92 m-i maddesinin sureti tatbiki 
hakkımla. 17.1.1962 tarihinde, Anayasa Komis
yonunun aldığı bir karar vardı ve şimdiye kvı-
dar bu karara '/öve tatbikat yapılmakta idi. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Bütçe Komisvonu 
lîaşkauı sıfatiyle vermiş olduğu bir takrirle, bu 
meselenin komisyonca yeniden mütalâasını iste
mişlerdi. Anayasa Komisyonu evvelki kararına 
muvazi, fakat daha mufassal bir karar almıştır. 
Ittılaınıza arz elmek İçin komisyon mütalâasını 
okutuyorum : 

«Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun. 21.5.I962 gün ve esas 55/617 
sayılı ve tutanağın sonuna ekli mütalâası okun
du.» 

BAŞKAN — Bir mütalâa yoktur, ıttılaınıza 
arz edilmiştir. Bundan sonra bu surette mua
mele »'«irecek ve böyle «levam edilecektir. 

Kil mm 1 a rin m üzakeresine geçiyoruz. 

(1) Esas No. 55 ve 617 No.in mütalâa tuta
nağın sonun dadır. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. __ 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 
14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
mütaallik Millet Meclisince kabul olunan kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu. (M. Meclisi 2/81, C. Se
natosu 2/17) (Sıra Sayısı : 61) (1) 

BAŞKAN — Tasarı vaktinde dağıtılmıştır. 
Gerekçen in okunup okunmaması lüzumunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmasına lüzum görül me
ni iştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen,.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3005 savılı Meşhut Surlar Kanununun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 

mütaallik kanun teklifi 

MADDE 1. — 3005 sayılı Kanunun 14 ncü" 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti)'. 
. MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer, 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ada^ 
lef- Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci 
görüşülmesi bitmiştir. 2 nci görüşülmesi f> gün 
sonra yapılacaktır. 

Gündemde görüşülecek başka, madde yoktur. 
f> Haziran 1962 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzore Birleşime son veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 15.30 

6. — SORULAR 

i YAZILI SORUL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Aksoy'un, Çanakkale ve civarında yapıl
makla olan balık avcılığına dair yazılı soru öner
gesi ve (rümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulaâ-
oğlu ile Ticaret Bakanı ihsan Gürsan'ın ecvahı 
(7/39) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba

kanı ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı ola
rak ceyaplandırılmasına delâlet buyrulmasmı 
saygılarımla rica ederini. 

24 . 1 . 1962 

Çanakkale Senalörii 
Âli Aksoy 

(1) fit S. Sayılı lıaSmayazı tutanağın sonun* 
iladır. 

VE CEVAPLAR 

,17* VE CEVAPLARI 

j Soru : 
! Çanakkale ve civarında yapıl malda olan ba

lık avcılığının gün geçtikçe dumura uğratılma
sının âmilleri hakkındaki hususlar aşağıdaki 
maddelerde belirtilmiştir : 

1. Marmara'da trolla balık avcılığı kanu
nen yasaldır. Buna rağmen İstanbul'da büyük 
sermaye sahibi balıkçıların ve dolayısiyle cemi
yet ve kooperatif 'başkanlarının tarataları var
dır. 'Bunların Karadeniz'de çalışmaları gere
kirken maalesef senelerden beri ihmal ve kont
rolsüzlük yüzünden devamlı olarak Marmara'da 
çalışmaktadırlar. Denizin dibinden ağlarını sü
rütmek suretiyle çalıştıklarından balık neslini 
tüketmektedirler. (Bu aynı vasıtalarla tutul
makta olan balıkların geçen yıllara nazaran 
hissedilecek derecede azalmış olmasıyla sabit
tir.") Trol la rm ağ »'özlerinin kür oluşu balık-

230 



O. Senatosu B : 67 
hırın yavru lar ın ı «la yakalaması suret iyle üre
melerine mâni olmaktadır . Bu iibarla, halen ya
sak olan Marmara 'da kaçak olarak yapılan 
l rol avcılığının önlenmesi hususunda hazır lan
makta olan kanun tasarısına bir madde rklen-
nıesi düşünül ıııeki e midir. ' 

2. Boğazlar dışında balıkların yıımnrt la
masına elverişli genişliği .15 mil olan Saroz 
Körfezinde 1 rol avcılığının bir kanun mevzuu 
olarak yasak edilmesi mütalâa ve derpiş edil
mekte midir'.' 

.'•J. Dinarını ie balık avcılığı sıkı koni rol 
edilmediğinden günden güne balık avcılığı kor
kunç denecek derecede tahribat yapmak lad ı r . 
Dinamitle balık avcılığının sureti kat iyede ün
lenmesine zarure t olduğuna göre alınması t e 
reken tedbir ler meyanında cezai müeyyidesinin 
de art ır ı lması hususu düşünülmekti ' midir, ' 

•I. İler '.»'ece Saroz Körfezine Yunan balık
l ı larının gelerek a\ ' landıkları bir vakıadır . Bu
nu haber aiıp sürat le takib'inc koyularak ya
kalanmaları bugünkü basit ve yetersiz tedbir 
lerle mümkün olmadığına ^öre, Saroz Körfe
zinde barınmalarına en müsait olan Bakia Li
manında devamlı veya sık sık bulundurulacak 
Gümrük -Muhafaza motorlarıyla gerek Yunan 
balıkçılarını yakal ıyarak kaçak ve zararlı ba
lık avlamalarına mâni olmak ve gerekse di
namitle yapılan balık avcılığını önlemek gibi 
kesin ve isabetli tedbir ler in lüzum ve zarure
tine kaani bulunarak Vekâletinizce alınması 
düşünülen tedbirler varsa nelerdir . ' 

5. Çanakkale Boğazından .Marmara ve Ka-
radenizde yıımurtlaına.k için boğaza girmekte 
olan bal ıklar bâzı fırsat düşkünü 'balıkçıların 
kuvvetli ışık yakmala r ı suret iyle bütün balık
lar bu ışıklar etrafına top lanmak suret iyle in
dis ist ikametlerini şaş ı rarak mecburen yoluna. 
devam edemiyerek boğaz dışında yuvalan ıp 
yumur t lad ık la r ı bu suretle Yunan balıkçıları
nın bol balık tu tmala r ına imkân verdikleri bir 
vakıadır . Bu itibarla bundan birkaç yıl evvel 
Çanakka le 'ye gelmiş olan -mütehassıs bir heye
tin verdiği rapora güre, balıkların Ege 'den 
Marmara 'ya geçiş zamanları 1 Ekim ile 1 Ha
ziran arasında vukubulduğıı , binaenaleyh İşık'
la balık avcılığının suret i kat iyede yasak edil
mesinin zaruri bulunduğu anlaşılmıştır, Keyfi
yetin Bakanlığınızca bir defa daha tetkik ef-
t iri lerek. al ınacak sonuca göre mâni tedbirle-

31 . 5 .1962 0 : 1 
rin alınması hususunda ıııer'i kanuna bir mad
de ilâvesine dai r bir tasarıya lüzum ve ihtiyaç 
görülmekte midir .' 

T. C. 
Cümrük ve Tekel Bakanlığı 9 . 5 . 1902 

( iümrükler Muhafaza Müdürlüğü 
Kavı : :! - 008/570 - 425 

Konu : Su avcılığı İlk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 5 . 1902 gün ve Kanun la r Müdür 

lüğü 715/940 sayılı yazıları. 
Çanakkale ve civarında yapılmakta olan ba

lık avcılığının gün geçtikçe dumura uğratılması
nın âmilleri hakkında Cumhuriyet Senatosu 
fvyesi Ali Aksov'uu Bakanlığım taraf ından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği hususların 
ilişikle sunulduğunu arz ederim. 

Gümrük ve Tekel. Bakanı 
Şevket Buladoğlu 

Çanakkale Seiıaiörü Ali Aksoy'rm 24 \ i s a n 
1902 tarihi i önergesi cevabıdır : 

.1. Ticaret Bakanlığınca. Su ü r ü n l e r i Avcı
lığı hakkında yeni bir kanun hazır lanmaktadır . 

2. Trol avcılığının Saroz Körfezinde yasak 
edilmesi hususu Ticaret Bakanlığını ilgilendir
mektedir. 

o. Dinamitle balık avcılığı yaygın haldedir. 
Bu işleri takiple görevli hususi bir zabıta bulun
madığı için gümrüklü liman çevrelerinde Güın-
rük Muhafaza ve l imanlar dışında J a n d a r m a Ge
nel Kumandanl ığ ı Teşkilâtı meşgul olmaktadır. 

4. Saroz Körfezi mıntakasındaki hizmet 
0815 sayılı Kanunla 1950 yılında İçişleri Bakan
lığına devredilmiştir. 

5. Boğazlar dışında ışıkla balık avl ıyanlarm 
takibi işi de İçişleri Bakanlığına ait t ir . Mer'i ka
nuna daha ağır müeyyidelerin eklenmesine lüzum 
ve ihtiyaç vardır. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Tetkik Kuru lu Başkanlığı 
Savı : (ienet 11 -özel. 804 

29 1902 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi .- 4 . 5 . 1902 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanun la r Müdür lüğü ifadeli 7 1 5 / 9 4 0 - 7 / 3 9 sa
vınız. 

M — 
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Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üyesi Âli 

Aksoy'un Çanakkale ve civarında yapılmakta 
olan balık avcılığına, dai r yazılı sorusunun Ba
kanlığımıza taallûk eden kısmının cevapları aşa
ğıda arz olunmuştur. 

I. Halen yürür lük te bulunan Zabıtai Say-
diye Nizamnamesinin 29 ucu maddesinde Türki
ye Karasuları ile Boğazlar ve Marmara Denizin
de Trol ile balık avcılığı, menedilnıiştir. 

Balık avcılığı gelişmiş memleketlerde Trol ile 
balık avcılığının sureti kafiyede men'i yoluna 
gidilnıiyerek bu usulle avcılığın bâzı şekil ve 
şart lara riayet edilerek yapılması kabul edilmek
ti' ve faideleri görülmekte olduğundan yeni ha
zırlanmakta olan Su Ürünler i K a n u n u n d a ; «Türk 
karasularında, ("Marmara ve Boğazlar Türk su
lar ından nıadut tur) Trol ile su ürünleri istihsa-
lâtımn tabi olacağı esas, usul ve şar t lar ile böl
geler, mevsimler, vasıla ve malzemeler, istihsal 
metotları ve istihsal olunacak ürünlerin cins. 
nevi ve vasıfları hakkında yasak ve tahditler tü
zükle düzenlenir.» diye ifade edilerek biraz daha 
geniş ihtiyaçlara cevap verecek şekle getirilmesi 
düşünülmektedir . 

2. Trol ile balık avcılığında balık y u m u n a-
larıııdan ziyade ağ gözlerinin açıklıklarının 1 es
inti ile küçük balıkların avlanılmasına mâni olun
mak gayesi güdülmekle olduğundan yukarda arz 
edildiği veçhile ağ gözleri açıklıkları ile diğer 
hususların ihtiyaca t»öre tüzükle tanzim edilmesi 
düşünülmek!'ediı • 

3. Karasularının muhafazası HM7 sayılı Ka
nunla Gümrük Muhafaza Teşkilâtına verilmiş 
bulunmaktadır . Bu vazife bilâhara Jandarma 
Genel Komutanlığına intikal etmiştir. 

Hazırlanmakta olan (Su ü rün le r i Kanunun
da) «bomba, dinamit» gibi patlayıcı maddeler 
ile su ürünleri istihsali menedilmiştir. Bu menı-
nuiyete riayet elıniyenleriu cezalarının ağırlaş
tırılması derpiş olunmuştur. 

4. Ateş yakmak sureliyle balıkların göç yol
larının değiştirildiği hakkında Bakanlığımızda 
bir rapor mevcut değildir. Bu hususun 1 et kik et-
1 i rilmesi düşünül inektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ilışan nu r san 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, Ankara Orta - Doğu Teknik Üni
versitesine dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakamı Hilmi tneesalu'nun eevain (7/S6) 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba

kanı taraf ından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delâletinizi saygı ile rica ederim. 

I - a) Ankara Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin açılmasına hangi tar ihte kara r verilmiş
tir? b) Bu hususta Millî Eği t im Bakanlığı Tâlim 
ve Terbiye Dairesince de alınmış bir ka ra r var 
mıdır? c) varsa bu karar ın tarih ve numarası 
nedir? d) Bu kararda imzası bulunan Talim ve 
Terbiye Dairesi üyeleri kimlerdir? 

İT - a) Bugün Millî Eğitim Bakanlığı An
kara Orta - Doğu Teknik Üniversitesini faydalı 
görüyor mu? Niçin? c) Bu hususta Sayın Baka 
nın şahsi görüş ve kanaat leri nedir? 

izmir Senatörü 
("ahit Okurer 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0100 - 4/1073 

2 0 . 5 . 1002 

Özet : Cumhuriyet, Senatosu İzmir 
üyesi Cahit Okurer ' in yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumlıuriyel Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanun la r Müdürlü 

ğü ifadeli 20 . 4 . 1062 tarih ve 7/36 - 059/890 :a-
yılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahil 
Okurer ' in, Ankara Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesine dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur . 

Hereğini emirlerine arz ederim. 
Millî Eği t im Bakanı 

Hilmi İncesulu 

1. a) Ankara Orta - Doğu Teknik ü n h v r 
sitesinin açılması, 2 3 . 1 . 1957 ta r ih ve 6887 sa
yılı «Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuru luş 
ve hazırlıkları hakkında Kanun» ile kaimi ekil
miştir. 

!:>) Bu hususta Bakanlığımız Talini ve Ter
biye Dairesince alınmış bir kara r mevcut değil
dir. 
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2. a) Bakanlığımız Orta - Doğu Teknik 

Üniversitesini, özel kanununda gösterilen gaye1 e-
r inin tahakkuku ve kalkınma ihtiyaçlarımız için 
gerekli yüksek seviyedeki insan gücünün hazır
lanmasına- yardımcı olması, ayrıca İni kurumun 
çok muhtaouldıığumuz araşt ırma faaliyetlerinin 
kolaylıkla yürütülmesi imkânlarına sahip bulun
ması bakımından faydalı görmektedir. 

b) Bakanlık makamının görüş ve kanaatleri 
de bu yoldadır. 

o. — Cuınhuriifel Senatosu Iımir l' ı/t si Cahit 
Okurer'in İstanbul Amerikan Kolejinin ı/üks'k 
kısmına, dair yazılı sora öneren si /T İfillî K git i m 
Hakanı /filmi Ineesnln'nıın cevalıt (7/37) 

Cumhuriyet Senatosu Başkan lığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Milli Eğit im Ba

kanı ta raf ından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda delâletinizi saygı ile rica ederim. 

I - a) İstanbul Amerikan Üobert Koleji
nin yüksek kısmının açılmasına müsaade edilmesi 
hususu Millî Eği t im Bakanlığı Talim ve- Terbiye 
Heyet inde müzakere edilmiş midir.' b) Müzakere 
edilmiş ise bu müzakerenin zabıtları mevcut mu
dur? c) Mevcutsa bu zabıtlara göre hangi üyeler 
müsaade verilmesini uygun görmüş, hangi üyeler 
uygun görmemiştir? 

İT - a) İstanbul Amerikan Kolejinin yük
sek kısmının açılmasına Hükümetçe hangi tarihti 
müsaade edilmişi ir.' b) Buna ait Millî Eğil im Ba
kanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin bir karar ı 
var mıdır? e) Varsa bu karar ın tarih ve .uıımaras-
nedir.' d) Bu kararda imzası bulunan Talim re 
Terbiye Dairesi üyeleri kimlerdi!-? e) Karara mu
halefet eden üyeler varsa bunların isimleri ne
dir? 

I I I - a) Millî Eği t im Bakanlığının bugün
kü Talim ve Terbiye Heyeti İstanbul Amerikan 
Koleji yüksek kısmının açılmış olmasından şikâ
yetçi inidir? Bu müesseseyi faydalı görüyor mu? 
b) Bu hususta Sayın Bakanın şahsi görüş ve ka
naati nedir? 

İzmir Senatörü 
Gah il. Okurer 

7 3 1 . 5 . 1982 O : 1 
T. C. 

Millî Eği t im Bakanlığı 29 . 5 . 1962 
l Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1074 

Özet : Cumhuriyet Senatosu İzmir 
(jyfsi Cahit Okurer ' in yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanun la r Müdür lü

ğü ifadeli 26 Nisan 1962 tar ih ve 7/37 - 660/900 
sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit 
Okurer ' in, İstanbul Amerikan Koleji yüksek kıs
mına dair, yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur . 

Gereğini emirlerini1 arz ederim. 
Millî Eği t im Bakanı 

Hi lmi İncesulu 

1. a) İstanbul Amer ikan Kobert Koleji 
yüksek kısmının açılmasına müsaade edilmesi 
hususu. Bakanlığımız Tal im ve Terbiye Kuru-

| lıında görüşülmüş ise de, ku ru l bu konuda ka
rar vermeye kendini yetkili görmemiştir . 

b) Talim ve Terbiye K u r u l u n d a k i konuş
malara. ait bir protokol tanzim edilmemekte, 
ancak. Bakanlık, makamının tasvibine arzı uy
gun görülen husus la r bir k a r a r hal inde tesbit 
o lunmakta ve kurul üyelerince imzalanmakta
dır. 

2. a) İs tanbul Amerikan Kobert Koleji 
yüksek kısmının açdnıasma Hükümetçe , 28 
Ağustos I9ö7 tarih ve 4/9'î6S sayılı Ka ra rname 
ile müsaade olunmuştur . 

b ! Bakanl ığımız Talim ve Terbiye Daire
sinin bu hususa ait bir ka ra r ı mevcut değildir. 

•'!. a) Bakanlığımızın b u g ü n k ü Talim ve 
\ Terbiye Kurulu. İstanbul Amerikan Rober t Ko

leji yüksek kısmının açılmış olmasını, bir' Hü
kümet tasar rufu olarak mütalâa et m eldedir. 

, !>') Millî Hğitinı Bakanı olarak, açılışı bîr 
i Hükümet karar ına dayanan bu ku rumun .faali

yet ine devamında, zararl ı veya açılış gayesine 
uygun düşmeyen bîr çalışma tarzı içinde bu
lunduğu müşahade olunmadığı müddetçe, bi r 
sakınca, görmemekleyim. 
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7, — SUNUKLAR VE TELGEAFLAB 

/. — Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri 
Birlik Kooperatifi Genel Kurulunun hağldık ve 
şükran telgrafı 

Telgraf .suretidir 
Telgraf 

98098 
Sayın Suad Hayr i Ürgüplü 

Senato Başkam 
Ankara 

Verildiği Alındığı 
İlk merkez Numara Kelime Tarih Saat Resmî Orta merkez Tar ih Saat 

Anafa r ta la r :î912 5G 31 5 . 0 . 1 9 0 2 Hususi Suret :M . 5 . 1962 S. 1), 

Bildim toplant ı halinde bulunan Türk iye Esimi' Kefalet Kooperatif leri Birlik Kooperatifi 
Umumi 'Heyet toplant ıs ında al ınan bir i t t i fak karar ı ile zatıâiiniziıı yüksek (salısında muhterem 
Senatoya Türk esnaf ve sanatkâr la r ın ın bağlılık vo şükranlar ın ın iblâğına memur edilmiş bulunu-
yorum. 

Derin saygılarımla arz ederim. 
Kongre Başkanı Abdullah Çimer 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu •'/ . i> . /.%';' 

Esas No. : S. /T.» 
No. : 617 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Özeti : (Millet Meclisince görüşülüp kabul, de
ğişt ir i lerek kabu l veya reddedilen kanun tasarısı 
ve tekliflerinin Cumhuriyet Senatosundaki görü
şülme süreleri) hakk ında verilen mütalâadır . 

Cumhuriyet Senatasıı Başkanl ığından gelen ve Anayasamızın 92 nci maddesinin, Millet Mecli
since görüşülüp kabul , değişt ir i lerek kabul veya reddedilen kanun tasarısı ve tekliflerinin C. Seııa-
tosundaki görüşülme süreleri bakımından, komisyonumuzca yeniden tetkik edilmesinin Bütçe 
Komisyonu Başkanl ığı taraf ından istenildiğini ve bu isteğin C. Senatosu • Başkanlık Divanının 
27 . 4 . 19G2 tar ihl i toplant ıs ında uygun görü ldüğünü bildiren 2b . 4 . 1962 tar ih ve 617/925 sayılı 
yazısı üzerine, komisyonumuz; Anayasamızın konu ile ilgili 92 nci maddesinin İÜ ucu fıkrasını. 
92 j.ci maddenin diğer f ıkralar ı ve Anayasamızın diğer hükümler iyle bir l ikte ve hukukun gene! 
prensiplerini de göz önünde tu t a rak , incelemiştir. Ayrıca, 92 nci maddenin Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonu taraf ından kaleme alınan metni ile gerekçesini, bu metin üzerinde Temsil
ciler Meclisinde cereyan eden görüşmeleri ve Temsilciler Meclisi taraf ından yapılan değişikliği de 
ı nüta lâa etmiş tir. 

Anayasamızın 92 nci maddesi, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan 
metnin 91 nci maddesine tekabül etmektedir . 
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91 nci madde, Temsilciler Meclisinin 19 . 4 . 1961, 27 . 4 . 1961 ve 3 . 5 . 1961 tarihlerindeki 48, 

55 ve 59 ncu birleşimlerinde görüşülerek ve metinde birtakım değişiklikler yapılarak, 92 nci 
madde halinde kabul olunmuştur. 

Anayasamızın konu ile ilgili 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrası, Temsilciler Meclisi Anayasa 
Komisyonu tarafından hazırlanan metnin 91 nci maddesinde 3 ncü fıkra olarak yer almıştır. Bu 
fıkrada Temsilciler Meclisi tarafından yapılan değişiklik, fıkradaki (Cumhuriyet Meclisi) sözü ye
rine (Cumhuriyet Senatosu) sözünün kullanılmasından ve fıkraya, (Bu fıkrada belirtilen süreler 
meclislerin tatil devamınea işlemez) cümlesinin eklenmesinden ibarettir. Sözü edilen fıkranın 
Temsilciler Meclisi tarafından bu suretle kabul edilen metni. Anayasamıza, aynen intikal etmiştir. 

Komisyonumuz; bu incelemelerden sonra, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından vfukı 16 .1 .1962 
tarih ve 296 sayılı istek üzerine verdiği 17 . 1 . 1961 tarih ve Esas 17, Karar 2 sayılı istişari müta
lâanın isabetine bir kere daha kaani olmuş ve konuyu, (Millet Meclisince görüşülüp kabul, de
ğiştirilerek kabul veya reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin C. Senatosundaki görüşülme süre
leri) adı altında ve aşağıda yazılı olduğu üzere daha etraflı ve acık bir şekilde izah etmeyi uygun 
görmüştür : 

1. Anayasamızın konu ile ilgili 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında aynen şöyle denilmekte
dir : 

(Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen bir metni, Millet Meclisi komisyonla
rında ve Genel Kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir süre icinde*karara bağ
lar. Bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 15 günden, ivedi olımyan haller
de bir aydan kısa olamaz. Bu süreler içinde karara bağlannııyan metinler, C. Sena
tosunca, Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş sayılır. Bu fıkrada -belirti
len süreler Meclislerin tatili devamınea işlemez.) 

Bu fıkranın ilk cümlesi, kaideyi koymaktadır. Bu kaide, bir kanun tasarı ve teklifinin Cumhuri
yet Senatosu komisyonlarında ve f.İenel Kurulundaki görüşme süresinin, M. Meclisi komisyonlarında 
ve Genel Kurulundaki görüşülme süresini aşamıya?ağı, yani ona müsavi olacağı şeklindedir. Ancak, 
kanun tasarı ve teklifleri 92 nci maddenin ilk fıkrasına göre önce Millet Meclisinde görüşüleceği için, 
Anayasa yapıcısı; ilk görüşmelerin, hazırlık çalış nal arını da ihtiva etmesi hasebiyle bazan uzunca 
zamanlar alabileceğini ve C. Senatosundaki görüşmelere, Millet Meclisindeki hazırlık çalışmalarım 
da içine alan görüşmelerden sonra başlanılacağını göz önünde bulundurarak, görüşme bakımından 
C. Senatosuna uzunca zamanlar ayırmayı doğru bulmamış ve fıkranın ilk cümlesindeki kaideye, 
C. Senatosundaki âzami görüşme süresinin 3 ayı geçemiyeceği, yani 3 ay olabileceği şeklinde bir is
tisna koymuştur. Kaide ve bu istisna birlikte mütalâa edildiği takdirde, hâsıl olan netice şudur: 
Bir kanun tasarı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda tanı üç ay tutan bir 
zaman içinde görüşülmüş ise, Cumhuriyet Senatosunda da tam üç ay tutan bir zaman içinde görü
şülebilir. Şayet kanun tasarı ve teklifinin M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulundaki görü
şülme müddeti 3 ayı asmış, meselâ 4 ayı, 8 ayı, 1 yılı bulmuş ise. C. Senatosundaki görüşülme 
müddeti, 4 ay, 8 ay, 1 yıl olamaz, âzami üç aydır. <^ 

Anayasa yapıcısı; bir kanun tasarı ve teklifinin M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulun
da, bir aydan, 15 günden az, hattâ 3 gün. 5 gün gibi kısa müddetler içinde görüşülebilmesi ihtima
lini de göz önünde bulundurarak, görüşme süresi bakımından C. Senatosunu böyle 3 gün, 5 gün 
gibi çok kısa zamanlarla bağlamayı da mahzurlu görmüş ve sözü edilen fıkranın ilk cümlesindeki 
kaideye, C. Senatosu Komisyonlarında ve Genel Kurulundaki asgari görüşme süresinin ivedilik hal
lerinde 15 günden az olamıyacağı. yani 15 gün olabileceği ve ivedili olımyan hallerde de 
bir aydan az olnııyacağı, yani bir ay olbileceği şeklinde ikinci bir istisna koymuştur. Kai
de ve bu ikinci istisna birlikte mütalâa edildiği takdirde, hâsıl olan netice de şudur : Bir kanun ta
sarı ve teklifi M. Meclisi Komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili olarak tam 15 günde görü
şülmüş ise C. Senatosunda da tanı 15 günde görüşülebilir. Şayet kanun tasarı ve teklifinin M. Mecli
si komisyonlarında ve Genel Kurulundaki ivedili olarak görüşülme müddeti 15 günden az ise, yani 
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1 ilâ 14 günden ibaret ise, C. Senatosundaki görüşülme müddeti 1 ila 14 gün değildir, âzami 15 gün
dür. Bir kanun tasarı ve teklifinin Millet Meclisi Komisyonlarında ve Genel Kurulundaki ivedili ol-
maıksızm cereyan eden görüşülme müddeti bir aydan az ise, yani 1 ilâ 29 günden ibaret ise, O. Sena
tosundaki görüşülme müddeti 1 ilâ 29 gün değildi ı\ âzami 1 aydır. 

Yukarda zikredilen kaide gene yukarda zikrolunan iki istisnasiyle' birlikte mütalâa edildiği 
takdirde, aklen varit ihtimallere göre hâsıl olabilecek neticeler şöyledir : 

I - Bir kanan tasarı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili olarak ve
ya ivedili olmaksızın tanı üç ayda görüşülmüştür. O. Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurulundaki 
görüşme süresi nedir? Cevap: Âzami tam üç aydır, 1 gün ilâ 3 ay olabilir, 3 aydan asla fazla olamaz. 

I I - Bir kanun tasarısı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili olarak 
veya ived'Ji olmaksızın 3 aydan fazla bir zaman zarfında görüşülmüştür. C. Senatosu komisyonlarında 
ve Gendi Kurulundaki görüşme süresi nedir? Cevap : Azami 3 aydır, 1 gün ilâ 3 ay olabilir, 3 aydan 
asla fazla olamaz. 

I I I - Bir kanun tasarısı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili ola
rak tam 15 günde görüşülmüştür. C. Senatosu komisyonlarında Ve Genel Kurulundaki görüşme sü
resi nedir? Cevap : Âzami 15 gündür, 1 İlâ 15 gün olabilir, 15 günden asla fazla olamaz. 

IV - Bir kanun tasarısı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili olarak 
15 günden az bir zaman zarfında görüşülmüştür. C. Senatosu komisvonlarmda ve Genel Kurulun
daki görüşme süresi nedir? Cevap : Âzami 15 gündür, 1 ilâ 15 gün olabilir, 15 günden asla fazla ola
maz. 

V - Bir kanun tasarısı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili ola
rak 15 gün ilâ 3 ay zarfında, görüşülmüştür. C. Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurulundaki 
görüşme süresi nedir? Cevap : M. .Meclisindeki -görüşme süresi ne kadar ise O. Senatosundaki gö
rüşme süresi de o kadardır. Bilfarz, M. M e c l i s i n d i görüşme süresi 10 gün, 28 gün, 1 ay 29 gün, 
2 ay 29 gün ise, C. Senatosundaki görüşme süre s i d o ] ö gün, 28 gün, 1 ay 29 gün, 2 ay 29 «gündür. 

VI - Bir kanun tasarı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili ol
maksızın tam 1 ayda görülmüştür. C. Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurulundaki görüşme 
süresi nedir? Cevap : Âzami 1 aydır, 1 ilâ 30 gün olabilir, 1 aydan asla fazla olamaz. 

VII - Bir kanun tasarı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili ol
maksızın 1 aydan az bir zaman zarfında görüşülmüştür. C. Senatosu komisyonlarında ve Genel 
Kurulundaki görüşme süresi nedir? Cevap : Âza'ni 1 aydır, 1 ilâ 30 gün olabilir, 1 aydan fazla 
olamaz. 

VIII - Bir kanun tasarı ve teklifi M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili ol
maksızın 1 ilâ 3 ay zarfında görüşülmüştür. C. Senatosu komisyonlarında ve Genel Kurulundaki 
görüşme süresi nedir? Cevap : M. Meclisindeki görüşme süresi ne kadar ise, C. Senatosundaki gö
rüşme süresi de o kadardır. Bilfarz, M. Meclisindeki görüşme süresi .1 ay 1 gün, 1 ay 29 gün, 2 ay 
29 gün ise, C. Senatosundaki görüşme süresi de 1 ay 1 gün, 1 ay 29 gün, 2 ay 29 gündür. 

2. Komisyonumuz; bâzılarının, Anayasamızın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasının ilk cüm
lesindeki (kısa) sözü üzerinde durarak, 

I - M. Meclisi Komisyonlarında ve Genel Kıı'ulıında ivedili olarak görüşülen kanun tasarı ve 
tekliflerinin C. Senatosunda 15 gün -geçmeksizin göHişülemiyeceği, yani 15 gün geçtikten sonra 
görüşüleceği, 

II - M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ivedili olmaksızın görüşülen kanun ta
sarı ve tekliflerinin de C. Senatosunda 1 ay geçmeksizin görüşülemiyeceği, yani 1 ay geçtikten 
sonra görüşülebileceği, 

Düşüncesinde olduklarını da göz önünde bulundurmuş ve konuyu, bu acıdan da incelemiştir. 
Fıkrada, (süre) sözü kullanılmıştır, (süre), başlangıcı ve sonu olan bir zamanı kapsar. Görüşme 
süresi denilince, .görüşmeye ancak bu sürenin bitiminde başlanabileceği değil görüşmenin ne ka
dar zaman içinde yapılıp bitirilmesi gerektiği anlaşılır. 
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C. Senatosu B : 87 31 . 5 . 1982 O : 1 
(Süre) , diğer kanunlar ımızda da yer almış, anlamı, ve ta tb ika t ı , daima bu şekilde olmuştur, 

Bir misal arz edelim : Ceza mahkemeler inden ve ilen hükümler in Temyiz süresi, hükmün tefhim 
veya tebliğinden i t ibaren bir haftadır . H ü k m ü Temyiz etmek istiyen ilgilinin, bu hakkın ı kullan
ması için bir hatta, beklemesine asla ihtiyaç yok u ur , ilk günü de, yedinci günü de temyiz edebi
lir. Şayet, temyiz için sekizinci günü beklerse, teniyiz hakkı düşmüş sayılır. 

Bu anlayışa aykırı anlayış, sağduyuya da uy naz. Zira aykır ı anlayıştan, bekliyerek veya bek
leterek iş görmede isabet etme ihtimalinin daha fazla olacağını kabul e tmek gibi bir netice do
ğar ki, bu neticenin, işleri isabetle olduğu kadar sürat le de görmek gerekt iği hakk ındak i lâzime 
ile asla bağdaşamıyacağı aşikârdır , lö günlük bir süre içinde görülebilecek bir işi, dosyasını ma
sada veya dolapta 14 gün beklet t ikten sonra ele alma. yerine, şa r t l a r elveriyorsa ilk günü ele al
manın daha uygun olacağı münakaşa kabul etmi ven bir gerçektir . Geldiği gün ele al ınan bir 
dosyanın, o gün veya ertesi gün isabetli olduğu kanaat iyle bir neticeye bağlanmasına rağmen, 
sırf, (süre dolmamışt ır) diye süre sonuna kadar askıda b ı rak ı lmasmdaki manasızlık ve zarar da 
aşikârdır . 

M. Meclisi komisyonlarında ve Genel Kura l ı nda , görüşülen bir kanun tasar ı ve teklifinin C. 
Senatosundaki görüşülme süresinin başlangıcına gelince : Bu başlangıç, işleme ait evrakı ihtiva 
eden dosyanın M. Meclisi Başkanlığı ta raf ından O. Senatosu Başkanl ığına fiilen tevdi edildiği 
gündür . Sonu ise, yukarda 1 nci maddede verilen izahata göre hesaplanacakt ı r . 

3. M. Meclisi Komisyonlar ında ve Genel Kuralımda, ivedili olarak veya ivedili olmaksızın gö
rüşülen kanun tasarı ve tekliflerinin C. Senatosu Komisyonlar ında ve Genel Kuru lundak i görü
şülmesi, yukarda 1 nci maddede 8 şık halinde gösterilen zamanlar zarfında - ister hiç başlanıl
mamış, ister başlanılmış fakat sonuçlandır ı lmamış olsun - bitirilemczse ne olur? Bu sorunun ce-
vebım, sözü edilen f ıkranın ikinci cümlesi gayet açık bir şekilde ve rmekted i r : Bu takd i rde , C. 
Senatosunca, kanun tasarı ve teklifleri, M. Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş sayılır. 

Bu fıkranın son cümlesi ise, sözü edilen ( s i r e n i n ) , Meclislerin tat i l i devamınca işliyemiye-
ceği kaidesini koymaktad ı r . 

(M. Meclisince görüşülüp kabul , değişt i r i lerek kabul veya reddedilen kanun tasarı ve teklifle
rinin C. Senatosundaki görüşülme süreleri) hak ' - ında komisyonumuzca, oy birliği ile tcsbit edilen 
işbu mütalâa, O. Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa 
sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Bursa Tokat C. Bşk. Seç. Üye C. Bşk. Seç. Üye 
#. Kayalın- Z, Belil Â. Artus Â. Ünlü 

İzmir Çankırı Uşak izmir 
Ö. L. Bozca!ı H. Dağlı K. Coşkunoğlu 1. Birant 

Ordu Sivas İstanbul 
Z. Kum ruhi A. Çekemoğlu /*'. Başak 





Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü madde
sinin yürürlükten kaldırılmasına müatallik Millet Mecli
since kabul olunan kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 /81 , 

C. Senatosu 2/17) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 57) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 4 .. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
2/81 

Sayı : 805 - 3426 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına müta-
allik kanun teklifinin, Millet. Meclisi Genel Kurulunca 27 . 4 . 1962 tarihli 81 nci Birleşiminde 
kabul edilen metni ile kanun teklifi dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

NOT : Bu teklif 15 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve 
Genel Kurulun 16, 27 . 4 . 1962 tarihli 75, 81 nci Birleşimlerinde de görüşülerek kabıü edil
miştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 25 . 5 .1962 

Esas No. 2/17 
Karar No. 10 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, başkanın izinli ve kâtibin mazeretli olmaları hasebiyle Sözcü Zihni Betilin 
başkanlığında ve Sözcülüğe Kâmil Coşkunoğlu'nu ve Kâtipliğe de Zeki Kumrulu'yu seçerek, 
24. 5 . J 962 tarihinde toplanmış ve Meşhut suçların Muhakeme usulü hakkındaki 3005 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına mülaallik kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel 
Kurulunca 2 7 . 4 . 1962 tarihli 81 nci Birleşiminde kabul edilen metni üzerinde gerekli görüşme
leri yapmıştır : 

3005 sayılı Kanunun Cumhuriyet Müddeiumumilerine levkif salâhiyeti veren 6 nci madde
siyle mahkemeleri tevkif kararı ittihazına mecmu- eden 13 ncü maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. Sözü edilen tevkif kararlarına itiraz edilemiyeceğine dair olan 14 ncü madde, bu se-
oeple tatbik kabiliyetini kaybetmiştir. Tevkifin, :.a.lns hiiiTİyefıni tahdideden bir tedbir olması 
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hasebiyle, hem Anayasamıza, hem de ceza hukukunun genel prensiplerine göre itirazen tet
kik olunabilmesi gerekir. Bu iti'barla Millet Meclisince kabul edilen metin, komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Anayasa ve Adalet Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Tokat Uşak Ordu 
Z. Betti K. Coşkunoğlu Z. Kumrulu 

Çankırı Taibiî Üye C. Bşk. Seç. Üye 
H. Dağlı. R. Aksoyoğlu A. ünlü 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

3005 sayıHıı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik 
kanun teklifi 

Madde 1. — 3005 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi yürürlükten kaldırılın işi ir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3. —- Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL HTTİ.(M MUTİN 

3005 sayıîı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik 
kanun teklifi 

Madde 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen, kalbul edilmiştir. 
Madde 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Bşk. Sec, Üye 
Â. Artus 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 61) 


