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X. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifinin gö
rüşülmesinin 14 . 6 . 1962 Perşembe gününe bı
rakılması kabul olundu. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması 'hakkında, kanun tasarısı 
ile, 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 1962 
yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı bölü
münün (A/2) cetvelinde değişiklik yapılması
na dair olan ve, 

3005 sayılı Meş'hut Suçlar Kanununun 14 

ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
mütaallik Millet Meclisince kabul olunan ka
nun teklifleri kabul edildi. 

14 . 6 . 1962 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime mn verildi. 

Baş'kan 
Başkanvekili 

İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 
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Tezkereler 
1. — Cunı'huriyet Senatosu izmir Üyesi Enis 

Kansu ile Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm ya
sama dokunulmazlıkları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/90) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ga-
lip Avşar'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/9.1) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

Sabahattin Orlıon'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/92) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

4. —• Cum'huriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunulmazlığı (hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/93) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
5. —• Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 

ve Cum'huriyet Senatosu içtüzük Komisyonu 
raporu (C. Senatosu 2/15) (Gündeme) 



B Î R t N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ibrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklanın yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

4. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğun'ın, Ada
let Partisi Senato Crupundan ayrıldığına dair 
l/azısı 

BAŞKAN — Gündem dışı Başkanlığın sunu
şu olarak, bir sayın üyenin mensubolduğu parti
den istifasına dair yazısını. ıttılaınıza arz edil
mek üzere, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Adalet Partisi Senato Crupundan ayrıldığı

ma dair mezkûr parti Genel Başkanlığına gön
derdiğim mektubun bir suretini ekli olarak tak
dim ediyorum. Bilgi edinilmesini Are gereğinin 
yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Senatörü 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Sınat osu Çanakkale Üyesi 
Ali Aksoy ile Kon t/a Üyesi Ahmet Onar'a izin 
verilmesi hakkında. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/94) 

BAŞKAN Tezkerevi okutuvorum 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 8 . 6 . 1962 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ali Aksoy, 15 
gün, mazeretine binaen, 18 . 6 . 1962 tarihin
den itibaren. 

C. Senatosu Konya Üyesi Ahmet Onar, 15 
gün hastalığına binaen. 1 2 . 6 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Efendim, izin taleplerini teker, 
teker okutup oylarınıza sunacağım : 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy, 15 
gün, mazeretine binaen, 18 . 6 . 1962 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Konya Üyesi Ahmet Onar, 15 
gün hastalığına binaen. 12 . 6 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işlere geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo-
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C. Senatosu B : 
ru (C. Senatosu 2/IS) (Sıra Say ist : 65) [Dağıt
ma tarihi : 5.6. 1962] (1) 

B A Ş K A N — Sayın arkadaşlar, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzük teklifinin bir hafta evvelki bir
leşimde bugün için gündeme alınmasını ve mü
zakere edilmesini Yüksek Heyetiniz kabul buyur
muşlardı . Bu itibarla Cumhuriyet Senatosu İç
tüzük tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Burada bir noktayı hat ı r la tmama müsaadele
rinizi rica edeceğim. İçtüzük teklifi bir defa mü
zakereye tâbidir . İçtüzük teklifinin görüşülmesi 
kanunlar ın müzake resindeki cari usuller üzerin
den yürütülecektir . Tasarı daha önce ve bir haf
ta kadar müddetle sayın üyelerin tetkikine arz 
edilmişti. Şüphe yoktur 'k i , bu müddet içerisinde 
sayın üyeler tetkik imkânını bulmuşlardır . An
cak, komisyon raporu bir sayfa kadard ı r ; bu se
beple raporu bir defa daha okut turuyorum. 

(Komisyon raporu, 65 S. Sayılı basmayazı-
dan, okundu.) 

B A Ş K A N — Raporu dinlediniz, İçtüzük ta
sarısının heyeti umu nüvesi üzerinde daha evvel
ce söz almış iki sayın üye vardır. Birisi Sayın 
Atalay, diğeri de Sayın Sırr ı Uzunhasanoğlu'-
dıır. 

Başka, söz istiyen varsa lütfen isimlerini yaz
dırsınlar. 

ADİL T Ü R K O ' İ L F (Hakkar i ) — Cooen cel
sede söz istemiştim. 

BAŞKAN — Beki efendim, buyurun Sayın 
Sırrı Atalay, 

S I R R I r Z C N H A S A N O Ğ L Ü (Bolu) — Be
nim konuşmam grup adına olacaktır, efendim. 

S I R R I A T A L A Y (Kars) — Arkadaşımız 
gruplar ı adına konuşacakları için takaddüme 
hakları vardır , haklar ım kııllanacaklarsa kürsü
yü terk ediyorum. 

B A Ş K A N — O halde buyurun, Sayın Fzun-
hasanoğlıı, 

Y E N İ TÜRK"1 YE I» ARTİŞ t C r M H U R İ Y R T 
S E N A T O S U CiRUPlT ADINA S I R R I Ü Z I N -
H A S A N O C L U (Bolu) — Muhterem senatör ar
kadaşlar, bugünün müzakere mevzuu olan (di
ni izdeki Cumhuriyet Senatosu İçtüzük tasarısı 
üzerinde Yeni Türkiye Par t is i Cumhuriyet Seruı-

(1) 65 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun
da dır. 
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tosu Grupu adına söz almış bulunmakla gerekli 
günlüğümüz noktalarda bâzı tenkid ve temenni
lerde bulunacağız. 

Esasa - gir işmeden evvel şunu arz edeyim ki; 
bu tasarının, İçtüzük Komisyonu raporunda be
lirt ildiği. gibi .İtalyan, İsviçre, Fransa ve Ameri
ka Senatosu İçtüzüklerinden istifade edilmek ve 
halen yürür lük te bulunan Türkiye Büyük M'.!1 et; 
Meclisi Dahilî Nİzamnamesindeki dilimizde be
nimsenmiş ve Türkçemizdo teınossül edilmiş bâzı 
terimlerin yeni öztürkçe karşılığına çevrilmek su
retiyle mer'i Anayasanın ahkâmı dairesinde ha
zırlanmış olduğunu müşahede etmekteyiz. 

Buna rağmen bâzı hususlarda eksiklikler ve 
boşluklar ve 'bâzı hususlarda da fazlalıklar oldu
ğunu ve daha umumi bir ifadeyle bir noktada 
toplanacak mâna ve mahiyetteki fikirlerin ayrı 
ayrı maddelerde toplanmış bulunduğunu görmek
teyiz. Bundan başka birçok madde ve fıkralara 
vücut veren ifadelerdeki müphem iyot ayrıca te
reddüdü mucibolmakfadır. Bu itibarla, biraz ol
sun, sathi de oh'a faydadan hali olmıyacağı dü
şüncesiyle vaktimizin müsaadesi nisbetinde bun
lara temas ederek görüşlerimizi kısaca aksettire
ceğiz. 

Ezcümle; tasarının 7 nci maddesinin ilk fık
rasında (Başkan ve Başkanvekilleri üyesi bulun
dukları sivasi parti lerin ve siyasi gruplar ın Tür
kiye Biivük Millet Meclisinin içinde veya dışın
daki faaliyetlerine ve görevlerinin yerine getiril
mesini gerektiren haller dışında Meclis tart ışma
larına katılamazlar.) kaydını ihtiva etmektedir. 
Her halde bu. Başkanlık görevini bitaraf olarak 
yanacağı düşüncesiyle konmuştur. Bu mülâlur-'a 
ve kanaatler konmuş ise, bizce bundan dolacak 
faydadan, bu kavdın kaldırı lmasından do lacak 
Tavda daha büyük olacağından maddeden çıkarıl
ması, cıkarılmıyacaksa diğer Divan üvelori için 
de böyle bir kaydın vaz'ı yerinde olurdu. 

Lâkin, Reisicumhura, gaybubeti halinde Sena
to Başkanı vekâlet edeceğine ve Devlet R'üsmüı 
part i ler üstünde1 bitaraf kalması gerekliğine, hük
mün davandığı mesnedin bu görüş olduğu teboy-
yün etmesine ve Anayasanın 84 ncü maddesinin 
bunu anla tan ve ihsas ett iren hükmüne »;örc bu 
fıkrava dokunmak ve üstünde daha fazla fikir 
yürü tmek gerekmediği düşünce ve kanaatinde
yiz. 

Yalnız bu fıkranın bit im'ndeki (Başkan, Ge
nel Kurula Başkanlık ederken oy kullanamam.) 
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C. Senatosu E :' 
cümlesine gelince; bu cümlenin bağlı olduğu. 7 
nci maddenin ilk fıkrasında söze başlarken Baş
kan ve Başkanvekilleıi dediği halde, bu ilk fık
ranın son cümlesinde yalnız Başkan tâbirini kul
lanarak, Genel Kurula Başkanlık ederken oy ktl-
lanamıyacağmı kaydetmektedir. Halbuki Genel 
Kurula Başkandan başka Başkanvekilleri ve istis
nai hallere münhasır olmak üzere dahi olsa bun
ların yokluğundan ve gerektiğinde en yaşlı üye
nin başkanlık edeceği tasarının birinci maddesi
nin birinci fıkrasında açıkça tebarüz ettirildiği
ne nazaran, daha umumi bir tâbir olarak (Genel 
Kurula Başkanlık edilirken oy kullanılamaz) den
se veyahut bilfiil Başkanlık eden zat kasdedildiğin
den Anayasanın mezkûr 84 ncü maddesinde oldu
ğu gibi (Başkan oy kullanamaz) kaydı ilâvesİz 
olarak bırakılsa ve aynen kalsa daha yerinde 
olurdu. Ve hattâ burada daha ileri giderek rey 
kullanılmasında bir beis görülmemesini re kay
dın mefhumu muhalifinden Divan üyelerine de 
teşmil edilmediği anlaşılmasına göre, gönül büs
bütün kaldırılmasını arzu ederdi. Fakat bu ar/u
nun yerine getirilmesine her şeyden evvel Anaya
sanın bahsettiğimiz 84 ncü maddesinin bu Sefa
hati mâni bulunmaktadır. 

Bu bapta 17 Kasım 1946 tarihli İsviçre Aynı 
Meclisi Tüzüğüne şöyle bir göz attığımız zaman, 
bu tüzüğün 10 ncu maddesi, Divan tarafından 
seçimlere ve oylara başvurulma hallerinde Baş
kanın oy kullanmasına ve 78 nci maddesinde 
gizli oylamaya katılmasına müsaade etmekte ve 
ı"'kat ^mumi olarak oylamalarda müsaade et-
• ^ l*<vmi - bizim Anayasamızda olduğu gi
bi - kısaca (Başkan ov kullanmaz) kaydını vaz'-
edAn keza mezkûr İsviçre Âvan Meclisi Tü
züğümün 71 nci maddesinden öğreniyoruz. 

7 nci maddenin son fıkrasına gelince (Baş-
k-m ve Başkanvekilleri Senatoya başkanlık 
ederken giymek mecburiyetindedirler.) Demek-
1"VV •. Fakat giyinilecek şeyin ne olduğunu 
sövlcmeımkte ve zıılıulen unutulması tabiî olan 
o g-vinilecek kıyafetin her halde frak olduğu 
anlaşıl maktadı;'. 

Tasarının 14 ncü maddesine gelince; bu mad
denin ilk fıkrasında (Senatoda üyesi bulunan 
^ivas: partilerle hiçbir siyasi partiye nıen-
subnlmayan üyeler, Senato calışmalariyle ilgili 
11'̂ 1'vMd.e bulunmak üzere gruplar teşkil ede
bilirler.) Dedikten sonra, ayrıca bu maddenin 
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(hususi, mahallî ve meslekî menfaatleri savun
maya matuf Senato grupları teşkil edilemez) 
kaydını muhtevi son fıkrasının eklenmesine lü
zum. yoktur. Veyahut sonuncu fıkra vaz'olun-
dııktan sonra ilk fıkra lüzumsuzdu. Günkü, 
ilk fıkra Senato calışmalariyle ilgili faaliyette 
bulunacaklarını kaydetmekle, bunun haricindeki 
işlerle iştigal etmek üzere gruplar teşkil ede-
miyecekleri hususu, böylece ilk fıkranın mef
humu muhalifinden zaten anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar Senato içinde hususi, mahallî 
veya meslekî menfaatleri savunmaya matuf 
grupların teşkili yasak olduğuna dair-, Ocak 
19(il tarihli, Fransız Senatosu İçtüzüğünün 
beşinci maddenin altı numaralı bendinde bir 
kayıt mevcut ise de, İni maddenin tümüne dik
katle atfı nazar ettiğimiz zaman, bizim ondör-
düncü maddenin son fıkrasının vaz'ına lüzum 
hissettirmiyecek derecede bir vuzuhla kaydo-
lunmıış, 14 ncü maddenin ilk fıkrası gibi acık 
bir hükmüm1 raslıyamıyor ve böyle açık bir 
hüküm ve fıkranın fıktanı karşısında, mezkûr 
1 ransız Senatosu tçtüzüğündeki o kaydı cihet
teki. bu durum muvacehesinde yerinde bulu
yor ve ondan istihracettiğinıiz neticeye göre bi
zim İçtüzükteki 14 ncü maddesinin son fıkrası
nı lüzumsuz görüyor ve Fransız Senato Tüzü
ğü bizim görüşümüzü tekzip değil bilâkis te-
yldetmiş oluyor. Bu hususta bir önerge tak
dim edeceğim. 

Tasarının 15 nci maddesinin (B) bendine 
gelince; (Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay ve Senato 
H:saplarını inceleme ve Bütçe komisyonları, 
gerektiğinde, Millet Meclisinin bu isimdeki 
komlsyonlariyle birlikte çalışırlar. Bu komis
yonlar, çalışmalarını işbu tüzüğe ve Senato 
ve Millet Meclisi Birleşik toplantıları İçtüzü
ğüne göre düzenlerler.) Denmektedir. Burada 
gerektiğinde Millet "Meclisinin bu isimdeki 
komlsyonlariyle birlikte çalışırlar, diye bir tâ
bir geçmektedir. Fakat gerektiren hallerin ne
ler olduğu gösterilmemektedir. Biz İrandan bi
rini ve bilfarz Dilekçe Komisyonunu nazara al
dığımızda her halde müracaat Senato Başkan-
Vnna yamldmi"da, S-mato Dilekçe Komisyo
nunun, Millet Meclisine yapıldığında Millet, 
Meclisi Dilekçe Komisyonunun toplanıp bir ka
bara varacağını ve müracaat sahibi dilekçesini 
Büyük Millet Meclisine verdiği zaman ise, işin 
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mâna.-ve mahiyeti icabı bu takdirde müşterek 
toplanıp bir karar alacaklarını anlıyoruz. Bu 
yönden burada biraz müphemiyet göze çarpmak
la. ve daha çok vuzuha ihtiyaç hissedilmektedir. 

Ki ncı maddenin ikinci fıkrasına gelince 
(Başkanlık Divanı, Senato grupları başkan
ları. ile de 1 cinas ederek Senato gruplarının 
komisyonlar) Senatodaki kuvvetleri oranında 
katılmalarım sağlıyacak şekilde aday listelerini 
düzenler ve üyelere dağıttırır.) Diyen bu lb" 
ncı maddenin ilk fıkrasını okuduğumuz zaman 
Tüzüğün 15 nci maddesinin (Kitaplık Komis
yonunun üç kişi) olduğunu bildiren ikinci bendi
nin (içtüzük hükümleri siyasi parti grupları
nın, Meclisin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda dü
zenlenir...) diyen Anayasanın 85 nci maddesi
nin ikinci fıkrasına aykırı düştüğünü anlarız. 
Çünkü, adedleri dördü bulan siyasi parti grup
larının, Meclisin bütün faaliyetleri, tâbirinin 
şümulüne giren Kitaplık Komisyonunun üç 
kişiden ibaret bulunduğuna göre, siyasi partile
rin, (bütün faaliyet) tâbirinin bir cüzü sayılan 
Kitaplık Komisyonunun faaliyetine, kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda nasıl 
bir düzen düşünüldüğünü anlamak çok zordur. Bu 
sebepten Kitaplık Komisyonu üyelerinin adedini 
çoğaltm'ak icabediyor. Bu noktada ehemmiyetle 
israr etmekteyiz. Ka'bul edip etmeme hususu 
takdirinize vabestedir. Buna, belki mühim bir me
sele nazariyle bakılmıya;bilir ama, söyediğim 
gibi Anayasaya aykırı bir hüküm tesis etmeye 
sala niyetimiz-ol madiği m da açıkça bir kere da
ha tebarüz ettirmek isteriz, 

Şimdi bu yolda bir önerge takdim edeceğim. 
Tüzüğün 39 ncu maddesine gelince; bu mad

denin birinci fıkrasına atıf yapan ikinci fıkra
sının birinci fıkra ile birleştirilerek (Hükümet 
tasarısının ve senatörler tarafından yapılan ka
nun tekliflerinin gerekçesi olması ve gerekçede 
önce tasarı ve tekliflerin tümü, sonra madde
leri hakkında bilgi verilmesi şarttır.) şeklinde 
ve toplu olarak bir fıkra halinde vaz'ı daha uy
gun düşer kanaatindeyim Bu maddenin, son fık
rasına gelince : Mademki senatörlerin k&nun 
tekliflerini verecekleri mercii göstermek lüzumu
nu duymuş ve kaydetmiş, öyle ise Hükümet ta
sarısının da vereceği yeri birkaç kelime ile usu
len göstermesi yerinde olurdu kanaatindeyiz. Bu 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarının birleşti

rilmesi hususunda bir önerge takdim edeceğim. 
Tasarının 53 ncü maddesine gelince; bu mad

dedeki sözün mutlaka kürsüden söylenmesi kay
dını pek yerinde bulmamaktayız. 

Yine l)iı maddede, senatörlerin pek kısa bir 
diyeceği olursa, Başkanın müsaadesiyle nasıl ki 
bulunduğu yerden söylivebiliyorsa uzun konuş
mayı da Başkan değil, konuşmak ist iyen senatör 
arzu ettiği takdirde yafta bilmelidir. Hattâ zaru
ret halinde ve gerektiğinde oturduğu yerden de 
konuşmasına müsaade olunmalıdır. 

Nitekim, İS Haziran 1948 tarihli italyan 
Cumhuriyet Senatosu Tüzüğünün 59 ncu madde
sinde (hatiplerin bulundukları yerden, ayakta ve 
Meclise -veya Başkana hitaben I«m usa bilecekleri
ni) derpiş etmekte ve bu seki t! aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu İçtüzüğü
nün 1.9 ncu maddsinin birinci fıkrası ve keza 
Fransız Senatosu içtüzüğünün. 86 ncı maddesi
nin 4 ncü bendi de cevaz vermektedir. 

79 ncu maddeye gelince; bu maddenin (b) 
bendinde Millet Meclisi Senatoca yapılan deği
şikliği benimsemezse kurulacak karma komisyo
nun hazırladığı metni Millet Meclisine sunacağı
nı göstermektedir. Güzel, ama, Millet Meclisi 
yine benimsemezse ne olacak? Bu maddenin so
nunda bu hususta acaba bir fıkra eklenemez 
mi idi? 

81 nci maddeye gelince, bunun son fıkrasın
da (Senatodan gelen metin Millet Meclisince 
değiştirilerek kabul edilirse, 78 nci maddenin (b) 
bendi hükümleri uygulanır) demektedir. 

Bir kere, 78 nci maddede (b) bendi olmadı
ğına göre 'bundan her halde 79 ncu maddenin 
(b) bendi denecek yerde zühul en 78 nci madde
nin (lı) 'bendi dendiğini anlıyoruz. Böyle olun
ca da, Millet Meclisince Senatodan gelen metin 
değiştirilerek dahi olsa kabul olunursa (b) ben
dinin tatbikine 'acaba ihtiyaç; var- mıdır? Bu 
yönden biraz tereddüt hâsıl olmaktadır. Her ne 
olursa olsun, mademki bu takdirde 79 ncu mad
denin (b) bendi tatbik olunacak, bunun atıf su
retiyle gösterilmektense 79 ncu maddenin sonu
na üçüncü fıkra olarak veyahut karma komis
yona aidolınası münasebetiyle 81 ve 79 ncu mad
delerinin son fıkralarının birleştirilerek bir mad
de1 haline kalbi daha yerinde olurdu. 

83 ncü maddeye gelince: Cumhurbaşkanı ta
rafından iade olunan kanunun üzerinde, yeni 
baştan bütün usul ve formalitelere uyularak gö-
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C. Senatosu B : 70 
ruşüieceğini ve oylamaya başvurulacağını gös
termektedir. Fakat Senatonun ısrar edebilip ede-
miyeceği veya Cumhurreisi tarafından tekrar ka- ; 

bul olunmazsa ne olacağı hakkında bu maddede 
acık bir hüküm göremiyoruz; konulsa daha iyi 
olurdu kanaatindeyiz, 

96 ncı maddenin 8 ncü bendine gelince; bura
da isaretsiz yuvarlaklardan bahsedilmektedir. 
Fakat, bunların renk ve şekilleri delâlet ettiği 
mâna ve kullanış tarzları meskût geçildiği gö
rülmektedir. Mamafih böyle bir oylama şeklinin, 
İtalyan Cumhuriyet Senatosu Tüzüğünün 80 nci 
maddesinde de zikri geçmektedir. Fakat, şunu da 
kaydetmek gerekir ki, o maddede, oylamanın ne
ye delâlet ettiği ihtar edilmekte ve her bir sena
töre birisi beyaz ve d'ğeri siyah olmak üzere 
iki yuvarlak verildiği, lehe delâlet eden beyaz 
yuvarlakların beyaz oy kutusuna, aleyhe delâ
let eden siyah yuvarlakların siyah oy kutusuna 
atılmak suretiyle beyan olunduğu belirtilmekte
dir. Bize gelince, böyle yuvarlakları kullanmak 
adet edinmediğimize göre acaba Tüzüğe kaydet
meye değer mi idi? Biz lüzumsuz olduğu kanaa-
tiudeyiv. 

114 ncü maddeye gelince; bu maddenin i'A 
fıkrası, soruların kanunlardan evvel dığil, ka
nunların sorulardan önce gündeme alınması şek
linde vaz'edilmiş olsa daha iyi olurdu kanaatin
deyiz. İ lâ nci maddenin son fıkrasına gelince; 
(soruya muhatabolau bakan gününde hazır bu
lunmazsa cevap diğer soru gününe bırakılır) de
mektedir. Acaba yine bulunmazsa ve mazeret de 
bildirmezse ne olur? Bu cihet meskût geçilmiş sa
yılmaz mı? 

116 ncı maddeye gelince; bu maddenin ilk 
fıkrasını teşkil eden (Bakanın cevabından son
ra yal.nız\soru sahibi düşüncesini bildirebilir) 
cümlesinin üçüncü ve son fıkra olarak tam mü 
nasip yeri olan 112 nci maddenin sonuna eklense 
çok daha muvafık olur kanaatindeyiz. Hattâ bir 
az daha üstünde durarak ifade etmek isterim ki, 

- bu 116 ncı maddenin .son ikinci fıkrası dahi 112 
nci maddenin ahkâmı dâhilinde mütalâa oluna
bilir vo böylece 116 ncı madde ile 112 nci madde 
birleştirilerek bir madde halinde vaz'edilebilirdi. 
Bu hal tarzı mevzuatın yapısı yönünden daha uy
gun düşerdi. Bu hususun takdirini Yüksek Sê  
şatoya bırakıyoruz. 
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Yalnız burada, 116 ncı maddenin ilk ve son 

fıkralarının, üçüncü ve son fıkralarını teşkil et
mek üzere 112 ncı maddenin sonuna eklenmesi 
ve hükmün orada mevki almasının uygun oıaca-
ğı kanaatindeyiz. Bu hususta bir önerge takdim 
edeceğim. 

J.ü6 ncı maddeye gelince; maddenin ilk fık
rasının münderecatmda 2 bırieşim, matlab.nda ise 
4 birleşim demnekteaır. Bunların her lıaıde teiıtı 
iktiza eder. Bunun düzeltilmesi gereken, bir ,.u-
hıü eseri olduğunu düşünerek ayrıca bir önerge 
vermeye lüzum görmüyoruz. 13Y nci maddeye 
geiaıce; bu maddenin ilk fıkrasının (Senato ça
lışmalarına izinsiz veya özürsüz olarak araiiksız 
bir ay katılmıyan senatörün üyeliği Genci iviırul 
kararı ile düşer) şeklinde vaz olunması, bir ilti
basa meydan vermemesi ve aralıksız kelimesinin 
izin ve mazeret mefhumlarının her ikisine de 
açık olarak şâmil olması bakımından yerinde 
olur kanaatindeyiz. 

Bu maddenin son fıkrasına gelince; (ilgili 
senatör veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden her hangi biri karar tarihinden itiba
ren bir hafta içinde bu kararın Anayasaya veya 
İçtüzüğe aykırılığı iddiası ile, Anayasa Mahke
mesine başvurabilir) demektedir. Burada karar 
tarihinden itibaren bir hafta içinde Anayasa 
Mahkemesine başvurabileceğini kaydetmekle ik
tifa edip ayrıca (bu kararın Anayasaya veya İç
tüzüğe aykırılığı iddiasiyle) tâbirini kullanma
mış olması daha yerinde olurdu. Zira, şimdiden 
ve sanki peşinen böyle bir halin Anayasaya ve 
İytüzüğe aykırı olduğu kabul ve kanaat izhar 
edilmiş oluyor. 

Anayasa Mahkemesine mademki müracaat 
hakkı veriliyor, elbette ki Anayasa ve içtüzüğe 
aykırılık iddiası bunun esbabı mucibesini teşkil 
edecektir. Ayrıca kaydetmeye ne lüzum vardır? 
Âdeta bunun yani izinsizlik ve özürsüzlük sebe
biyle üyeliğin Genel Kurul kararı ile düşmesinin 
yersizliğini zımnen ve daha bugünden kabul et
miş bulunmak hissini uyandırmış ve böyle bir 
havanın estirilmesine sebebiyet vermiş olmuyor 
muyuz? Bu sebepten 137 nci maddenin son fık
rasındaki mezkûr (Anayasa ve içtüzüğe aykı
rılık iddiasiyle) tâbirini çıkararak ve hattâ il
gilinin eibetteki Büyük Millet Meclisi üyelerin
den biri olacağından, senatör ve Büyük Millet 
Meclisi üyeleri tâbirini de kaldırarak (ilgili, 
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C. Senatosu B : 70 
karar tarihinden itibaren bir hafta içinde Ana
yasa Mahkemesine başvurabilir) şeklinde vaz'ı-
nı yerinde görmekte ve temenni etmekteyiz. 

Bu hususta bir önerce takdim edeceğim. 
146 neı maddeye gelince; bu maddenin ilk 

fıkrasında, 15 gün süre ile Senato çalışmaları
na katılmayacağına göre, bunun maaşından 
bir kesinti yapılıp yapılnııyacağı hususu aeaba 
vaz'edilse ve bu, açık olarak gösterilse daha 
yerinde olmaz mı idi? 

162 ne i maddeye gelince; (Senatörler, Ge
nel Kurul ve komisyon toplantılarına kıravath 
olarak katılmak mecburiyetindedirler) demek
tedir. Buna bir diyeceğimiz yoktur. Yalnız, 
medeni bir camia içinde yaşadığımıza ve içti
mai mevkiimize göre herkes kendi kıyafetini 
zaman ve mekân şartları dairesinde düzenliye-
ceği gayet tabiî olmakla, böyle bir maddenin 
şevkine lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Ma
mafih İsviçre Ayan Meclisi Tüzüğünün 8 nci 
maddesinde, üyelerin oturumlara koyu renle el
bise ile katılacaklarını açıklamaktadır. Şayet 
bizim tüzüğümüzde de böyle bir kayıt konmuş 
olsa idi, kıravat mecburiyeti bunun içinde zım
ni olarak yer almış bulunurdu. Elbise için böy
le bir mecburiyet konulmamış olduğuna göre 
yalnız kıravatlı .olarak katılmanın vaz'edilmiş 
olmasının hikmeti vücudu sarahatla belirtilme
miş olmakla beraber, bu hususta Iher halde üye
lere elbise külfeti yük] em emenin ön plânda na
zara alındığı anlaşılmakta ve fakat böyle olun
ca da senatonun mehabetine bir nakîsa gelip 
gelmıyeceği -ciheti unutulmuş veya mehabet 
külfete feda edilmiş olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın UzunhasanoğJu iki da
kikanız kaldı. 

SİRKİ UZUNHASANOnLU (Devamla) — 
Madde ve fıkralar üzerindeki incelemeler bu 
şekilde kısaca sona erdikten sonra, sunuda arz 
etmeden geçemiyeceğiz: Tüzüğün disiplin ce
zalarına taallûk eden 4 ncü kısmın üçüncü bö
lümü ile Senatonun inzibatına dair olan beşin
ci kısmının birinci bölümünü teşkil eden mad
delerini ve bilhassa 27 Ağustos 1953 tarihli 
Batı Almanya .Federal Ayan Meclisi İçtüzüğü
nün 8 nci maddesinin 2 numaralı bendine, İtal
yan Cumhuriyet Senatosu Tüzüğünün 50 ve 51 
nci maddelerine, Fransız Senatosu İçtüzüğünün 
9.1 nci maddesine, isviçre Ayan Meclisi Tüzü
ğünün 29 ucu maddesine ve Amerika Birleşik 
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Devletleri Senatosu İçtüzüğünün 19 neu-mad
desinin 6 nci bendine mütenazır olarak vaz'-
edilmiş bulunan, dinleyiciler hakkındaki müza
kere konusu İçtüzüğümüzün 15.'} ncü maddesi, 
Senatonun mehabetine verilen değer ve bu de
ğerin garanti ve teminat altına alınması bakı
mından cidden takdire şayandır. 

Soru müessesesine de biraz temas edersek, 
bunda da bâzı eksikliklerin ve temenniye'değer 
noktaların mevcudolduğunu görürüz. Meselâ, 
bizim tüzüik tasarısının 1.1.1 nci maddesinin son 
fı.kravsı, yazılı soruya 15 gün içinde cevap veri
leceğini bildirmektedir. Halbuki, italyan Cum
huriyet Senatosu Tüzüğünün 104 ncü madde
sinde olduğu gibi bu cevabın 6 gün ic'nde ve
rilmiş olması daha. yerinde olmaz mı idi? Ve 
yine Fransız Senatosu İçtüzüğünün 75 nci mad
desinin birinci İten dinde olduğu gibi yazılı so
rular İçtimai ar sırasında ve içtimalar dışında, 
Resmî Gazetede neşredilse ve bu neşri takib-
eden ay içinde bakanların cevaplarının da Res
mî Gazetede neşri icabetse, acaba daha uygrn 
ve faydalı olmaz mı idi? Ve keza yine Fransız 
Senatosu İçtüzüğünde olduğu gibi bizim İçtü
züğümüzde de sözlü sorudan başka bir de bâzı 
sözlü soruların mahiyetine göre nıüzakereli 
sözlü soru şekline çevrilmesine cevaz verilme 
ve böyle bir nıüzakereli sözlü soru müessesesine 
yer verilmek suretiyle biraz daha zengin ve çe
şitli 'hükümleri muhtevi bir içtüzüğe malik ol
sak dalıa iyi olmaz mı idi? 

Sonra, bizim tüzüğümüzde oylarda eşitlik 
halinde, İsviçre Ayan Meclisi Tüzüğünün 76 ve 
77 nci maddelerinde olduğu gibi, ad çekme vo
lim a. değil, İtalyan Cum'huriyet Senatosu Tü
züğünün 3 ncü ve Fransız Senatosu İçtüzüğü
nün keza 3 ncü ve 52 nci maddelerinde oldupıı 
gibi en yaşlı üyenin seçilmesi yoluna .gidilse da
ha. yerinde olurdu kanaatindeyiz. 

A ı.i'k adaşlar; 
Sözlerimi burada bitirirken, bu tüzük tasa

rısını hazırlayan arkadaşlarımızın çok çok mesai 
sarf etmiş olmalarından, kendilerine parti adı
na şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim. 
Yeni Türkiye Partisi adına üzerinde tenkid, gö
rüş ve temennilerimizi kısaca arz etmiş olduğu
muz bu tüzük tasarısına beyaz oy vermenizi is
tirham eder ve tasvibinizle gercekV^c^pl,- n'an 
işbu tüzüğün teşriî hayat ve faaliyetimiz ve 
dolayısiyle bütün ümitlerini sîzlere bağlamış 
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C. Senatosu B : 70 
bulunan milletimiz İçin hayırlı olmasını diler, 
huzurunuzdan ayr ı l ı rken hepinizi hürmetle .se
lâmlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN' —• Sayın Atalay. 
SİRKİ ATALAY (Kars) — Yüksek Heyeti 

niz ta raf ından bir İçtüzük hazır lamak üzere gö
revlendiri len komisyon, sabırlı, isabetli ve titiz 
bir çalışma neticesinde bir tasarı hazırlamış ve 
yüksek t e t k i k l c i n i z e sunmuş bu lunmaktad ı r 
Komisyonun Say m Başkan ve sayın üyelerine, 
himmet ve gayret ler inden dolayı teşekkürler imi 
ifade etmek isterim. 

İç tüzük mevzuunun görüşülmesine başlanıl
dığı ilk o turumda, bâzı arkadaşlar ımız, bu mev
zuun görüşülebilmesi için her şeyden önce dilek
çe d u r u m u n u n tesbit edilmesi gerekt iğini ifade 
etmişlerdi. Biraz ünce Y. T. I \ adına konuşan 
Sayın Uzunhasanoğlıı . dilekçe meselesi üzerin
de1 beyanda bulundular . Noktai nazar şudur ki, 
dilekçe mevzuu halledilmeden İçtüzüğün, Cum
huriyet Senatosunun kendisine mahsus kısımları 
t e tk ik edilemez ve görüşülemez. Teşkilât Kanu
nu çıkmayınca, veyahut görüşülmedikten sonra 
Cumhuriyet Senatosunun İç tüzüğünün de görü
şülmesi yeı-inde olmaz kanısında olan arkadaş
lar mevcut tur . Cumhuriyet Senatosunda veya 
dışarda yine bir başka noktai nazar, kamu ikti
sadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ta raf ından denetlenmesini temin edecek mevzuat 
tedvin edilmeden, İçtüzüğün hazırlanması yerin
de olmaz, (lene bir başka noktai nazar da müşte
rek toplant ı la r İçtüzüğü tanzim edilmeden Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğü görüşülemez ve yene 
başka bir noktai naza r ; iki yasama meclisinin 
İç tüzükler i arasında ahenk temin edilebilmesi 
için, müşterek bir çalışma neticesinden sonra, 
Cumhuı iye t Senatosu "İçtüzüğünün görüşülmesi 
yer inde olur . 

Ben s.ıı asiyle bu noktai nazarlara ayrı ayrı 
cevap arz etmek istedim. Dilekçe ile vatandaş 
toplu olarak, dağınık olarak yasama organları
na başvurmak hakkına sahiptir ve bu hak Ana
yasada tamamen teşrih, edilmiş bulunmaktadı r . 
.Biı çok memleketlerde de va tandaş lar yasama 
organlar ına başvurma hakkına, sahiptir ler . Ya
sama." organlar ına, Millet Meclisine ve Senatoya, 
avrı ayrı başvurma hakkına sahiptir ve kazai ve 
idar i ş ikâyetler ini oralara akset t i rebi l i ı ier . Ni
tekim İtalya ve Fransa 'da da böyledir. Birçuk 
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memleketlerde dilekçe mevzuu böyle halledil
mektedir. Bizde, Meclisi Mebusarı ve Ayan İç
tüzüğünde derpiş edilen şekilde, va tandaş iki ay
rı yere başvurabilmekte idi. Bugün memleketin 
içinde bu lunduğu şar t lar , sosyal ve ikt isadi du
nun o haldedir ki, va tandaş la r on binlerce dilek
çe ile yasama, organlarına başvurmaktadır lar . 
Bu dilekçelerin iki yasama organına ayrı ayrı 
verilmesi, neticelenditi lmesi gecikmelere, ihtilâf
lara, münakaşa lara yol açacağı düşüncesiyle 
biz dilekçe mevzuunu bir kanunla halletmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun içindir ki, Millet Mec
lisine verilmiş bir kanun teklifi vardır . Bu tekli
fe göre dilekçe mevzuu, iki yasama organının 
müşterek bir karma komisyonunda tetkik edilecek 
ve buna göre muamele yapı lacakt ı r . Binaenaleyh 
dilekçe mevzuu bir kanunla halledilecek demek
tir. iç tüzüğü a lâkadar eden bir hüküm olmadığı 
cihetle, dilekçe müracaatleri bakımından her 
hangi bir gecikme olmadan, Cumhuriyet Senato
su İç tüzüğünü te tk ik edebiliriz, görüşebiliriz. 

Anayasamızın 127 nci maddesinde derpiş edi
len hükme göre, kamu ikt isadi teşebbüslerinin 
T. B. M". M. ta ra f ından denetlenmesi bir kanun 
mevzuudur ve bu da Millet Meclisine verilmiş
tir. Buna nazaran, Millet Meclisi veya Cumhuri 
yet Senatosu iç tüzükler inde bu mevzu ile ilgili 
hiçbir madde bulunmıyacağı cihetle bunu da 
beklemeye lüzum ve iht iyaç yoktur . 

Müşterek İçtüzüğe gel ince; bu hususta biraz 
zamanınızı alacağım. Anayasanın muhtelif mad
delerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tâbi r i 
ixervr. Anayasamız ayrıca müşterek toplant ı lar ı 
da derpiş etmiş bulunmaktadı r . 'Birleşik toplan
t ı larda Kiyaset Divanının Millet Meclisi Kiyaset 
Divanından teşkil edileceği kaydı da mevcut tur . 
İşte bu kayı t lar , bu maddeler Anayasa Hukuki'., 
Amme H u k u k u te tk ik edilmeden ve bizim Ana
yasamızın maksadı ve hedefi göz önüne alınma
dan yeknazarda bu hükme varıl ıyor. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi diye ayrıca bir organ var
mış, ayrı bir teşkilât varmış, ayrı bir başkandık 
varmış gibi bir intiba uyanmaktad ı r . İddia edil
mektedir . 

Muhterem arkadaşlar ım, çift meclisten Am
me H u k u k u ve Anayasa H u k u k u bakımından 
burada aranan maksat , iki Meclisin bir araya ge
lerek bir üçüncü meclis ( imadan, yahut bir mec
lis imiş gibi çalışmak değildir. - Ayrı ayrı iki 
meclistir. Yasama görevini müstakillen avrı av-
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n yerine getiren iki meclis şeklidir, çift meclis
ten maksat; yasama görevini iki meclisin pay
laşmasıdır. Memleket meselelerini, kanun tasa
rılarını ayrı ayrı, bir araya, gelmeden, müstahsil 
olarak tetkik etmeleridir. Uzun zaman bir mese
le hakkında geniş tartışmalar olacak, buna ilâ
veten acele kanunların yıkmamasına sebebola-
cak. Meclislerde meseleler ayrı ayrı açıdan gö
rüşülecek, tetkik edilecek ve bir neticeye varıla
caktı!. Ve nihayet memleket için hayırlı olan, 
cemiyetin Meclisten beklediği de budur. Memle
ket meseleleri etrafında iki ayrı terekküp tarzı
na malik meclislerde uzun tetkik ve tartışına im
kânı olabilecektir. Eski Meşrutiyet devirlerinde, 
Meclisi Umumi, Parlâmento, diyet, Parlâment -
Kongre •• tâbiri gibi Büyük Millet Meclisi tâbiri, 
bir deyimdir, bir ifadedir. İki meclisi kapsıyan 
bir ifadedir. 

•iliz, Anayasa ve âmme hukukunu, yeni 
Anayasamızın âmir hükümlerini iyice tetkik 
etmeden, vehle - i ûlâda deriz ki, «Bir T. B. 
M. M. vardır...» Hayır arkadaşlar... T. B. M. 
M. diye bir organ yoktur, bu bir terimdir, bir 
ifadedir. Nitekim Anayasamızın gerekçesinde 
bu husus açıkça ifade edilmiştir. Yeni Ana
yasa, çift meclis sistemini kabul ettiği için bu 
iki meclisi de kapsıyan bir terim olarak T. B. 
M. M. ifadesi kullanılmışın- ve kullanılmakta
dır. Bu terimin tesbitin.de dayaıııla'n esasları, 
An aya s a n ı n ge r ek c esi n d e bul m aıkt ay ı z. 

«İki Meclis sisteminin tabiî bir neticesi ola
rak görülmüş, iki Meclisten beklenen fayda
ların hakiki olması düşünülmüştür. İki Mec
lisi sık sık bir araya toplamanın bir de üçüncü 
meclis yaratmak, yahut seçim usulleri ayrı şa
hıslardan kurulu tek meclis ihdas etmek mahi
yetinde olacağı düşünülmüştür. Bu bakımdan 
her iki meclisin ayrı ayrı çalışmaları prensibi 
kabul edilmiştir.» Bizim Anayasanın gerekçe
si kesin, sarih ve açııktır. Terim olarak iki mec-
'lisi ifade eden bir deyimdir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bir organ değildir. Bir başkan
lığı yoktur, bir teşkilâtı yoktur ve olamaz. Ak
sini iddia etmek Anayasaya aykırı bir mes
netsiz teşekkül tahayyül etmektir. 

Bir terim olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Anayasadaki bahsi 5 rıci maddede ge
çer. Anayasanın 5 nci maddesi der ki, «yasa
ma görevi Türkiye Büyük Millet Meclisine 
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aittir.» Gene Anayasanın 63 ııeü maddesi Tür-
ıkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisinden kurulu olduğunu 
ifade eder. Gene Anayasanın 64 ve 65 nci 
maddeleri : Cumhuriyet Senatosunun ve Millet 
Meclisinin ayrı ayrı - bugün hepimizin müşa
hidi olduğumuz, - görüşmelere katıldığımız - yet
kilerini sayarken (Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görevleri der) matlap budur. 64 ve 65 
nci maddeleri tetkik ederseniz göreceksiniz ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yet
kileri dediği hususların hiç birisi müşterek top
lantı mevzuu değildir. Bunların hepsi ayrı ay
rı Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisi
nin görev ve yetkileridir. Eğer biraz daha me
seleyi açarsak görülür ki, meselâ Silâhlı Kuv
vetler konusunda, izin verme yetkisi ayrı ayrı Bü
yük Millet Meclisinindir. Anayasa, Silâhlı 
Kuvvetlere izin verine yetkisini ayrı ayrı Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisine vermemiş
tir. Ama Anayasa, meselenin kesin olarak 
halledilmesi hususundaki kararı iki Meclis bir 
araya toplanıp verir diyor. Silâhlı kuvvet kul
lanma yetkisi T. B. M. M. nin diyen Anayasa, bu
nunla yetinseydi, bu yetkiyi iki Meclis ayrı 
ayrı istimal edecekti. Halbuki Anayasa bu hü
kümden sonra ilâve eder, iki Meclis müşterek 
toplanarak bu hususta karar verir. Mesele ke
sin olaraık ortadır. T. B. M. M. den maksat 
ayrı ayrı iki Meclis olarak C. Senatosu ile Mil
let Meclisini ifade etmektedir. 

Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi ayrı ayrı görev ve yetkilere sahip
tir. Bu görev ve yetkileri paylaşmaktadırlar. 
Mühim olan, bu görev ve yetkilerin paylaşıl
ması yetkilerinin şu meclisle daha fazla veya 
diğerinde daha noksan oluşunda değildir. 
Mühim olan cihet, bu yasama görevini paylaş
makta, itidalli ve faydalı olabilmektir. Uzun 
asıılarm tecrübe ve tatbikatı göstermiştir ki, 
iki meclisi mümkün mertebe bir araya getir
memek esastır, bir araya getirildiği zaman da 
yalnız karar verdirmek lâzımgelmektedir. Müş
terek toplantılarda yalnız karar verilmelidir. 
Kamınla görüşülemez, buna imkân yoktur, Müş 
(erek toplantılarda ancak ve münhasıran ka* 
rarlar verilecektir. Ve bu kararlar ne olacak 
tır? 

Anayasa gerekçesi bunu da halletmiştir. 
Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatan 
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daşlar için riayete mecbur olduğu hususlar ı 
hakkında karar verebilecektir? Toplantılarda 
verilen kararlar Meclislerin kendi işlerini alâ
kadar etmekte, dolayısiyle yürütme organiyle 
olan münasebata taallûk etmektedir. Yani İç
tüzüklere aidolacaktır. Birleşik toplantılarda 
görüşülecek olan konuların karar mahiyetin
de olacağı aşikârdır. Birleşik toplantı mevzuu-
ımn ancak karar mevzuu olacağı tabiîdir deni
yor. Anayasa ve âmme hukuku muvacehesinde 
bunun başka şekilde olmasına imkân yoktur. 
Faka! dikkat edilecek olunursa bu karar kazai 
murakabeye tâbi hususlarda özellik taşır.. 

Anayasamızın gerekçesinden müşterek top
lantıların görüşme mevzularının hukuki 
mahiyetinin ne olduğunu görmek müm
kündür. 1877 le açılan Meclisi Umumi 
ile Meclisi Mebusan ve Ayanın âmme 
hukuku prensiplerine göre hareket ettikleri 
görülmüştür. İki Meclis ayrı ayrı çalışmıştır. 
Bu iki Meclisin ayrı ayrı tüzükleri vardı. Ama 
müşterek tüzükleri yoktu. Bugün çift meclis 
usulünü tatbik eden memleketlerin hiç birisin
de müşterek toplantıların sayısı, bizim Anaya-
mızda derpiş edildiği kadar çok değildir, hiç
bir memlekette birleşik toplantılar için ayrı bir 
içtüzük yoktur. Bizim Anayasamız derpiş 
etmiş bulunmaktadır. Bu da Kurucu Meclisin 
bir hâtırası oldu. Kurucu Meclis zamanında 
tatbik edildi ve birleşik olarak toplamlaeaktır. 
dendi. Bunu idare etmek üzere bir içtüzük ya
pılsın dendi. Bu içtüzük nasıl olacaktır? Ana
yasanın muayyen maddelerinde derpiş edilen 
ve 5 - 0 hususu geçmiyen meselelerde, Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclisi müşterek ola
rak toplandığı zaman, bu toplantının sureti 
idaresini tanzim edecek bir içtüzük olacaktır. 
Bu sebeple müşterek içtüzüklerin Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğü ile bir ilişiği, bir irtibatı 
yoktur. Bu İçtüzük olmadan, bu içtüzük hazır
lanmadan biz Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünü 
tetkik ve tahlil edebiliriz. 

Derler ki, teşkilât kanunu çıkmadan içtü
zük görüşülemez, teşkilât kanunu çıktıktan 
sonra içtüzük tetkik edilse yerinde olur. 

Bunda da isabet yoktur. Bizim 5509 sayılı 
Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yani 
(»ski Türkiye Büyük Millet Meclisinin memur
ları hakkında, tâyin, terfi ve kadrolarını der- J 
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piş eden bir kanundur. 23.1 sayılı Kanunla bu 
kanun değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu, me
murların tâyin, terfi ve kadrolarını tesbit eden 
bir teşkilât kanunudur. Başka memleketlerde, 
ezcümle İtalya'da böyle bir kanun da yoktur. 
İtalya İçlüzüğünün 118 nci maddesine göre, 
Senato memurlarının kadroları Başkanlık Diva
nının tesbit ettiği bir yönetmelikle derpiş edi
lerek tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bir teşkilât kanunu her iki meclisin ayrı 
ayrı teşkilâtlarını derpiş edecektir. Bu içtü
zükle1 de olur, kanun ile de olabilir. Eğer 'ha
fızanı beni yanıltmıyorsa, 6 ay gibi bir müddet 
evvel idarci üyeler tarafından hazırlanarak Mil
let Meclisine bir tasarı sevk edilmişti. Zanne
derim ki, bu hâdiseden 6 tfy gibi bir zaman geç
miştir. 

Sayın Başkanımız da bu teşkilât kanununun 
biran evvel çıkarılması yolunda gayret .sarf etmiş
ler ve Millet Meclisi Başkanlığı nezdinde de 
teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Ancak, demokratik memleketlerde iki mecli
sin birbirlerine karşı mecbur oldukları, hürmet 
saygı ve bağlılık sebebiyle ve yasama görevini 
paylaşan Meclislerin karşılıklı münasebetleri 
bakımından, elbette ki, biz bu Teşkilât Kanu
nunun niçin çıkmadığını, cıkmıyacağının sebe
bini sormak gibi her hangi bir şey söylemeye 
mezun değiliz ve kendimizi buna da yetkili 
göremeyiz. Biz de böyle bir gelenek kurmak 
istiyoruz. 

Ama, gönül isterdi ki, 6 aydan fazla bir za
mandan beri Millet Meclisinde teklif edilmiş 
olan teşkilât kanunu çıksaydı daha iyi olurdu, 

Zaten demokratik memleketlerde yasama or 
gardan birbirine karşı beşerî münasebetlerd'e ga
yet dikkatli olurlar, öyle ki. Meclislerin birbi
rine karşı olan hürmeı duyguları o dereceye var
mış ki, birisine aidolan kadro veya bütçe meşe 
1 eleri diğer Mecliste müzakere mevzuu edilmeden 
kabul edilir. Biz de bu ananeyi kurmaya mecbu
ruz. 

Bizim, Milleı Meclisine tevdi ettiğimiz C. Se
natosu Teşkilât Kanun tasarısı Bütçe Komisyo
nunda henüz görüşülmeye başlanmamıştır. An 
eak alt bir komisyonun tetkikinden anlıyoruz ki. 
şöyle bir teşkilât kurulmak istenmektedir : Cum
huriyet Senatosu Başkanına bağlı bir özel Kö
lemle, biı- Genel Sekreterlik; Millet Meclisi 
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Başkanına bağlı bir Özel Kalemle, bir (Jenel Sek-
ruavhK ve bir i jvrak Müdürlüğü tekili' edil tu..: 
bulunmaktadır . Bunun dışında ıcşrıî bu* orga.ıi-
da bulunması gereken Kanunlar Mü.euriüğu, ı u-
tatmkiar iuiıauı , üğu, Muhasebe ve Levazım .iiiı-
diL\uğ'a gsbı birçok daireler, Anayasalar ın İne-
bırunıe moveuloıimıyan. ve âmine hukukunda ye
ri (/.nııviiıı ve teşkilatı mümkün dahi farzedıle-
mıyen Pır organa, bağlanmaktadır . Bu organ da 
Türkiye Büyük Millet M-ad isidir. Cumhuriyet 
Seuaeosunun bütün i esri i :i'aa 1 iyel in i orga u -M* 
edeeok ve Vvi'inc getirecek olan bütün teşkilât 
T. B. 11. Moelisuıe bağlanacak bir şekilde görü
şülmekledir. Halbuki ben doğmadan, çoğunuz 
doğmadan Meclisi Mebusa n ve Meclisi Ayan da
hi bu. işi halletmiş bulunuyordu. Simdi size bun
ları teker teker, fazla zamanınızı almakla bera
ber, arz edeceğim. Mesele tart ışmalı ve önemli 
olduğu için arz etmek mecburiyetindeyim. 

İlk Anayasamızın -12 nci maddesi Meclis* 
umumiyi iki meclise ayırmıştı . Bek sık olarak 
bir araya. gelmezler, ancak merasimlerde bir ara
ya gelirlerdi. Sayısı ilk defa 2f>, sonra 52 yi bu
lan Ayanda dönel Sekreter, Kanunlar Müdür
lüğü, Zabı t lar Müdürlüğü, Ilâfı.a Kü tüp , Kü
tüphane Müdürlüğü, ha!tâ polis komiserine ka 
dar Meelisi Ayan bütün teşkilâtı ile başlı başım. 
müstakil idi ve Meelien Ayana bağlı idi. 

Meclisi Ayan nizamnamesinin 2 nci i'asJı t eş; 
kilâtı şu şekilde derpiş etmiş idi. «Başkâtiplik. 
K a v . n ı n Müdürlüğü, Zabıt; Müdürlüğü, "Zabıt 
Kâtipl iği - ayrı ayrı kadroları maaşları ve büt-
ç,.si ne, veznesi ile tamamen müstakil bir teşki
lâta sahip ve müstakil bir teşkilâtla teşriî faali
yeti yürü ten bir Ayan Meclisi - aynı şekilde müs
takil Irr teşkilâl ve kadroya sahip Meclisi M.c bu 
sen .ve Muhasebe Müdürlüğü. Ilâfızu KüUapIsk, 
müeellit, hademeler, odacılar. Müdürlükler , mü
meyyizlikler ve bunların ayrı ayrı maaşları, Mec
lisi Mebusanda da aynı şekilde veriliyordu. Zabıt 
ve Bvrak Müdürü, başkâtip, zabıt ve evrak mü
dürleri , matbaa idare, muhasebe kalemleri gibi 
Meclisi Mebusanm bütün teşkilâtı ayrı , Meclisi 
Ayanın da. teşkilâtı ve bütçeleri ayrı idi. Meclisi 
Ayan Başkâtibi la, «bizim şimdiki Cenelkâtip 
dir,» vardı. İsmail Müştak Beyin maaşı da dâhi! 
hepsi, Zabıt kalemi, Zabıt kâtibi, evrak kalemi 
r r t ' : / ] küld'p v, s. maaşları ve bütçeleri hepsi 
ayrı ayrı i l i . Bü tün demokratik memlekcth'rin 

hepsinde de bu şekilde ayr ı ayrı olarak iki Mec-
ii.an teşkilâtları ayrılmış bulunmaktadır . 

Biz de zannediyoruz ki, bir mik tar tasarrul: 
edebilir miyiz.' Akla gelen ve en çok mâkul 
zannedilen noktai nazar , acaba iki Meclisin teş
kilâtını bir araya toplarsak bir tasar ruf te
min edebilir miyiz? Bilmem ha t ı r l a r mısınız; ilk 
Koalisyon Hükümeti, ku ru lduğu zaman küçük 
bir otomobilin Başbakana verileceği illide 
edildiği zaman, âmme efkârında, en ufak bir 
akis gördü ve ciddî bir şekilde te lâkki edildi 
ai.! Memlekette bâzı mevzularda, yeni organlar 

ku ıu lduğu zaman, ona. yapı lacak masraf lar ba
kımından ileri sürülecek noktai nazar la r pek 
!e rağbet görmemektedir . Masrafların artışı 
>!up olmıyacağı da bilinmiyor, 

Ben ve çoğumuz daha, doğmadığımız za-
aan, bu misele Meclisi Mebusan ile Meclisi 

Ayan arasında, münakaşa, edilmiş ve karara, 
bağlanmışt ır . O zaman bu t asa r ru f meselesi de 
görüşülmüş ve ayrı ayrı teşki lât yapılması
nın. daha uygun ve faydalı olacağına k a r a r 
.erilmiştir . Anayasa ve âmme hukuku iki Mec-
'İsi. birbir inden ay ı rmak tad ı r . Bunlar ın teşki
l i ' a r ın ı da birbirinden ay ı rmak mecburiye! in-
'•A'İZ. Bu bakımdan Cumhur iye t Senatosu ve 
d i l e t . M ad isi teşkilât larının ayrı ayrı olması 
azimdir. Bu Anayasa- ve âmme hukuku icabıdır 
e bütün diir.ya, demokra t ik memleketler inde 
ift meclislerde ta tbik edilen usul icabıdır'. 
\\\ bakımdan teşkilât kanunu çıksın veya çık

masın, Cumhuriyet Senatosu İç tüzüğünü kendi 
eşkeiâhnın, muasır medeniyet seviyesi içinde 

' emokra lk . memleketler çift Meclis sistemi gi-
ii mütalâa eder ve kendi İç tüzüğünü bu şe

kilde bağlarsa, yer inde hareket, edilmiş olur: 
' ) :ğer Meclisinde her hangi bir şekilde yet
i s i ba l l anmamış olur. 

Diğer bir nok ta ; içtüzükler beraber olsun. 
Yani Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
l i ü z ü k l e r i beraber hazırlansın ve a ra la r ında 
bir mubayeııet olmasın. 

Cönül arzu ederdi ve isterdi ki, iki Mecli
sin içtüzükleri birbir ine muvazi olsun. F a k a t 
iyin olmasına, imkân yok tu r . İk i Meclisin 
Vrekki ip tarzı ayrı ayr ıdır . Bizim Anayasa
nızın derpiş et l iği hükümlere nazaran içtü

züklerinin. aynı olmasına, imkân yok tur . Tür 
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M celi:-' H ü k ü m e t e güven oyu verir, diğeri ver
mez. Bir Meclis Hükümete gensoru açar. di 
ğor Meclis Hükümete gensoru açmaz. 

Çift M e e b d kabul eden bütün, memleketler
de. bu var. İ t a lya 'da iki Meclise de bu kak la r 
fanın m işli ;\ Bizim Anayasamız bu b a k l a n ta
nımadığı için. elbette ki, iki Meclisi İç tüzüğü 
araş1 uda fark olacaktır . Bu sebeple iki İçtü
züğün biı birinin aynı olmasına, imkâ i yoktur . 
Ama, bugün a r t ık bütün, dünyada, hukuk i te-
lâkkile.', müesseseler o yolda ku ru lmuş tu r ki, 
içtüzükler biı birlerine benzemektedir ler . Sırrı 
Uzunhasaııoğlıı arkadaşımızın da söyledikleri 
şekilde, Amer ika 'da , F ransa ' da İ t a l ya ' da ve İs
v içre 'de içtüzükler , maddeler okunduğu za
man görü lür ki, veya t e tk ik edildiği zaman, an
laşılır ki, aşağı - yuka r ı müesseseler birbirle
r inden pek az farkl ıdır lar . Esas la r kurulmuş 
olup tefer ruat kısımlarında bâzı aykır ı l ık lar 
vardı:1. Bu farklıl ık bizimkilerdi1 de olabilir. 
Bazı nokta la r zaten, kendiliğinden farklı olma 
d u ı u m u n d a d u \ 

Bu bakımdan, Millet Meclisi İçtüzüğü ile 
mut lak sure t te bir beraberl ik ve muvazi bir 
du rum temin etme mecburiyet i yoktur , Cönül 
bunun mümkün olmasını arzu eder. Fakat , 
bizim asıl vazifemiz, işimizi en iyi şekilde gö
rebilmekti. ' . 

Bu mevzua sık sık iltica ediyorum, ama, 
Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayanda da İç tüzüğü 
beraber yapal ım demişler, biraz evvel arz 
et t iğim sebeplerden, dolayı farkl ı olması icabet-
t.iği, daha o zamandan ifade ve beyan edilmiş
ti.'. Nitekim, iç tüzüklerde beuziyen ve benze-
rniyeıı hükümler vardı . Bizini içtüzüklerimizde 
de aynı husus varidolaeak, be zlyen ve birbir
lerine bcnzemİyen hükümler ihtiva edecektir . 
Ve bu. da. tabiîdir . 

Arz et t iğim bu hususlar ile şu ciheti ifade 
etmek ist iyorum k i ; İ ç tüzüğümüzü görüşebi
liriz. Ve avrt şekilde çıkarabil ir iz. 

Bu miüûhazabu'dan sonra hazır lanmış olan 
m^tbı üzerinde de naçizane noktai nazarımı arz 
etmek isterim. 

Evvelemirde, usul bakımından, yani şekil 
ve çatı bakımından bir şey ifade e tmek is ter im: 
Tasar ı «Kuruluş» diye baş lamaktadı r . «Kuru
luş»1 yalnız İ t a lyan İç tüzüğünde vardır . Bu 
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«Kuruluş» tan komisyon neyi kasde tmekted i r ? 
Cumhuriyet Senatosunun kuru luşunu mu.' Bu 
mümkün değildir, zira Cumhuriyet Senatosu
nun kuruluşu Anayasada tosb.it edilmişir. Bu-

\ fadaki «Kuruluş» neyin kuru luşudur , bunu 
izah ederlerse bizi baht iyar ederler. 

Tekra r ifade edeyim ki, «Kuruluş» yalnız 
İ t a lyan İç tüzüğünde vardır . Başka 'hiçbir yer
ele yoktur . Bizi bu yolda aydınla t ı r larsa mem
nun oluruz. 

Sonra yine «C. Senatosu» diye Anayasa
nın derpiş et t iği sarih hüküm mevcut tur . Cum
huriyet Senatosu tâbir inin de, bizim tasar ının 
KİL nci maddecinde «Senato»1 tâbir inin «C. 
Senatosu» olarak derpiş edildiği zikredil
mektedir . Komisyondaki kıymetli a rka
daşlarımız son kanun tekniği bakımından me
seleyi ele almışlardır , ( lerçekten de bilhassa 
Amer ika ' da hem kanun tekniğinde, hem de 
andlaşmalarda mefhumlar önceden tar i f edil
mektedir . Şundan şu, şundan şu anlaşı lmakta
dır 'diye bizim komisyonumuz da Cumhur iye t 
Senatosundan «Senato»' olarak bahsedecekleri
ni. Cumhuriyet Senatosu üyelerinden de «Se
natör»' o larak bahsedeceklerini derpiş etmekte
dirler. Ben, Cumhuriyet Senatosu tâbir i yer ine 
«Senato» tâbirinin, maddede geçmesine taraf
tar değilim, i l e r şeyden önce şunu ifade ede
yim ki, esasen birçok maddelerde de geçecek
tir, eğer komisyon kat ı l ı r ve kabul ederse «Se
nato» tâbi r in in yerine «Cumhuriyet Senatosu^1 

tâbirini 'koyalım, o zaman gerçek ifadesini bul
muş olur ve metin de bu suretle düze".Kilmiş bu
lunur. ( îerçek ifadesini Senato olarak almamı
za imkân yoktur . Eğer bunu İ ta lya İç tüzüğün-
dı n almışlarsa oradaki müessesenin izafe ettiği 
kim Senatodur. Bizde ise gerçek isim Cumhuri
yet Senatosudur. O halde Cumhuriyet Senatosu 
olarak alalım ve bunu metinlere geçirelim. Ay
lıca «C. Senatosu iiyesi» yerine «Senatör» kul
lanılabilir. Esasen Anayasamızda bunu yasakal-
mıs değildir. Nasılki milletvekili. Millet Meclisi 
Üyesi, mebus denilebiliyorsa, senatör tâbiı i de 
kullanılabilir. 

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyet Senatosu
nun kuruluş maddeleri görüşüldüğü sırada, me
tin. «Cumhuriyet Meclisi» tâbirini ihtiva edi
yordu. O zaman, Temsilciler Meclisi Üvcsi Sayın 
Su küfe Ekitler ve 35 arkadaş bir takr i r verdik. 
Bunda benim de • imzam vardı. Bu ta.krir.le 
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«Cumhuriyet Meclisi» tâbiri yerine, «Cumhuri
yet »Senatosu»' tâbirinin kullanılmasını istedik. 
O zaman, komisyon sözcüsü Turan Güneş'e, 
Cumhuriyet Senatosu üyesi tabiriyle birlikte 
«•Senatör»1 tâbirinin de kullanılabileceğini ifade 
etmiş ve 18 . 4 . 1961 tarihinde «Senatör» tâbi
rini de kullanmıştım. O zaman kullandığım tâ
biri, elbette şimdi de müdafaa edeceğim. Ben o 
zaman şöyle demiştim; Millet Mecisi üyeleri tek 
kelimeyle ifade ediliyor, mebus deniliyor. Cum-
'huriyet Meclisi âzası Sayın Turan Güneş ki; 
komisyon sözcüsü idi. Cumhuriyet Meclisi 
âzası yerine senatör Turan Güneş de
mek daha yerinde olmıyacak mıdır? Bunu 
kendisinden sormuştum. Komisyon sözcüsü, o 
zaman senatör tâbirinin Anayasaya aykırı ola
cağı yolunda ifadede bulunmamıştı. Anayasada 
senatör tâbiri kullanılmaz diye bir hüküm yok
tur. Binaenaleyh, senatör tâbiri kullanılaıbilir, 
Cumhuriyet Senatosu üyesi de kullanılabilir. 
Ama Senato tâbiri kullanılamaz. Anayasanın 
demiş ettiği bir şey üzerinde bizim tasarruf 
hakkımız olmasa gerektir. 

Tüzük tasarısında gecen hususları şöyle baş
lıklar altında özetlemeye çalışacağım, esas hak
lar ve hürriyetler bakımından noktai nazarımı 
arz edeceğim. Meselâ söz hürriyetine ait hüküm
ler, demokrasimize uygun olmıyan hükümler, 
tatbikata tezat teşkil eden hükümler, tatbiki güç 
hükümler, fazla madde ve hükümleri, denetleme 
ve murakabe ile ilgili hükümler, müzakerenin 
sevk ve idaresi ile ilgili hükümler olmak üzere 
sırası geldiği zaman hepsini arz edeceğim, yine 
tümünü ilgilendiren hususlardan noksan kalan, 
eski İçtüzükte mevcudolup da bu içtüzükte ınev-
cııdolmıyan hususları da belirteceğim. 

Biziim Anayasamızın 85 nei maddesi, siyasi 
parti gruplarını ve siyasi grupları yasama gö
revlerinin yerine getirilmesinde, önemle ele al
mıştır. Demokratik hayatımız içinde de, bunun 
zaruri olduğu esasen geçmiş tatbikatla da gö
rülmüştür. Simdi görüyoruz ki, tasarının 14 neü 
maddesindeki, gruplarla ilgili hükümden başka 
tasarıd'a siyasi gruplarla ilgili hüküm yoktur. 
Demokratik memleketlerin içtüzükle finde si vasi 
gruplarla, ilgili birçok maddeler ve hükümler 
bulunduğu halde, bizim içtüzük tasarısında bu 
noksandır. Meselâ; şöyle bir hüküm konmaz 
mıvdı? Cumhuriyet Senatosu yenilendiği zaman, 
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yahut Cumhuriyet Senatosunda yeni bir siyasi 
grup . parti grupu veya siyasi grup teşekkül et
tiği zaman veyahut senenin teşriî faaliyete baş
langıcı sırasında siyasi gruplara, ilkelerini ve 
türlerini Senatoya açıklamak fırsatını vermek 
yolunda hükümler, grupların divanlarının mu
ayyen müddetlerde teşkilini ve Senato Başkanlı
ğına bildirmelerim^ dair hükümler koymak, İtal
ya, Fransa ve İsviçre'de olduğu gibi demokratik 
hükümler koymak yerinde olurdu. 

içtüzüğün 163 ncü maddesinde; 50 kişilik 
imza olmadıkça [(-tüzükte tadilât yapılamaz de
niyor. Bu, Anayasa ile bağdaşamıyan sert bir 
hükümdür. Değiştirilmesi güç olan Anayasalara 
bu hükümleri koymak doğru olmaz. Çünkü de
ğiştirilmesi de çok güç olan şeylerdir. . Bizim 
Anayasamız da kolay kolay değişmiyen bir Ana
yasa olduğuna göre acaba içtüzüğe de değişme
sin nıülâhazasiyle hareket ederek mi bu hükmü 
koymuşlardır, iler hangi bir milletvekili veya
hut senatör bir tek imza ile kanun teklifi ya
pacak ve bu şekilde hareket edecek ama İçtüzü
ğün değiştirilmesini istiyemiyecek ve elli imza 
toplamak mecburiyetinde kalacaktır. Yani seri 
anayasalar, değiştirilmesi güç anayasalara denir. 
sert anayasalar görüldü kolay kolay ihlâl ve ih
mal edildi. Yumuşak anayasalar görüldü payi
dar kalalbildi. Mesele sertlik ve değişmezlik için 
affedilen şartta değildir. Bu bakımdan sert bir 
içtüzük tipi vermiş olacağız. İçtüzüğün değişme
si teklifi için 50 senatör bir araya gelecek. Bu
nu ben, Anayasa ile bağdaşamaz bir şekilde gu
rurum. 

Diğer bir husus, soruların tek imzalı olacağı 
kaydıdır. Gerçi bu kayıt birçok memleketlerin 
içtüzüğünde vardır. Ama bizim içtimai ve teşrii 
hayatımız bu kayıtlamaya elverişli değildir. Ay
nı bölgenin senatör veya, milletvekillerinden biri 
tek imzalı bir soru önergesi verdiği zaman daha 
az faydalı olur. Halbuki o bölgemin milletvekil
leri veya senatörleri 2 - 3 imzalı bir soru önerge
si verdikleri zaman daha, faydalı olurlar. Tek 
imzanın pratik hiçbir faydası da yoktur. Bu 
yola hiç gitmeyelim. Ve kayıtlayıeı Ihüküm 
koymıyalım. Bunu da ben. halkların istimali 
bakımından yerinde görmem. 

Eski İçtüzüğümüzün 137 nci maddesinde; ko
nuşmalar bittikten sonra milletvekilleri, bizim 
beyanımıza göre Senatörler niçin bir mevzuun 
lehinde ve aleyhinde kırmızı vevahut beyaz ov ve-
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I bir kayıt konabilir. Hükümet adına bir kişi 

konuşur. Fakat iki, üç sayın üye konuşmadıkça 
hükümet tekrar konuşamaz denir, bir kişi ko
nuşur denebilir. Onun için Hükümetin elini 
kolunu bağlamaya hakkımız yoktur. 

C. Senatosu B : 
receklerini gayet veciz bir surette ifade etmek için 
söz hakkına sahiptirler. Tümü üzerinde konuşa
cak, lehinde konuşacak, aleyhinde konuşacak, ay
rıca bütün bunlar bittikten sonra oylamaya ge
çilmeden önce, niçin kırmızı oy vereceğim, niçin 
beyaz oy vereceğim diye gayet veciz bir surette 
ifade edebilmelidirler. Ayrıca bunun için eski 
İçtüzükte söz istemek hakkı vardı fakat bunu da 
yeni İçtüzüğümüze almamış bulunuyoruz. Eski 
İçtüzükte mevcudolan ve sayın üyelere bir hak 
bahşeden bu müessesenin kaldırılması yerinde 
olmasa gerektir. Bunun da bir madde ile ilâve
sini gerekli bulmaktayım. 

Tasarının 85 nci maddesinde; yazılı olmıyau 
konuşmaların zamanla tahdit edilebileceğini ve 
bu hususun di'a Riyaset Divanı tarafından takdir 
edileceğini derpiş etmiş bulunuyorlar. Yazılı 
konuşma şu kadar olsun, üyeler ds bunu teklif 
edebilsin diye üyelerin hakkını Kiyaset Divanına 
bırakmaya hakkımız yoktur. Üyelerin bu hakla
rını almamız yerinde bir hareket olmasa gerektir. 
Onun için bu hakkı da Tüzüğe geçirmek mecbu
riyetindeyiz. 

Genel görüşmede. 6 sayın üye konuşmadan 
Hükümete söz verilmiyeceği derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Sayın Komisyon daha evvel hazır
ladığı İçtüzükte tesbit ettiği daha demokratik 
olan müesseseyi getirmemiştir. Hatırlarsınız, iş
sizlik mevzuunda genel görüşme yapıldığı sıra-
d!a, sayın Âmil Artus konuşmak istemiş, fakat, 
Riyaset, «Hükümetin söz istediğini, ancak Hü
kümet isterse konuşabileceğini» ifade etmişti. 
Bu hâdiseden sonra İçtüzükte tekrar yapılan de
ğişiklikle ancak altı sayın üye konuştuktan son
ra Hükümete söz verilebileceği derpiş edilmekte 
dir. Bir şeye dikkat edeceğiz. «Kiralın hakkını 
kirala, Sezar'm hakkını Sezar'a vereceğiz.» Hü
kümeti de haklarından mahrum etmeye hakkımız 
yoktur. Bir taraftan icra organının çalışabilme
sini ve organ olarak haklarına sahibolması, bir 
taraftan yasama üyelerinin haklarına sahibolma
sı temin edilmelidir. Genel görüşmede Hükü
met söz istiyebilir. Ama Hükümet üyelerinin 
hepsinin üst üste söz istemesi yolundaki bir usu
lü önliyebilirler. Fakat altı üye konuştuktan 
sonra ancak Hükümet söz alabilecektir diye bir 
kayıt koymaya hakkımız yoktur. Ve bu, demok
ratik hiçbir memleketin tüzüğünde mevcut de
ğildir. Bu hakkın suiistimal edilmemesi için 

Yine aynı birleşimde bir üyenin iki sözlü so
rusu bulunamayacağı hakkında bir hüküm ko
nulmuştur. Bu hüküm de İtalya İçtüzüğünden 
alınmış ve bize aktarılmıştır, böyle bir hükmü 
buraya almaya lüzum yoktur. Denilebilir ki. 
sayın üyelerden birçoğu sözlü soru verebilir 
vereceklerdir. Nitekim İzmir Senatörlerinden 
bir arkadaşımızın beş altı sorusunun gündemde 
yer alması gibi. Bunlar istisnai hallerdir. Bir 
istisna umumi kaideyi bozamaz. Bu hususu da 
içtüzükte don durmaya] im da tatbikata bıra
kalım. Riyaset Divanları bunu tanzim eder. 
Riyaset Divanları gündemleri tanzim ederken 
•mümkün olduğu kadar bunu da idare eder. 

Tine 86 ncı maddeye uygun olarak .getiri
yorlar ve diyorlar ki; Karma Bütçe Komisyonu 
raporundan iki gün sonra bütçe Heyeti Umu-
miyede görüşülür. İki gün tetkik için çok az
dır. Bu kaydı da içtüzükte dondurmayalım. 
bunu da çıkaralım, serbest bırakalım. Bu müna
sip bir müddet içinde tetkik edebilir. Zanneder
sem!, Sayın Uzunhasanoğlu temas ettiler Komis
yonların gizli oturumunda kanun tasarı ve 
teklif sahiplerinin bulunmalarının komisyonun 
reyine bırakılması yerinde değildir. Eski İçtü
zükte üyelere bahşedilen bu hakkın daha de
mokratik olması lâzımgelen yeni İçtüzükte esir
genmesi de yerinde değildir. Bu hükmü kaldır
mak daha yerinde olur. 

İçtüzüğün 10 ncıı maddesinde Başkanvekil-
lerinin statüsü yeniden tanzim olunmaktadır. 
Her şeyden evvel bir hususu ifade edeyim ki, 
Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanı ile 
kıymetli başkan arasında, her türlü öğmenin 
üstünde bir anlaşma ve bir çalışma zihniyeti 
mevcuttur 

Bunu ifade ettikten sonra arz edeyim ki, 
Sayın Komisyonun getirdiği hüküm, demokra
tik olmıyan ve Cumhuriyet Senatosu Başkanve-
killerinin hukuki durumlarını değiştirir şekil
dedir. 

Eski İçtüzükte de Başkanvekilleri; başka
nın gaybubeti halinde başkanın bütün yetkile-
1 erini haizdi. Komisyonun getirdiği şekil ise; 
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Başkanveki l lc r i ; başkanın verdiği vazifeyi ya
par, başkanın yardımcı lar ı durumuna sokan bir 
.statü seklinde tanzim etmiştir . Bu bir memuri
yet s t a tüsüdür ve doğru değildir , eski iç tüzü
ğün 204 ncü maddesi gereğince, başkan bulun
madığı t akd i rde onun bü tün yetki ler ine ahibo-
lan başkanvekil ler ini , ş imdiki s ta tü ile başkan 
yardımcı lar ını başkanın verebileceği işleri ya
pa r bir yardımcı du rumuna ge t i rmektedi r le r ki, 
bu ancak «Başkan görevlisi» tâbir i bulunan 
Amerika'da, vardır . Dünyan ın başka hiçbir 
•memleketinde yoktur . Eski i ç tüzüğün 20+. 
ncü maddesindeki metinde olduğu şekilde ka
bulüne i l t ihak ederlerse yerine olur zannedi
yorum. 

Yine, Uzunhasanoğlu da temas e t t i le r ; müş
terek toplantıya, ka t ı l ıp ka t ı lmama yolunda 
Cumhur iye t Senatosu Genel K u r u l u n u n k a r a r 
verebileceği ve bu karara sayın üyelerin uyma 
mükellefiyeti Anayasa ile pek bağdaşamaz. Bu 
demokra t ik bir şekil olamaz. Bir üyeyi bir teş
riî hizmetin dışında da olsa, demin arz ettiğim, 
«karar la r ı vermek üzere çağırı lan bir birleşik 
toplantıda bulunamaz» yolunda onu icbar öl
meye hakkımız yoktur . Giderse her hangi b i r 
şekilde «niçin git t in» diye todibotmek değil, 
hattâ nitemde bulunmaya bile hakkımız yoktur . 
Bu noktada el betteki ileri gelenekler kuraca
ğız. Birleşik toplant ının gündemler i . Cumhu
riyet. Senatosu Başkan veya Başkanl ık Divanı, 
MÜH'1! ^Teclisİ Başkanı veya Başkanl ık Divan
larının münasip mutabaka t le r i üzerine tanzim 
edilir ve birleşik top lan t ı l a ra Cumhur iye t Se
natosu Başkanının davet i üzerine sayın üyeler 
gider. 

Övle gel emekler ku ruyoruz ki, mümkünse , 
b i rKşik toplant ı lar ı tanzim eden iç tüzük, bir
leşik toplant ı la ra kat ı lma mükellefiyetini ken
di üyelerine tahmil etmesin, ta tbiki mümkün 
olacak şekilde olsun aksi halde demokra t ik 
olarak mütalâa olunamaz. 

Bundan başka bâzı zühuller de olmuştur. 
Tasarıda ivedilik ili1 öncelik birihirine karıştırıl
mıştır. İvedilik ş u d u r ; kanun la r iki defa görü
şülür', ivedilik bir defa görüşülmesi mevzuudur . 
Öncelik ise gündemde mevcut s ıranın aşağısın
da olan her hangi bir hususu, maddeyi öne ala
bi lmektir . 45 nei maddede deniyor ki, evvelâ 
ivedilik ka ra r ı sonra öncelik ka ra r ı alınır. Hayı r . 

Mvvolâ öncelik sonra ived i l ik -karan alınır. Hem 
ivedilik hem öncelik kararı almaya hazan hiç 
lüzum yoktur . I'azan' gündemdedir . İkinci defa 
görüşülmesi istenmez. Bu t akd i rde sadece ivedi
lik kararı alınır. Faka! gündemde sırası olnııyan 
bir şey için ayru-a öncelik karar ı almaya lüzum 
da. y o k t u ' . Bu bakımdan zannediyorum bir zü
hul olmuştur. Değilse bu şekilde düzeltilmesi 
icabeder kanaat indeyim. Aynı şekilde birleşim
ler içinde bu şekilde zühul olan hükümler mev
cut tur . "Yo bir de tatbiki güç olarak, yoklama
nın deftere imza şekli yolu tu tu lmuş tur . Bunun 
hem tatbiki güçlür , hem dv yeni bir usuldür. 
Yoklamanın eski şekilde yapılması daha pra t ik 
bir yoldur. 

Yine Uzunlıasanoğlu ifade e t t i ; Anayasa der
piş e tmektedir , «Başkan oy kullanmaz.» Kim? 
Cumhuriyet Senatosu Başkam oy kul lanamaz. 
Onu burada ayıracağız, Görüşmeler sırasında 
Başkan aynı zamanda Reisvekillerinden biri ola
bilir. Bu t akd i rde oyunu kullanabilecektir . Bu
na hakkı vardır . Anayasa, iteisvokillerinin oy 
kullanma haklarını nezetmiş değildir. Yalnız 
Başkan .kullanamaz, lîeisvekilleri ne şekilde kul
lanacak" İOski iç iüzük bunu kati ve sarih olarak 
i iade etmiştir . Reyin kul lanı lması ; rey muame
lesi bi t t ikten sonra reyini kul lanabil i r . Açık oy
lama. meselesinin dışında reyini kul lanmak ister
se müsavat halinde, reyi tercih eden hükümler 
t a s a n d a vazıh değildi". Başkanvokil lorinin kul-
laııamıyacağı yolunda, ama. başkanın kul lanacağı 
şekilde anlaş ı lmaktadır . Bunun vazıh hale gel
mesi yer inde olur. 

Sayın üyelerin izinsiz ve özürsüz Cumhur iye t 
Senatosuna devam etmemesi hal inde tahsisat la
rının kesileceği yolunda, da -hükümle r konulmuş 
bu lunmaklad ı r . Bunun ta tbiki hem güçtür , hem 
de bu şekildeki hükümler yer inde olmasa gerek
tir. Devanı mecburiyetini. Cumhur iye t Senatosu 
üyelerinin, olgunluğuna, idrakine ve vazife duy
gularına bırakacağız. Ye bu duygu ve endişele
rin para kesilmesinden d a h a müessir' olacağı ka-
uaatindeyiir!. Bu bakımdan tahs isa t .kesilmesi yo
lundaki hükümler in , kravat la gelme kaydı gibi 
pek de Cumhuriyet Senatosunun ağır başlılığiy-
le telifi mümkün olnııyan hükümler ıııeyanlnda 
görüyorum. 

Senatoya katı lan avv üye katı ldığı gün şu su 
vesikaları. Cumhur iye t Senatosu Divanına ver
mesi mecburiyet i gibi ta tb ik i mümkün olmıvan 
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maddeler konuyor, üye Senatoya ilk geldiği 
gün su şu vesikaları verecektir. Bunu bu şekilde 
dondurınıyalını arkadaşlar. Bu hükümler yerin
de değildir. Müsaade ederseniz devrenin haş
lamasından itibaren bir haftalık bir müddeti ol
sun ve e zaman zarfında o vesikaları getirsin. 
Aksi takdirde bu madde işleyemez, üye bir ay ve
ya bir sene sonra istenen vesikaları getirebilir, 
ama, tatbiki mümkün bir mehil koyarsak bu sis
tem işleyebilir. Aksi olursa bunun hiçbir faydası 
da olmaz. 

Sonra, komisyonların Genel Kurulda bir ço
ğunlukla bulunması mecburiyeti konuluyor. Ko
misyonlar, mesela su komisyon, im komisy.eı. her
hangi bir mevzu görüşülürken komisyon üyeleri
nin çoğunluğu bulunacaktır. Komisyon on kişi ise 
altısı her halde bulunacaktır. Şimdiye kadar böyle 
bir mükellefiyet hiçbir zaman komisyona tahmil 
edilmemiştir, tatbiki güç işlerdir, kolay kolay yü
rütülemez şekilde getirilmiştir, meselâ şimdi bile 
muhterem komisyon çoğunluğu gösterememkte-
diı, komisyon karşımızda üe kişidir, işin başın
da bile komisyon çoğunluğunu bulamıyoruz. (He
yeti Umumiyede bile kaç kişi var, sesleri) Bu ba
kımdan tatbiki mümkün olan hükümler getirilir
se daha yerinde olur. Fazla olan hükümler de 
var. 

Mesela; Anayasa derpiş etmiş. Kanunların şu 
şekilde gelmesi hususundaki hükümleri. Bunları 
tekrar İçtüzüğün meselâ 68, 78. 114 ve 130 nen 
maddelerinde derpiş etmeye lüzum yoktur. Diyor 
ki; «yasama dokunulmazlığı görüşülürken görüş
meler açık olacaktır» görüşmeler zaten prensibola-
rak açıktır. Bunu ayrıca zikretmeye ne lüzum var
dır? Zaten görüşmeler açıktır, istisna olan gizli
liktir. Gizlilik de kayda ve şarta bağlıdır. Bu ka 
yit ve şartları yerine getirince, bu hükmü koyar
sak gizli olmuş olacaktır. Niçin bu hükümleri ko
yuyoruz. Zaten mevcut bir sıra vardır. Sıra hu
susunda tekrar ayrı hükümler koymaya lüzum 
ve ihtiyaç yoklur. 

Eksik hükümlere gelince, Cumhuriyet Sena 
tosuna bir madde Millet Meclisinden gelmiş, görü
şüldüğü sırada Millet Meclisi yenilense veya fes-
hedilse maddenin âkibeti ne olacaktır. Bu yolda 
hiçbir hüküm yok. Madde Millet Meclisinden 
geçmiş, kabul, ret veya değiştirilerek Cumhuri
yet Senatosuna gönderilmiş, Cumhuriyet Senato
sunun komisyonlarında veya komisyon umumi 
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heyetinde görüşüldüğü sırada, Millet Meclisi fe
sih veya yenileme kararı verdi... Âkibeti ne ola
cak? Şekli ne olacak? Cumhuriyet Senatosu bir 
karar verebilecek mi? 

İzinsiz ve özürsüz olarak muayyen bir müd
det Cumhuriyet Senatosu toplantılarına katıl-
unvan üyelerin üyeliği düşecektir. Anayasa bu
nu tesbit etmiştir. 

Bu talep nereden gelecektir, görüşmeler na
sıl olacaktır! Bu hususta hiçbir hüküm yoktur. 
Bu; teşriî faaliyet için en ağır bir hükümdür. 

İzinsiz ve özürsüz olarak muayyen bir müd
det devanı etmiyen üyenin üyeliği düşecektir, bu 
düşme kararı nasıl verilecektir? Buna bir ko
misyon mu karar verecektir? Bunu kim taleb-
edeeektir? Anayasada, tesbit edilen bu düşmeyi 
kimler istiyecektir? Muamele nasıl olacaktır? 
Karar nasıl verilecektir? 

Bu yolda, hiçbir hüküm getirmiş değildirler. 
Araştırma komisyonlarının raporlarına kadar 
olan hükümler iyi. Ama Araştırma Komisyonu 
raporunu verdikten sonra ne olacaktır? Cumhu
riyet Senatosunda yapılan görüşme nasıl yapıla
caktır? Buna dair hiçbir hüküm yok. Cumhuri
yet Senatosu binasında veya kısımlarında millet-
A^ekilleri tarafından bir suç işlendiği takdirde 
Senato Başkanlığı tarafından ne gibi bir mua
mele yapılacağı yolunda da hiçbir hüküm yok. 
Buna dair eski İçtüzükte hüküm vardı. Diğer 
memleket içtüzüklerinde de vardır. «Derhal 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edilir, şu şu 
muameleler yapılır...» denirdi. Bu hükümler alın
mış değildir. Hükümetlerin iç veya dış politika
sı ile ilgili izahat vermeleri, yasama organları 
huzuurunda demokratik memleketlerde teşriî fa
aliyeti kolaylaştırıcı ve icrayı denetleme bakı
mından, önemle üzerinde durulan bir mesele ve 
bir müessese olduğu halele, bizim İçtüzük Komis
yonumuz her nedense, bu hususa hiç dokunma
mış ve böyle bir hüküm getirmemiştir. 

C. Senatosu üyelerinin, Hükümetin muayyen 
zamanlarda iç ve dış politika mevzularında iza
hat vermesini derpiş eden bir hüküm ve önerge 
verme hakları olmalıdır. 

Eski tüzükte bu hüküm yoktur, fakat tatbi
kat zorlamıştır. Eski İçtüzüğün hiçbir maddesin
de olmamakla beraber 119 numaralı not tatbi
katta yer bulmuştur. 

— 273 ~ 



O. Senatosu B ; 70 
Hükümet ie ve dış politika hakkında kendi

liğinden izahat verirse muhalefet gruplarına söz 
verir idi. Buradaki espri şu; «Hükümet iç ve dış 
politikada kendisi izahat verirse» bundan ne an
laşılır? Hükümet münasip zamanı bulacak, ken
disi için en iyi zamanı getirecek, izahat verecek. 
O zaman muhalefet gruplarına söz verme hakkı 
tanınacak. Fakat, bir üye bir önerge ile. Hükü
meti iç ve dış politikada izaha davet eder ve Hü
kümet izahat verirse, o zaman üyelere ve grup
lara söz verilmez idi. Çünkü. Hükümet hazır
lıklı değildir. Ne yapacaktır.'.. Kendisi konuşa
caktır, üye ve gruplara söz hakkı tan im nacak
tır. Bu yolu icra kuvveti kendisine göre bir şe
kille işletmiştir. Tatbikattaki bu noksanlığı gide
rebilmek için üyeler Hükümeti iç ve dış politi
kada izaha davet imkanına bağlanmalıdır. Bu 
görüşmeler üzerinde muayyen bir sekil tesbit edi
lerek görüşmelerin yapılması hakkı tanınmalıdır. 
Ayrıca Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda
ki görüşmelerin Devlet Radyosundan verilişi 
şekli de İçtüzüğümüzde tesbit edilmeli ve bunu 
ait hükümler getirilmelidir. Devlet Radyosu 
Cumhuriyet Senatosu görüşmelerini nasıl verir, 
hangi makamlar tarafından ne şekilde tanzim 
edilir ve ne müddetle verir.' Bunu İçtüzüğümüzle 
derpiş edebileceğimiz akla gelebilir. İçtüzük ile 
icranın bu şekildeki faaliyetleri 1csb.il edilebilir, 
mütalâa edilebilir mi? Benim noktai nazarıma 
göre olabilir. Tüzükle içtüzükleri birbirinden 
ayırmak ı n ec b 11 riy < ı1 i ı u ley i z, 

Tüzük; Hükümetin çıkardığı, Danıştay m las-
vibettiği, kanunların tatbik şeklini gösteren, ria
yeti mecburi olan hükümlerdir, 

İçtüzükler, şekil ve muhteva, bakımından ka
nun şeklindedir ve üçüncü şahısları ilgilendiren 
hükümleri muhtevidir. Nitekim bizim eski İçtü
züğümüzde, meselâ Muvazene! Umumiye Kanu
nunda bir sene hükmü aşımyan hükümlerin ko
nabileceğine dair hükümler vardır. Yani kanun
ların ne şekilde yapılacağına dair hükümler icra
nın getirdiği tekliflere Meclis tahkikatlarında 
şahit dinleme gibi, hükümler encümenleri, çeşitli 
şekilde ilgilendiren hükümler, heyeti umumiye 
leri ve üçüncü şahısları İlgilendiren hükümleri 
derpiş ediyordu. Zaten, Anayasamız meseleyi 
kökünden halletmiş bulunmaktadır. Anayasanın 
149 ncu maddesine göre, Yargıtay, Danıştay, 
Yüksek Hâkmler Kurulu ve üniversiteler kendi
leriyle ilgili hükümler hakkında veyahut kanun-
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lamı veya içtüzüklerin Anayasaya mugayeretı 
halinde, iptal dâvası açabiliyorlar. Kanunların. 
.Anayasaya, mugayuretini, yani kanunların Ana-
yasaya uygun olup olmadığını denetliyen Ana 
yasa Mahkemesi, içtüzüklerin de Anayasaya uy
gun olup olmadığım deiıetliyecektir, İçtüzükle
rin, kanunlar mertebesinde bir hüküm İfade et
tiğini. Anayasa derpiş etmiş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh. İçt üzüğümüze, icranın faaliyetleri 
sahasına giren sahaları, yani üçüncü şahısları il
gilendiren mevzuları derpiş eden hükümler ko
yabiliriz. Devlet Radyosunun müzakerelerimizi 
ne şekilde vereceği yolunu biz derpiş ve tesbit 
edebil, i riz. Hükümet programının Cumhuriyet 
Senatosunda okunması ve üzerindeki müzakere
ler her ne kadar burada tatbik edilmiş ve bir ge
lenek kurulmuş ise de, bunların İçtüzükte daha 
esaslı hükümlere bağlanması yerinde ve faydalı 
olur. 

Riyaset makamını işgal eden başkanların 
müzakereleri nasıl idare edeceği. Cumhuriyet 
Senatosunun birleşimi açışını ve sevkü idaresini 
ve inzibati muamelelerin tatbikini başka memle
ketlerde olduğu gibi daha sarih olarak almak ve 
bunları İçtüzüğümüzde derpiş etmek yerinde 
olur. Cumhuriyet Senatosu komisyonları Heyeti 
Umumiyede bulundukları sırada Cumhuriyet, Se
natosu Başkanlığına haber vermek üzere Cum
huriyet Senatosunun memurlarından ve vekalet 
memurlarından müzaheret görmeleri hükmünü 
İçtüzüğe koymamız yerinde olur. Bu hususta ko
misyonların daha iyi çalışmalarını ve meseleye. 
daha ciddî bir şekilde ilgi göstermelerini ve bu 
hususta gerek Cumhuriyet Senatosu memurların 
dan, gerek vekâletin yetkili mütehassıslarından. 
faydalanmamız için başka, memleketlerin derpiş 
ettiği hükümler olarak, bizim de tesbit etmemiz 
faydalı olur. Hükümete açık oy isteme hakkını 
tanımamız, icra ve yasama organlarının karşı 
lıklı müııaseebtleri bakımından faydalı olur. Hü 

küm e t de açık oy isleme hakkına sahi Dolmalıdır, 
Ayrıca, CHımhuriyel Senatosu üyelerine Millet 
Meclisinden gelen ve komisyonlarda görüşülmek 
t e olan tasarı ve tekliflerin, muayyen bir zaman 
geçtikten sonra- Cimimi Heyette görüşülmesi hak
kı tanınmalıdır. Meselâ, bir kanun veya. tasarı 
Cumhuriyet Senatosuna geliyor, komisyonlara 
gidiyor. Komisyonda bir ay, iki ay kalacak. Bu 
arada Cumhuriyet Senatosu üyesi eli kolu bağlı 
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kalacaktır. Eski İçtüzük de, muayyen bir müd
det geçtikten sonra, Umumi Heyette görüşme ta
lebinde bulunmak, milletvekili ve senatöre veri
len bir hak idi. Şimdi, bizim tasarıda bunu gör
memekteyiz. Senatörlere bu hakkı tanımak ye
rinde olur. Maddeler üzerinde teknik dalın bir
çok maruzatım ve ricalarım olacakı ir. Bunları 
maddeler üzerindeki görüşmelere bırakıyorum. 
İçtüzüğün tümü üzerindeki mülâhazalarım bit
miştir. Ümit ve temenni ederim ki, çok mükem
mel bir içtüzük çıkar ve saygı değer Cumhuriyet. 
Senatosunun faaliyetlerine ışık tutar, memleket 
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için hayırlı olur, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Ekseriyet 
yok. 

BAŞKAN —- Sayın üyeler, İçtüzük tasarısı
nın heyeti umumiyesi üzerinde daha 3 sayın üye 
söz almış bulunuyorlar. Hakikaten zaman, olduk
ça geçmiş ve çoğunluğumuz da kalmamıştır. Bu 
sebeple 19 . 6 . 1962 Salı günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati • 17,00 

A 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI KORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriy< t Senatosu Kastamonu i'in
si Nusret Tuna'nm, Kastamonu'nun (Jatalztij-
tin, Bozkurt, İnebolu ve Cide ilçelerinin birinci 
veya ikinci bölge fnıdık sahasına İthal olunma-
sınnı rnvmkün olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakeını Cavit Ored-'m cevabı 
(7/42) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı derin saygılarımla rica ederim, 

26 . 5 . 1962 

O, Senatosu Kastamonu üyesi 
Nusret Tuna 

Kastamonu'nun, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu 
ve Cide ilçelerinde iyi evsafta fındık yetişmesinin 
müml-ün olduğu, yapılan tecrübelerden anlaşıl
maktadır. Ormandan istifade imkâniarınuan 
mahrum bırakılan ve ziraat arazisi mahdut olan, 
bu ilçeler halkının büyük bir ekseriyeti açlıkla 
pençeieşecek derecede sefalet içinde ve muhace
ret halindedir. Fındık ziraatinin, âdeta bâzı 
bölgelerin inhisarına terk olunması dolayısiyle, 
Tarım Vekâleti bu bölge halkının elinden tutma
makta Ziraat Bankası da kredi açmamaktadır, 
Artan dünya nüfusuna muvazi olarak, fındık 
',,.,: *ncmın da yükseleceği, istihlâkinin mahdut 

olduğu yolundaki cevabın tatminkâr bulunmadığı 
meydandadır. 

Bu bölge halkının, asgari geçiminin sağlan
masına yardım etmek üzere, mahallinde tetkikat 
yaptırılarak, birinci veya ikinci bölge fındık sa
hasın^ ithal olunmasının mümkün olup olmadı
ğının, köylüyü bu şekilde geçinebilir hale ge
tirmenin, büyük şehirbri tazyik eden işsizliği, 
önliyecek yegâne müsbet tedbir sayılıp sayılmı-
yacağmın? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 704 
Sayı : 60 

13 . 6 . 1962 
41928 

Konu : C. Senatosu Kastamo
nu üyesi Nusret Tuna'nm ya
zılı sorusu ilk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 5 . 1962 tarih ve 817/1116-7/42 sa

yılı yazılarına C. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Nus
ret Tuna'nm Kastamonu'nun Çatalzeytin, Boz
kurt, İnebolu ve Cide ilçelerinde fındık ziraatini 
teşvik ve bu bölgenin I nci veya I I nci fındık böl
gesine ithaline dair 26 , 5 . 1962 tarihli yazıları 
incelendi. 

Bakanlığımızca Türkiye'nin fındıklık sahala-
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n üç standart bölgeye ayrılmış olup Kastamonu'
nun İnebolu, Ayancık, ("ide ve Oatalzeytin ilçe
leri I I ne i standart bölgeye girmekledir. 

Türkiye'nin üç fındık bölgesine ait 22!) 285 
hektarlık sahası İtalya ve İspanya'nın ceman 
80 000 hektarlık fındıklık sahalarından 2.8B misli 
geniş olduğu halde İstihsal fazlamız onların an
cak 1,2 mislidir. Biz teknik ve bilgili bir bakım
la mevcut fındıklık sahalarımızdan şimdiden bir 
misli fazla mahsul alabilecek durumdayız; ve çift
çimizde bakıma, önem vermeye başlamıştır. 

Türkiye'nin fındık sabalarının genişlemesi ve 
bilhassa Batı Karadeniz bölgesinde kalitece daha 
düşük fındık istihsal edilmesi dış pazarlara çe
şitli kalitede fındık sevk etmemizi intaeetmekte 
ve böylece mahsulün bol olduğu senelerde elimiz
de külliyetli miktarda fındık kalmakta ve ihraç 
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imkânları bulunmamaktadır. Esasen bu bölgede 
fındık İçin ekolojik şartların mibjaidolmaması ge 
rek kalite ve gerekse kant iti' bakımından fındık 
mahsulüne menfi tesir- icra etmektedir 

Yukarda izah edilen esas mevzular f> yıllık 
fındık programı raporu ile (Tİresun Bahçe Kül 
türleri istasyonunun tetkiki neticesi neşredilen 
yayınlarda- da belîriilmiştİr. 

(.'. »Senatosu üyesi Nusret Tuna'um yazıların 
daki dünya nüfusunun artışına muvazi .istihla
ki u de artacağı hususunun daha ziyade yaş mey 
valar üzerinde olduğu istatistik malûmatlardan 
anlaşılmakların-. 

ilgiliye duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Tarım Bakanı 
Cavit Ora) 
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CETVEL (1) 

Türkiye fındık bölgeleri ve sahaları (Hektar; 

Vilâyeti 
1 nei Standart bölge 

Kazaları 

3. Artvin 

2. Rize 

3. Trabzon 

4. Giresun 

5. Ordu 

Sahası 
2 nci Standart bölge 

Vilâyeti Kazaları 

Hopa, Arhavi ve 
kısmen Borçka 

5 200 1. Kastamonu İnebolu. 
Ayancık. 
Cide, 
Çatalzeytin. 

Fındıklı 
Erdeşen 
Pazar 
Çayeli 
Merkez 
İkizden-
Kal karide iv-
Çamlıhemşin 
Of, Sürmene, 
Araklı . Merkez 
Maçka. Tonya, 

Vakfıkebir 
Yoiiira, Arşen 
Ey nesil, Görele 
Trebolu, Espiye 
Keşap. Merkez 
Dereli, Bulancak 
Merkez, Perşembe, 
Fatsa. Ünye, 
Ulutun. Gölköy 

6 564 

40 0G0 

87 000 

62 000 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

Bolu 

Sakarya 

Kocaeli 

Samsun 
İstanbul 
Sinop 

Bozkurt 
Akçakoe; 
Hendek 
Akyazı 
Âlaı\h 

Karasu 

Kandıra 
Ti ey ve 

Ternu-
Şile 
Merkfz 

Sahası 
Çere 

Vilâyeti 

253 î. 

15 000 

7 000 

Zongulda 

Kütalr; 

5 000 •'! Bitlis 

İsparta 

100 5 
35 fi 
94 7 

Men iz) i 
Gümüsaji 
Konva 

Yekûn 200 764 27 58:: 
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Giresun Bahçe Kültürleri İstasyonu Y.aymîarı Sayı : 1 

Türkiye'nin Bugünkü Fındık Durumu ve Gelişince İmkânları 

G İ R İ Ş 

Fındık, memleketimize önemli miktarda döviz sağlıyan ürünlerimizden biridir. Zira Iıer sene ya
bancı memleketlere ihracetiiğimiz fındık mahsulü mühim bir yekûn tutmaktadır. Memleketimize se
nede ortalama 70 milyon Türk lirası kıymetinde diniz sağlıya ıı bu mahsulün gerek z İran ti ve ge
rekse ticaretine lüzumlu önemin verilmesi lâzımdır. 

Fındığımızın kalite itibariyle diğer fındık yetiştiren memleketlerin fındıklarından üstün olması, 
dış pazarlarda her zaman aranan ve iştiyakla istenen bir durum arz etmektedir. Böyle olmakla be
raber ihraç fiyatlarımızın rakip memleket .fındıklarından yüksek olması ve mahsulümüzün dış pa
zarlara geç ulaşmasının fındık İhracatımızın ana davalarından başhealart olarak kabul edilmesi za
ruridir. 

Diğer yandan Türkiye'de fındık sahasının genişlemesi ve bilhassa Batı Karadeniz bölgesinde ka
litece daha düşük fındık İstihsal edilmesi, dış pazarlara çeşitli kalitede fındık sevk etmemizi intaç 
ettirmektedir. Böylece mahsulün bereketli olduğu senelerde elimizde külliyetli miktarda fındık kal 
makta ve ihraç, imkânları bulunamamaktadır. Bu dununa ihraç fiyatlarımızın yüksek olması da in 
zimam edince ihracatta birçok güçlükler doğmaktadır. 

Hal böyle iken fındıkla rekabet edecek olan bilhassa ceviz ve badem gibi ürünler de fındık mah
sulü ile her zaman rekabet halindedir. 

Geçimini fındık mahsulüne bağlıyan Doğu Karadeniz halkı, mahsulün bol olduğu yıllarda gerek 
ihracat güçlükleri ve gerekse dahilî istihlâkin azlığı yüzünden mahsulünün para etmiyeceği düşün 
cesiyle endişelenmektedir-. 

Fındık ihracatındaki tıkanıklıkları izale etmek, dâhildeki tındık İstihlâkini türlü yollardan geliş 
tirmek suretiyle müstahsilin endişelerini bertaraf etmek, kanaatimizce fındıkçılığımızın gelişme im
kânlarım sağlamak bakımından önemi asla küçümsenraemek icabeder. 
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I - Türkiye'nin 10 senelik fındık istihsali 

1610Üİ 

92319 

26057 

93224 

7785ü 

4G067 

123141 

52629 

73353 

128500 

1940 1950 1951 1952 1953 1954 1955 195G 1957 1958 

10 sene içerisinde âzami istihsal 1956 da 151 Uül tun ve asgari istihsal 1950 de 26 057 ton ve 
ortalama istihsal ise 78 621 tondur. Grafikte görüldüğü gibi yıllık istihsal istikrarsız bir seyir ta* 
kibetmektedir. İstihsalin istikrarsızlığına her ne kadar ekolojik şartlar tesir ederse de yıllar ara
sında dahi yükselme ve alçalmaların çok farklı bulunması bizi istihsale tesir icra eden diğer 
sebepler üzerinde durmaya zorlamaktadır. Bu sebepler arasında en önemlisi bakımsızlık, yaşlan
mış, fındıkların genelestirilmemesidir. Fındık müstahsili yıl içinde fındık bahçelerindi' yalnız ha
sat zamanı uğraşmakta, gübreleme, çapalama, ayıklama ve budama işlerine lüzumlu önem veril
memektedir. Taşlanmış, mahsulden taıııamiyle düşmüş fındıklıklarda gençleştirme yapılmamaktadır. 

Kanaatimizce iyi bir bakım ve mahsulden düşmüş, yaşlanmış bahçelerin gençleştirilmesi halin
de ve yeni tesisler bugünkü tempo ile devam ettiği takdirde istihsalde daimî bir yükselme olacak
tır. İklim şartları ancak yıllık artışların fazla ve az olması halinde tesir icra edebilecek. 

II - Türkiye'nin 10 yıllık istihlâki 
İstihlâk 

Ton 
Yıllar (Kabuklu) 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.1955 
1956 
1957 

Ortalama 

1 12 933 
t 33 725 
-- 26 188 
i- 51 549 
i- 26 427 
- 11 528 
i- 63 837 
- 35 430 
! 104 165 

8 336 

21 153 
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Bu rakamlar : mevcut istihsal rakamlar ından ılıra<; raka.ıııları ç ıkar ı lmak sı.ıreuyie elde edi lmiş 

t i r . 1950 1953 1955 I i).") 7 y ı l la r ında istihsal i l ıracat;ı na/a.raıı a/. oh I l ığımdan rakamlar ı--- ı işa 
'.ret i i l f göster i lmiş! ir, Ü Ü dı ı runı ı ın i/alıı iki şekille mümkündü r . 

a i İstihsal rakamlar ın ın hatalı olması ( ist ihsal tahmin sureti;, ie ledüt ed i lmektedi r , 1 

hı Ihracolunau l ınd ık la ra eski \ ı l l a r ı n mahsulünün karisi i r i l maM. alım \en i y ı l ın mahsulünü 
yüksek f iyat la sal malacagı \e tercih edeceği aşikardır . 

.Burada. karsımıza bir problem eiknıakf adn \ "̂ t i î ı!: mahsulü geheek ml lara de\ re! meden ihraeet 
inek suret iy le dejm masra i'nı< lan. f i reden. bozulma, <;ü rümeden \e düşük" f iyat la ihracat yapı lmasını 
önlemek suret iy le bize daha fa/la kar sağdıyaeakt w. 

Yukardak i cetvel in te lk ih inden anlaşılacağına ^öy- 195ü yı l ında H'l H<5 ton f ınd ık dâhi lde islı l ı 
lak edi lmiş ipin eonnıürse de hu mik ta r ın dâhi lde ist ihlak edilmesi mümkün görülememektedir . İ le
ri y ı l la rda i l ı racedi lnıek sar l i y le depoda bekleim-kl "d ı r . MI y ı l ın ortalama dah i l i i s t ih lâk i ise 21 İ l a 
tondur. 

III - Türkiye'nin 10 yıllık ihracatı, bu ihracatı yaptığ'imız memleketlerin diğer memleketlerden 
yaptığı ithalât 

a ı Tü r k i ye ' n i n 10 \ ı l l ık ihracjıl ı ; 

ıbukiu 
Ton 

I 07 7;? 
I 4:30.1 
I 040.:: 
ı ;;Ö2.:; 

!)17.7 
730.1 

3 ()78,:> 
873,5 

ı 348,.: 
313 

Yukardak i cetvel M) y ı l l ık kahi'k-su;-: ••• r kabuk lu fındık, ıhrae:ıtın] gü.siei inektedir. Kabuksuz f ınd ık 
ihracatında en yüksek kıymet "I 955 te k i 593,8 iou en düşük ky met "19 18 y ı l ında \G 781,5 ton , orta 
lama kı.\ meî 27 893.5 loud.ur. Kabuk lu f ındık ihrac- t unla en ,\ iiks'-k kıymet 1949 da I 430,1 ton, on 
düşük kıymet 1957 de 213 ion, m'lakuna kıymet r-,e i 755.9 tondur . kandık ihracat ımız daha ziya 
de kabuksu;': ol a raf; '• a lu l ınsk ladı r . 

10 y ı l l ı k o r ta lamawı ^^>'i' kabuklu f ındık ihracat ı kabuksu/, f ındık ih racat ın ın 'k 6.1 dır , Ka 
buksuz f ındık i h raca t ım ! / da imi bir yükselme gosl ermekle beraber kabuklu f ınd ık ta b i r düşme mü 
şahede edi lmektedi r . 

kındık' ihracat ı yapt ığımız memleketler : 
I. Batı A imanya . 
:'. ingiltere. 
3. Hol ânda. 
1. Fransa. 
5. İsviçre. 
(i. İsveç. 

İÜ yıl içerisinde 41) memlekete fındık ihraeah yapıldı, 10 yıl içinde âzami ihracatı Batı - Alman 
ya'ya yaptık (18 966,4 fon iç fındık 1955 .yılında. 
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Kabuksu/. Ka 
Y ı l la r Ton 

ÜM
İDİ 0 

1 < 1 '".t 1 1 ,-.'.>' ı 
105! 
195° 
1953 
1 ' \ "' 1 t-).) ! 
1955 
1956 
1957 

H; 
... 1 

S.; i 

30 

; 13 

in 

781,5 
o*iy 
'-'.MM 1 

1 ) , I ! ' , 1 

131,:; 
"'52,3 
13-3-. 
* 1 • • 1 o 1. . I 
593 > 
7 t M.9 
733,5 

M'i.-daıııa :'7 369..> 
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b) İhracat yaptığımız memleketlerin diğer memleketlerden yaptığı ithalât. (Ton olarak iç fin* 

dik.) 

Yıllar 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Ortalama 

İtalya 

296 
444 
999 

5 398 
2 794 
1509 
8 900 
3 992 
7199 
3 847 

3 537,8 

İspanya 

1515 
1756 
3 782 
4103 
4 290 
4130 
6 064 
1616 
1913 
1134 

3 030,3 

Cetvelin tetkikinden anlaşıldığına göre İtalya, İspanya'nın iç fındık ihracatı bize nazaran çok dü
şüktür. 

Ortalama kabuksuz fındık ihracatları bizim ihracatımızın ancak % 12,6 - % 10,8 kadardır. Buna 
mukabil İtalya'nın ihracatında 1947 yılından itibaren bir gelişme göze çarpmaktadır. Bununla bera
ber bu memleketler fındık ihracatı bakımından bizimle rekabet edecek durumda değillerdir. Gerek 
kalite ve gerekse kantite bakımından avantaj bizdedir. Yalnız Avrupa pazarlarına uzak bulunmamız 
onlar lehinde bir avantaj sağlıyabilir. Burada bir noktaya temas etmeden geçemiyeceğiz. Bu mahsu
lün lâyikıyle reklâmı yapılmamakta ve ihracat organizasyonunun iyi islemediği kanaatindeyiz. 

Tombul 
İç Krş. 

125 -145 
— _ 
132 -199 
200 - 351 
330 - 373 
207 - 250 
230 -183 
191 - 205 
207 - 228 
231 - 300 
270-318 
245 - 255 
242 - 280 
308 - 650 
300 - 496 
293 - 325 
262 - 605 
280 - 430 

Sivri 
İç Kr§. 

140 -171 
130 
133 -185 
308 
— .— 
— — 
208 - 210 
180 -196 
192 - 210 
230 
290- — 
235 - 245 
236 - 239 
292 
— .— 
273 - 300 
271 - 296 
— .__ 

IV - Bizim ihraç ve dahilî fiyat 
a) Dahilî fiyatlarımız 

Mahsul Kabuklu Kabuklu 
Yılı yılı tombul Krs. sivri Krş. 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1948 
1949 
1949 
1950 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 . 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 

58-
39-
60-
100-
150-
80-
85-
95-
90-
113-
138-
119-
125 
195-
175-
120 
123 
180-

• 85 
60 
• 83 
• 150 
• 160 
• 11.3 
• 1 0 4 
• 1 0 0 
• 93 
• 143 
-140 
•125 
-144 
-250 
-185 
-150 
-300 
• 220 

70-
40-
50-

100-
140-
75-
76-
80-
80-

100-
132-
106-
115-
220-
162-
112-
129-
165-

•94 
• 70 
•75 
150 
170 
• 110 
-85 
• 95 
-109 
• 130 
-135 
• 131 
• 130 
. — 
-175 
• 150 
-180 
213 
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l>) fiililer fiyatları : 

Fındık ihracatı 

I Kg. 1 Kg. 
() rt al anı a O rtala in a 

Kabuksuz Tutarı fiyatı Kabuklu Tutarı fiyatı 
Yıllar Ton Lira Kr. Ton Lira Kr. 

1948 16 781,4 27 186 914 162 4 077,2 ' 3 742 534 91 
1949 27 081,8 39 876 î)60 147 4 430,1 3 579 721 84 
1950 25 599,4 51 227 165 200 1 046,3 908 417 «6 
1951 20 161,3 48 780 031 241 1 352,3 1 545 129 114 
1952 25 252,6 50 608 112 200 2 917,7 902 877 98 
1953 28 432,5 «1 491 665 216 730,1 947 717 129 
1954 28 312,1 70 330 264 247 2 679,3 3 535 694 131 
1955 43 593,8 122 930 976 281 872,2 1 535 937 176 
1956 22 743,9 80 472 209 353 1 348,2 2 852 643 211 
1957 40 736,6 124 244 041 304 216,0 401 394 185 

Ortalama 27 869,5 67 704 833 7 235,1 1 766,9 2 013 006,3 130,5 

Ton Lira Ton Lira 

1958 
1959 
1960 

31 189,2 
50 583,9 
40 455,6 

82 138 726 
118 551 708 
224 649 029 

491 218 
1 567 669 
1 404 933 

603 666 
1 997 034 
6 697 193 

Cetvelin tetkikinden, fındık ihracatından ortalama 70 milyon T. L. İrk döviz teinin edilmektedir. 
Azami kıymet 124 milyon lira 1957 yılında temin edilmiştir. 1948 den itibaren fındık ihraç fiyatlar! 
yükselmektedir. 1948 de iç fındık fiyatı 162 kuruşken, 19*7 de 304 kuruşa kadar çıkmış bulunuyor 
Kabuklu fındık da aynı şekilde 1948 de 91 kuruşken 1957 de 185 kuruş olmuştur. 

Ayrıca Fisko Birlikten alman rakamlara ır'ii'e durum bizim bulduğumuz neticenin aksine bir se 
yır takibe!inektedir. Söyle ki : 

FOB. net; 100 kilogram iç esasına <x'ö\4o 
1954 yılında 119 dolardan 130 dolara kadar 
1955 » 112 » 150 » » 
1956 » 120 » 114 » » 
1957 * 100 * 100 » » 
1958 » 90 » 

V - Mallarımızın ihraç güçlükleri 

Bunlardan Ziraat Vekâleti teşkilâtı tarafından ballı" mümkün olan hususlar. 
A) ıMallarımızm ihraç. güçlükleri : 
a) Yabancı ülkelerde fındık mahsulünün lâyikıyle tanıtılmaması, 
b) Dış pazarlara uzak bulunmamız ve organizasyonun iyi islememesi yüzünden diğer fındık is 

lilısa! eden memleketlerden daha geç Avrupa, pazarlarında mahsul bulundurmamız, 
e) Fındık maJlısulümüzihı iç pazar fiyatlarının dünya piyasası fiyatlarına uymaması yüzünden 

ihracatta tıkanıklıklar vukubıılması, 
d) Nakliye ücretlerinin mâkul seviyede bıilunınanıaşt, 
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LB) Ziraat Vekâleti taraf ından halli mümkün olan hususlar : 
a) Piyasaya zamanında mahsul yetiştirmek için müstahsıla küçük ve kullanışlı ha rman maki ila

ları temin etmek, 
b) î ç piyasadaki fındık fiyatlarını dış piyasaya uydurmak için müstahsıla ucuz gübre temin et 

inek ve kredi sağlamak suretiyle bakım işlerini düzenlemek. Bi r dönümden alınacak mahsulü çoğalt
mak suretiyle maliyeti düşürmek. 

VI - İstihsalin artma imkânları 

a) Verimin artışı 

1. Fındık bahçelerinin gübreleıımesi, capalanması , zarar l ı lar la mücadele edilmesi bu işler için 
müstahsıla bol ve ucuz gübre ve ilâç temin edilmesi ve kredi sağlanması, 

2. Yaşlı f ındıkların sökülmesi ve yer ler ine tekniğe u y g u n bahçeler kurulması , bu iş için kredi 
temin edilmesi, verilen kredinin yer inde kul lanı lması için tedbir ler in alınması, 

-I. P iyasanın istediği s t anda r t çeşitler göz önünde tu tu lmak suretiyle yaşlı f ındıkl ıklar ın söküle
rek yer ine tekn ik esaslara göre fındık bahçeleri kurduru lmas ı . 

-i. F ınd ık la rda yem bitkileri veya münasip bitki z iraat i yapmak suret iyle hem çift mahsul 
a lmak ve hem de bu vesile ile toprağın işlenmesini mümkün kılmak, 

5. Fındıkların, sahipleri taraf ından işletilmemesi yar ıc ı lar ın elinde bırakı lması yüzünden ba
kımları noksan ka lmaktad ı r . .Müstahsili aydınla tabi lmek için her sene fındık hususunda konferans
lar takibetmek. 

b) Saha artışı 

1. Yeni tesis edilecek fındıklıkların münhası ran birinci f ındık s tandardizasyon bölgesinde tek
sifi, arazi bakımından müsait ve dünyanın en iyi kali te fındığını veren (i i restin ve civar bölgesi 
d u r u r k e n ikinci s tandar t bölgelerinde bu ziraat i genişletmek kanaat imizce uygun müta lâa edil
memektedir . Ancak bu mın t ıkada bol kredi ve imkân la r temin ederek yeni tesislere gidilmeli ve 
bugün olduğu gibi (krediler başıboş bı rakı lmamal ı , yerinde sarf edilmesi için lüzumlu müeyyide
ler ile t ak ip işi temin edilmelidir. 

2. Fğer ikinci fındık s tandar t bölgelerinde bu ziraat i genişletmek zarur i ise bu mınt ıka larda 
fındık bahçesi kurulacak arazinin mütehassıslar t a r a f ından incelenmesi ve o iklim ve o toprağa 
uygun çeşitlerin dikilmesi. 

Türkiye . İtalya. İspanya'nın yıllık ihracat yekûn la r ı kabuklu olarak 100 - 110 milyon ıkilo 
c ivar ındadır . 

Y'eniden f ındıkl ıklar ku rmak ve alınacak tedbir ler sayesinde mevcut f ındıkl ıklar ın verimlerini 
a r t ı rmak suret iyle istihsal yükselmektir . .Bu t a k d i r d e istihsal fazlalığının kıymetlendir i lmesi üzerin
de durulması lâzımgelir. 

Dış memleketlerde mahsulümüzün bu esas ve vakıalar a l t ında müstakbel pazar du rumu : 
1. Fındık fiyatlarımız diğer müstahsil memleketlere narazan ucuz olacak'. 
2. Kalite bakımından fındıklarımız üstün olacak. 
• !. istihsalimiz dünya istihsalinin üstünde olacak. ' 
4. Fındık .mahsulünün önemini belirten broşürler yayınlamak, dış memleket lerde toplant ı la r 

te i t ibe tmek, zarif anbala.jlar içinde fındık eşantiyonlar! dağı tmak suret iyle fındığımızı dünya 
milletlerine benimsetmek voliyle istihlaki artırmak'. 
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VII - Bu mevzuda bize rakibolan memleket istihsallerinin mukayesesi 

Fındık istihsal eden memleketler arasında Türkiye başta gelmektedir. Onu takiben İspanya. 
ve İtalya gelir. Rusya, Amerika, İran fındık istihsal eden memleketler arasında yer almakla bera
ber gerek saha ve gerekse istihsal bakımından üzerlerinde durulmaya değmez. Fındık sahaları 
baıkımından durum şöyledir. 

Hektar 

Türkiye J10 000 — 120 000 
İspanya 18 000 — 20 000 
İtalya 10 000 — 12 000 

Cetvelde görüldüğü gibi İspanya fındık sahası Türkiye fındık sahasının % Bvl İtalya ise 
% 9 u kadardır. 

Ti'ıiikiye'de bir hektardan alınan mahsul İtalya ve İspanya'ya nazaran düşüktür. 

Hektardan alınan 
mahsul Krg. 

Türkiye 600 — 800 
İspanya l 600 -
İtalya 1 500 - • 

Yıllık İstihsal ortalamaları 

T O N 

Türkiye 78 000 — 80 000 
İspanya 22 000 - - 25 000 
İtalya 15 000 — 18 000 

Cetvelin tetkikinden anlaşıldığına göre İspanya'nın yıllık istihsali Türkiye istihsalinin Vr 28,2 
si, İtalya'nın istihsali ise Türkiye istihsalinin % H),2 si d ir. 

Şu hale göre; gerek kalite ve gereikse kantite 'bakımından.fındıklarımız diğer memleket fındık
larına nazaran bir üstünlük arz etmektedir. 

Rakiplerimiz ise henüz bizimle rekabet edecek durumda değillerdir. Bu konudaki üstünlüğü
müzü tabiî şartlara, borçlu olduğumuzu unutmamamız lâzım. 

VIII - Netice 

Türkiye'de fındık sahasının gün geçtikçe artmakta olduğu aşikârdır. Fakat fındık sahasının 
artması ile istihsalde bariz bir .şekilde artış göze çarpmaktadır. Bâzı yıllar üst üste bol mahsul 
olduğu halde, bâzı yıllarda ise rekoltenin düşük olduğu ggörülmektedir. Bunlara sebep ise : 

1. Doğu - Karadeniz bölgesinin fındık bahçeleri verimden düşmüş ve yeni tesis edilen fındık 
bahçeleri ise fazla bir yekûn teşkil etmediği gibi teknik usullere göre de tesis edilmemektedir. 

2. Batı - Karadeniz bölgesindeki (ikinci stazdardizasyon bölgesi) fındık bahçeleri gelişigüzel 
kurulmaktadır. Esasen bu bölgede fındık için ekolojik şartların müsaidolmaması gerek kalite ve 
gerekse kantite bakımından fındık mahsulüne menfi tesir icra etmektedir. 

3. Fındık kurdu (Balaııinus Nucum), kozalak (Phytoptus avellanae), dalkıran (Xyleboıus 
Dispar) gibi zararlılar mühim tahribat yapmaktadır. 

' Bunlardan yalnız fındık kurdunun bütün fındık bölgelerindeki mahsule yaptığı zarar- 15 mil
yon Türk lirası, kıvnıetindedir. 
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1. damarı zaman Doğu - Karadeniz bölgesinde ikinci standardizasyon bölgesine bu bölgenin 

müstahsilleri tarafından gelişigüzel fındık fidanı sevkıyatı yapılmaktadır ki, bu da yeni tesis edi
len fındık bahçelerinin istikbalde mahsul veriminin düşük olacağı kanaatini vermektedir. 

Yukarıda arz edilen hususların telâfisi için : 
1. ikincisi standardizasyon bölgesinde yeni fındık bahçelerinin tesis edilmemesi, şayet mutlak 

bahçe tesis edilmesi isteniyorsa bu bölgeye gönderilecek fidanların Giresun mahreçli olması ve 
fidanların Giresun Bahçe Kültürleri İstasyonun kontrolundan geçirilmesinin doğru olacağı, 

2. Dış piyasalara daha nazlı mahsul satabilmek için Türkiye'de çikolata sanayini geliştirmek 
halkın daha çok fındık yemesini temin gayesiyle gereken reklâmın yapılması, orduya çerez olarak 
fındık yedirmenin dahili istihlâki fazlalaştırmakta büyük bir rolü olacağı, 

3. Mevcut fındık bahçelerinin imar ve ıslahı için müstahsile kredi verilmesi ve ucuz kimyevi 
gübre temin edilerek istihsal fazlalaştırılmalı, 

4. Mücadele işlerine daha çok önem verilerek müstahsıia ucuz ilâç ve kredi ile körük veya 
motorlu makine verilmesi böylece istihsalin fazlalaşaeağı ve netice olarak maliyetin düşeceği ka
naatindeyiz. 

Literatür 

1. — Fındık ihracatçıları birliği dokümanları 
2. —- Giresun Ticaret Borsası dokümanları 
'•'>. — Fiskobirlik dokümanları 
4. •-- Ankara İstatistik Umum Müdürlüğü dokümanları 
T>. — Giresun Bahçe Kültürleri istasyonu teknik çalışma raporları 
o. — Fmdrk - Kemal Peker 
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Toplantıi C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayın : 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
Komisyonu raporu (2 15) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuzca hazırlanan İçtüzük teklifinin 0. Senatosunda iki birleşim devam eden gö
rüşülmesi sununda (verilen önergelerin ve 0. Senatosu kürsüsünde ileri sürülen mütalâaların ışığı 
altında İçtüzük metninin yeni baştan gözden geçirilmesi) için teklifin komisyonumuza iadesine 
karar verilmişti. Bu karar üzerine Başkanlık Divanındaki önergeleri ve kürsüden fikirlerini ifa
de etmiş bulunan arkadaşların konuşmalarına ait tutanakları inceliyen komisyonumuz İçtüzük 
teklifinde aşağıdaki değişiklikleri yapmış 'bulunmaktadır : 

1. Terim değişiklikleri Anayasada kullanılmış olan (C. Senatosu) ve (C. Senatosu üyesi) te
rimlerinin İçtüzükte de muhafaza edilmesi temayülü belirdiğinden (Senato) ve (Senatör") terim
lerinin söz konusu Anayasa terimlerinin yerine kısaltılmış terim olarak İçtüzükte kullanılmasın
dan vazgeçil inişti i'. 

2. Kısmen değiştirilen hükümler, (röi'üşmelerin ışığı altında bâzı hükümlerin değiştirilmesi 
komisyonumuzca da uygun görülmüştür. İki değişiklikler bilhassa yeni 5, 8, 9, 12 .14. 16, 21. 22. 
83, 128, 129, 138, 157, 162 nci maddelerinde yapılmıştır. Kski metinle karşılaştığı takdirde yapılan kü
çük değişikler kolayca anlaşılacağından bu raporda, bun'larm uzun uzadıya tafsiline lüzum gö
rülmemiştir. 

3. Birleştirilen hükümler. Bâzı maddeler ilgili oldukları diğer maddelerle birleştirilmiş veya 
onlardan hemen sonraya alınmış ve bu suretle fçtizüğüu mantıki teselsülü ikmal edilmiştir. 
Bunlar da eski 31, 36 ve 158 nci maddelerdir. 31 nci madde yeni 16 ncı maddenin (E) bendine, 
36 ncı madde de yeni 34 ncü maddeye eklenmiş, eski 158 nci madde ilgisi dolayısiyle yeni 57 nci 
maddeyi takibeden 58 nci madde olarak İçtüzük teklifinde yer almıştır. 

4. Bâzı hükümlerin Anayasa ile bağdaşamıyacağı veya Millet Meclisi Tüzüğüne yahut Müş
terek içtüzüğe girmeleri uygun olacağı yolundaki mütalâalar komisyonumuzca da haklı görülmüş 
ve buna göre eski 66. 61 nci maddeler metinden çıkarılmış, 14. 21, 21/1 ve 162 nci maddelerde 
gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

5. Bâzı konuların [(«tüzük teklifinde düzenlenmemiş olduğuna ilişkin mütalâaların bir 'kısmı 
yerinde görülerek parti gruplarının organlarını belirli bir süre içinde kurmaları zaruretine. Mil
let Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde C. Senatosunun yasama faaliyetinin 
devam edeceğine, Hükümet programının C. Senatosunda okunmasından sonra, program üzerinde 
görüşme açılacağına. Hükümetin iç ve dış politika hakkında kendiliğinden veya 'bir üyenin öner
gesi üzerine izahat vermesi halinde izlenecek yola, Araştırma komisyonları raporları O. Senato
suna verildikten sonra yapılacak işleme ve devamsızlık sebebiyle O. Senatosu üyeliğinin düşme
sine karar verilebilmesi için yapılacak işleme dair sırasiyle yeni 15. 24, 119, 120, 121, 127 ve 
138 nci maddeler ilâve veya tadil edilmişlerdir. 

Birinci kısmın adı (Senatonun kuruluşu) yerine ı̂ C. Senatosunun toplanması ve çalışma or
ganları) diye düzeltilmiş ve burada toplanma ve andiçme (Genel Kural), Başkanlık Divanı, Baş
kanlık Divanının görevleri, C. Senatosu Parti g'upiarı ve komisyonlar yer almıştır. Ancak bu 
kısımda komisyonların sadece C. Senatosunun bir çalışma organı olarak mütalâaları uygun görül
müş, bu sebeple komisyon seçimleri ve komisyonların Başkanlık Divanlarını seçmeleri ile ilgili 
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hükümler ile iktifa olunarak kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ile ilgili hükümler (yasama 
yetkisinin kullanılması) kısmına müstakil bir bölüm olarak eklenmiştir, 

Bundan başka gündeme ait bölüm, Öncelik ve ivedilikle görüşmeye ait bölümün önüne alınmış 
vo eski teklifte (ivedilik ve öncelikle görüşme) şeklinde olan bölüm normal sırayı ifade maksa-
diyle (öncelik ve ivedilikle görüşme) şeklinde değiştirilmiş ve maddelei'in sırası da bu değişikliğe 
uydurulmuştur. 

'Bunların dışında kalan dilek ve mütalâalara komisyonumuz katılmamakta olup bunun sebep
leri görüşme sırasında arz ve izah olunacaktır. 

Görüldüğü gibi yapılan değişiklikler yalnız üyelerin önerge ve konuşmalarında ileri sürdük
leri konulara inhisar etmemiş, komisyonumuz bu vesile ile, İçtüzük teklifi üzerinde tekrar dur
mak ve kendiliğinden bâzı değişiklikler yapmak fırsatım da bulmuştur. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere saygı ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : G5 ) 



Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü 

BÎRÎNCÎ KISIM 

C. Senatosunun toplanması ve çalışma organları 

Birinci Bölüm 

Toplanma ve Andiçme 

Toplantı, birle- MADDE 1. — C. Senato-
şim, oturum. SUj h e r y ı ı Kasım ayının ilk 

günü davetsiz toplanır. Bu 
toplantıya C. Senatosu Başkam, onun bu
lunmaması halinde başkanvekillerinden biri, 
bunlardan hiçbiri yoksa en yaşlı üye baş
kanlık eder. Mevcut Divan sekreterlerinden 
ikisi, bunların bulunmamaları halinde en 
genç iki üye sekreterlik vazifesini görür. 

Toplantı, Kasım ayının başından Ekim 
ayı sonuna kadar devam eden bir yıllık 
çalışma süresidir. 

Birleşim, C. Senatosunun belirli günler
deki oturumlarıdır. 

Oturum, her birleşimin dinlenme ile 
aralanan kısımlarından her biridir. 

Andiçmek. MADDE 2. — C. Senato
suna yeni katılan üyeler, ilk 

birleşimde andiçerler. Andiçmek, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 77 nci madde
sindeki and metninin C. Senatosu kürsüsün
den yüksek sesle okunmasıdır. 

İkinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 

Başkanlık Divanı. MADDE 3. — Başkanlık 
Divanı : 

a) Başkan; 
b) Üç başkanvekili; 
c) En az ikisi Genel Kurulda sıra ile 

bulunmak üzere altı Divan sekreteri, 
d) Üç idare âmirinden kurulur. 

Başkanlk Diva. MADDE 4. — C. Senato-
mnın kuruluşu. sunun Başkanlık Divanı, Tür

kiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 84 ncü maddesi hükümlerine göre kuru
lur. 

Başkanlık Diva- MADDE 5. — önce Baş
ın seçimi. ^ a n seçilir*. Bu seçimi takib-

eden oturumda, başkan vekil
leri ile Divan sekreterlerinin ve idare âmir
lerinin seçimleri ayrı ayrı yapılır. 

Başkanvekillcri, Divan sekreterleri ve 
idare âmirleri için ayrı ayrı oya başvurulur. 

Başkanlık Divanı 
seçiminde yeter
sayı ve süre. 

MADDE 6. — Başkan, C. 
Senatosunun üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğu ve 
gizli oy ile iki yıl için seçilir. 

tik iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa 
salt çoğunlukla yetinilir. 

Başkanlık Divanının diğer üyeleri, her 
toplantı yılının ilk birleşiminde gizli oyla 
ve salt çoğunlukla bir yıl için seçilirler, ilk 
oylamada salt çoğunluk elde edilemezse 
ikinci defa oylamaya geçilir, ikinci oyla
mada da salt çoğunluk elde edilemezse 
üçüncü oylamada en fazla oy alanlar sıra 
ile seçilmiş sayılır. 

Oylarda eşitlik olursa adçekmeye baş
vurulur. 

Başkan ve Baş-
kanvekillerinin 
mükellefiyetleri. 

MADDE 7. — Başkan ve 
başkanvekillcri, üyesi bulun
dukları siyasi partilerin veya 
siyasi grupların Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin içinde veya dışın
daki faaliyetlerine ve görevlerinin yerine 
getirilmesini gerektiren haller dışında 
meclis tartışmalarına katılamazlar. Başkan, 
Genel Kurula Başkanlık ederken oy kulla
namaz. 

Başkan ve başkanvekillcri, C. Senato
suna başkanlık ederken frak giymek mec
buriyetindedirler. 

. Üçüncü Bölüm 

Başkanlık Divanının Görevleri 

Başkanl'k Diva
nının görevleri. 

MADDE 8. — Başkanlık 
Divanının görevleri şunlardır : 

1. İç hizmetler teşkilâtı 
ve C. Senatosu memur ve hizmetlileri hak
kında Memurin Kanunu hükümleri içinde 
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işlem yapmak ve gerektiğinde inzibat ko
misyonu teşkiline karar vermek; 

2. Mezuniyet işlerine bakmak; 
3. C. Senatosu üyeleri hakkında, tüzük 

hükümlerini uygulamak; 
4. C. Senatosu bütçesini ve kesin he 

saplarını düzenlemek; 
5. Başkanlık Divanı üyeleri hakkın

da, tek başına üzerlerine aldıkları işlerden 
dolayı yapılacak itiraz veya şikâyeti üye 
tamsayısının katılması ile inceleyip 'karara 
bağlamak; 

6. Genel Kurulda yapılan yoklama
larda veya seçimlerde veyahut da ayırma
larda önemli yanlışlıklar olduğu birleşimden 
sonra anlaşılırsa, düzeltmek için gerekli ted
birleri almak; 

7. Kanunların ve bu tüzüğün emret
tiği veya Başkanın tevdi eylediği sair hu
suslar hakkında karar vermek. 

Başkanın görev- MADDE 9. — Başkanın 
Ier ı- görevleri şunlardır : 

1. C. Senatosunu temsil etmek ve onu 
toplantıya çağırmak; 

2. Başkanlık Divanına başkanlık et
mek ; 

3. Birleşimi açmak, görüşmeleri idare 
ve oylama sonuçlarını ilân eylemek; 

4. Tutanakların ve tutanak özetleri 
nin düzenlenmesine ve yayınlanmasına ne 
zaret etmek; 

5. Başkanlık Divanı kararlarının ic
rasını sağlamak; 

6. Kanun ve içtüzük hükümlerini uy
gulamak; 

7. C. Senatosu memurlarını, Divanın 
mütalâasını aldıktan sonra, tâyin etmek; 

8. C. Senatosu memurları hakkında 
Memurin Kanununa göre işlem yapmak; 

9. Hizmetlileri, idare âmirlerinin tek
lifi üzerine tâyin etmek ve gerektiğinde 
bunların isine son vermek; 

10. Divan sekreterlerinin ve idare âmir
lerinin görevlerini denetlemek; 

11. Komisyonların ve büroların çalış
malarına nezaret etmek. 

Başkanvekilleri- MADDE 10. — Başkanve-
nin görevleri. killeri, Başkan tarafından 

kendilerine verilmiş olan yet

kileri kullanırlar ve Başkanın yokluğunda 
ona vekâlet ederler. 

Divan sekreter 
lerinin görevleri. 

MADDE 11. — Divan sek
reterlerinin görevleri şunlar
dır : 

1. Açık oturumlara ait tutanakların 
yazılmasına nezaret etmek ve gizli oturum 
ların tutanaklarını yazmak; 

2. Tutanak özetini düzenlemek ve 
bunları imzalamak; 

3. Başkanlık Divanının tutanaklarını 
kaleme almak; 

4. Tutanakları, önergeleri ve Genel 
Kurulda okunacak evrakı okumak; 

."). Yoklama yapmak; 
6. Söz alan üyelerin adlarını not et 

inek; 
7. Oyları saymak ve sıralamak: 
5. Diğer hususlarda Başkana yar.Mîit 

etmek. 

îdare âmirleri
nin görevleri. 

MADDE 12. — İdare âmir
lerinin görevleri şunlardır 

1. C. Senatosu binalariyle salonlarına, 
mefruşat ve muhteviyatına ve bütün eşyanın 
muhafazasına itina etmek ve bunların def
terlerini muntazaman tutmak; 

2. Teşrifat işlerini, Başkanın tali ma
tına uygun olarak yapmak; 

3. İnzibata, masrafların tesviyesine 
ve hizmetlilerin çalışmalarına nezaret et
mek ; 

4. Başkanlık Divanının görüşünü ala
rak C. Senatosu bütçesini hazırlamak ve 
Başkanlık Divanına vaktinde tevdi etmek; 

5. O. Senatosuna giriş kâğıtlarını da
ğıtmak ; 

6. Secim yenilendikçe, yerlerine seçi
lenlere idareleri zamanına ait icraatın he
sabını vermek; 

7. Müştereken sorumlu oldukların
dan, aralarında iş bölümü yapmak ve Se
natonun tatillerinde sıra ile vazife başında 
kalmak; 

8. Sükûn ve düzenin korunmasını ve 
görüşmelerin serbestliğini sağlamak mak-
sadiyle, inzibat kuvveti ve askerî müfreze 
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kullanılması hususunda. 
organı olmak. 

Başkanın icra 

Başkanlık Diva
nının karar ve 
işlemleri hakkın
da soru. 

MADDE 13. — C. Senato
su üyeleri, Başkanlık Divanı
nın veya Divan üyelerinden 
her birinin karar ve işlemleri 

hakkında Başkandan yazılı veya sözlü soru 
sorabilirler. 

Dördüncü Bölüm 

C. Senatosu Grupları ve Komisyonlar 

C. Senatosu Parti MADDE 14. — C. Senato 
grupları. sunda üyesi bulunan siyasi 

partiler C. Senatosu çalışma
ları ile ilgili faaliyette bulunmak üzere grup
lar teşkil edebilirler. 

Bu gruplar on üyeden az olamaz. 

Grupların organ- MADDE 15. — Parti grup
larını seçmek j a n ^er toplantının başında 
viikümleri. M r h a f f a i ç i n d e yönetim ku

rullarını ve grup başkanla-
riyle başkanvekillerini seçerek üyelerinin 
ad ve soyadlariyle birlikte O. Senatosu Baş
kanlığına bildirirler. Bu görevlerde sonra
dan yer açılması halinde yine bir hafta için
de yeni seçim yapılarak alman sonuç hemen 
C. Senatosu Başkanlığına bildirilir. 

Grup üyeliklerinde değişiklik olması 
halinde de yukardaki fıkra hükmü uygula
nır. 

Komisyonlar. MADDE 16. — A) O. Se
natosu, görevleri her toplantı 

yılı başından ertesi toplantı yılına kadar de
vam etmek ve üyeleri Genel Kurulca gizli 
oyla seçilmek üzere, aşağıdaki komisyonları 
kurar : 

J. Dilekçe Komisyonu (dokuz üye. 
bir sekreter ve bir daktilo) ; 

2. Kitaplık Komisyonu (üç üye, bun
lardan biri idare âmirleri arasından seçilir. 
Bu komisyona. Kitaplık Müdürü sekreter
lik yapar) ; 

3. Sayıştay ve O. Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu (dokuz üye, bir 
sekreter ve bir daktilo); Bu komisyon, üye
leri arasından bir denetçi seçer; 

4. Bütçe Komisyonu (on bes üve. bir 
müdür, bir sekret< bir daktilo) ; 

5. Anayasa ve Adalet Komisyonu 
(on beş üye, bir sekreter A* e bir daktilo) ; 

6. Bayındırlık ve Ulaştırma Komis
yonu (on bir üye, bir sekreter ve bir dak
tilo) ; 

T. Dışişleri, Basın - Yay'ın ve Turizm 
Komisyonu (on beş üye, bir sekreter ve bir 
daktilo) ; 

8. İçişleri Komisyonu (on beş üye, bir 
sekreter ve bir daktilo) ; 

9. Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel - on 

dokuz üye, bir sekreter ve bir daktilo) ; 

.10. Millî Eğitim Komisyonu (on beş 
üye, bir sekreter ve bir daktilo) ; 

11. Millî Savunma Komisyonu (on üç 
üye, bir sekreter ve bir daktilo) : 

12. Sanayi ve Ziraat Komisyonu (on 
dokuz üye, bir sekreter ve bir daktilo); 

13. Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, 
Çalışma, İmar ve İskân - on beş üye, bir 
sekreter ve bir daktilo). 

B) Dilekçe, Kitaplık. Sayıştay ve 
Senato Hesaplarını İnceleme ve Bütçe ko
misyonları, gerektiğinde, Millet Meclisinin 
bu isimdeki komisyonları ile birlikte çalı
şırlar. Bu komisyonlar, çalışmalarını işbu 
Tüzüğe ve Senato ve Millet Meclisi birle
şik toplantıları İçtüzüğüne göre düzenlerler. 

O) Genel Kurulca başka komisyonlar 
kurulabileceği gibi, mevcut komisyonlar
dan bâzıları kaldırılabilir veya komisyon
ların üye sayısı değiştirilebilir. 

D) Yukarda gösterilen komisyonlarla 
karşılanmıyan dairelerle ilgili tasarı ve tek
lifler, malî işlerden ise, Bütçe ve Malî ve 
İktisadi İşler komisyonlarında; bunlardan 
başka bütün tasarı ve teklifler Başkanlık 
Divanının uygun bulacağı komisyonda gö
rüşülür. 

E) C. Senatosu gruplarının başkan ve 
başkanvekilleri komisyonlarda görev almaya 
mecbur tutulamazlar. Bir C. Senatosu üyesi 
ikiden ziyade daimî komisyonda görev ala
maz. 

Bütçe Komisyonu üyeleri başka bir ko
misyona seçilemezler. 
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Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara 
üye olamazlar. 

F) C. Senatosu Başkanlık Divanı, ko
misyonların sekreter ve daktilo sayısını ihti
yaca göre azaltıp çoğaltabilir. 

Üyelerin hal 
tercümeleri ve 
komisyonlara üye 
seçimi. 

MADDE 17. — Üyeler C. 
Senatosuna katıldıklarında, 
komisyonların seçimi için mes
lek, ihtisas ve tahsillerini gös

terir kısa hal tercümelerini ve katılmak 
istedikleri komisyonları bildiren birer bel
geyi C. Senatosu Başkanlık Divanına verir
ler. 

Başkanlık Divanı, C. Senatosu grupları 
başkanları ile de temas ederek, grupların 
komisyonlara C. Senatosundaki kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyaeak şekilde 
aday listelerini düzenler ve üyelere dağıt
tırır. 

Komisyonlara üye seçimi, aday listele
rinin senatörlere dağıtılmasını takibeden 
ikinci birleşimde yapılır. 

Karma ve Geçi- MADDE 18. — Genel Ku-
ci komisyonlar. j ^ lüzum görürse, karma ya

hut geçici komisyonlar da teş
kil edebilir. Bu komisyonlar, kendilerine 
havale edilen işin sonuçlanmasına kadar 
görevlerine devam ederler. 

Komisyonlarda MADDE 19. — Komisyon-
başkan, başkan- lar% C - Senatosu Başkanının 

üyelerden her birine yapa
cağı yazılı davet üzerine, üye 

tamsayılarının en az üçte ikisiyle toplanarak 
kendilerine gizli oyla ve salt çoğunlukla bir 
başkan, bir sözcü, bir kâtip ve gerekirse bir 
başkanvekili seçerler. 

Üçer gün ara ile yapılacak iki toplan
tıda yeter sayı sağlanamazsa, üçüncü top
lantı üye tamsayısının salteoğunluğu ile 
yapılır. 

Bir komisyonda lüzum görülürse belirli 
bir madde için, özel bir sözcü seçilir. 

Komisyon başkanının veya vekilinin 
bulunmaması halinde sözcü ona vekâlet 
eder, yahut ayrıca bir başkanvekili seçilir. 

vekili ve kâtip 
seçimi 

İKÎNCÎ KISIM 

Y"asanıa yetkisinin Kullanılışı 

Birinci Bölüm 

Kanun Tasarıları ve Teklifleri 

Kanun teklifine 
yetkili olanlar. 

MADDE 20. — Kanun tek
lif etmeye, Bakanlar Kurulu 
ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri yetkilidir. 
Üyeler, 'kendi tekliflerini her iki Mec

lisin ilgili komisyonlarında savunabilirler, 

Tasarı ve teklif- MADDE 21. —- Tasarı ve 
lerin gerekçesi. tekliflerin gerekçeli olması ve 

gerekçede önce tasarı veya 
teklifin tümü, sonra maddeleri hakkında 
bilgi verilmesi şarttır. 

Tasan ve teklif- MADDE 22. — C. Senato-
lerin komisyon- m Başkanı, Millet Meclisi 
lara havalesi. Başkanlığından gelen tasarı 

ve teklifleri ilgili komisyon
lara re'sen havale ve durumu Tutanak Der
gisinde dcrccdcr. 

Bu havaleye bir senatör itiraz etmek 
isterse, ilk veya sonraki birleşim başında 
söz alır. 

Tasarı veya tek- MADDE 23. — Hükümet 
lifi geri alma. VQya t e k l i f s a h i b i . M i l l e t M e c . 

lisi tarafından kabul veya 
reddedilerek C. Senatosu Başkanlığına gön
derilen kanun tasarısını veya teklifini, gün
deme alınmadan geri alabilir. 

Millet Meclisince reddedilmiş olan bir 
tasarı veya teklifin O. Senatosunda geri 
alınması halinde bu tasarı veya teklif düşer. 

Millet Meclisince kabul edilmiş olan 
bir tasarı veya teklifin C. Senatosunda geri 
alınması halinde, işbu tasarı veya teklif Baş 
kanlık Divanınca Millet Meclisine iade olu 
nur. 

Gündeme alınmadan önce veya günde
me alındıktan sonra geri alman tasarı veya 
teklif en az beş üye tarafından benimsendiği 
takdirde, geri alınmamış gibi işlem yapılır. 

Gündeme1 alınmış olan, tasarı veya tek 
liflerin geri alınmaları için Genel Kurulun 

kararı lâzımdır, 
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C. Senatosu 
Çalışmaları. 

Seçimlerin yeni- MADDE 24. — Millet Mec-
lenmesine karar l i s i n c e alman bir kararla ve-
verilmesi halinde y a Anayasanın 108 nei mad

desine göre Cumhurbaşkanın
ca Millet Meclisi seçimlerinin 

yenilenmesine karar verilmesi halinde Cum
huriyet Senatosu çalışmalarına devam eder. 
Şu kadar ki, görüşmeler sonunda bir tasarı 
veya teklifin Anayasanın 92 nei maddesi 
uyarınca Millet Meclisine iadesi gerektiği 
takdirde iade için yeni Meclisin toplanması 
beklenir, 

İkinci Bölüm 

Komisyonların Çalışması 

Komisyonların ça- MADDE 25. — Komisyon-
lışma yerleri ve j a r Q# Senatosu Başkanlığm-
konuları. c a kendilerine ayrılan oda

larda toplanırlar ve havale 
edilen işlerin incelenmesinden başka hiçbir 
işle uğraşamazlar. 

Komisyonların MADDE 26. — Komisyon 
gündemleri. gündemleri, komisyon başkan

larınca hazırlanarak birleşim
den üç gün önce bütün bakanlıklara gön
derilir ve üyelere ilân olunur. 

C. Senatosu veya komisyon başkanı, 
acele hallerde, komisyon üyelerini, C. Sena
tosu araçlarından faydalanmak suretiyle ya
zılı olarak da toplantıya çağırabilir. 

MADDE 27. — Komisyon
lar, acele işler hariç olmak 
üzere, kendilerine havale edi
len işlerin görüşülmesine an

cak kırk sekiz saat sonra başlarlar. 

Komisyonlarda 
işlerin görüşül
mesine başlama 
zamanı. 

Genel Kurulda görüşülen bir kanunim 
komisyona iade olunmuş bir veya daha zi
yade maddesinin müzakeresi bundan müs
tesnadır. 

Komisyonların 
toplantı ve karar 
sayısı. 

MADDE 28. — Komisyon
lar, üye tamsayısının en az 
salt çoğunluğu ile toplanır ve 
mevcudun sall çoğunluğu ile 
karar verir. 

Komisyonda gizili MADDE 29. — Bir komis-
oturum. yonda gizli oturum yapılma

sını ilgili bakan yahut komis
yon üyelerinin üçte biri istiyebilir. 

Gizli oturumda, ilgili bakan veya onun. 
tensibedeceği uzmanlarla komisyon üyele.-
rinden başkası bulunamaz. 

Gizli oturum yapılması görüşmelerin 
su* olarak saklanmasına söz verilmek de
mektir. 

Senato gruplarının gizli oturumlarında 
da bu hüküm uygulanır. 

tşin diğer bir MADDE 30. — Bir komis-
komisyona tevdii. y o n kendisine havale edilen 

tasarı ve teklifin diğer bir 
komisyona aidolduğunu mütalâa ederse, 
gerekçe beyan ederek o komisyona havale
sini C. Senatosu Başkanlığından istiyebilir. 

Bir komisyon belli bir konu hakkında 
önce diğer bir komisyonun mütalâasını al
maya lüzum görürse, o komisyona konuyu 
bildirerek, düşüncesini sorabilir. 

Mütalâası sorulan komisyonun raporu, 
diğer raporlar gibi basılır ve üyelere dağı
tılır. 

kın bastırılması. 

Komisyonlara ha- MADDE 31. — Komisyona 
vale edilen evra- havale edilen kâğıtlar, Başka

nın tensibi veya komisyon üye
lerinden beş kişinin talebi üze
rine o komisyonca bastırılır. 

Komisyonların 
tutanakları. 

MADDE 32. — Komisyon 
görüşmeleri pzet olarak zapde-
dilir. Şu kadar ki, komisyon, 

görüşmelerin tümünün steno ile zaptedil-
mesine karar verebilir. 

Tutanağı başkan ve üyeler imza eder
ler. 

Komisyonların 
raporları. 

MADDE 33. — Komisyon 
raporlarını; başkan, sözcü ve 
sekreter ile görüşmelerde hazır 

bulunmuş olan üyeler imza eder. Raporlar 
O. Senatosu Başkanlığına verilir. Başkanlık 
Divanı bu raporları derhal bastırarak üye
lere dağıttırır. 

Bu suretle basılıp dağıtılmıyan rapor
lar Genel Kurulda görüşülemez. Komisyon 
raporları Başkanlığa verildikçe re'sen Tu
tanak Dergisine ve gündeme geçer. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 65 ) 
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Komisyon üyesi, muhalefeti sebebini 

raporda aç ık lamak mecburiyet indedir . Ak
si halde r apor aleyhinde konuşamaz ve 
sözcüden soru soramaz. 

Komisyonların 
Genel Kurulda 
savunmaları. 

MADDE 34. — Bir t a s a n 
veya teklifi Genel Kurulda il-
2-ili komisyon savunur. 

Diğer bir veya daha ziya
de komisyonda aynı. tasar ı veya teklif hak
kında görüşme yapılmış ve rapor düzenlen
miş ise o komisyonlar, gerekt iğinde, yalnız 
kendilerine aidolan madde veya. kısımları 
savunurlar . 

Raporu görüşülen bir komisyonun baş
kan ve sözcüsü ve üyeleri komisyonlara ay
rılan kısımda oturur lar . 

Komisyonun salt çoğunluğu hazır bu
lunmadığı takdirde, gelmiyen üyeler, öner
geleri kabu l veya red için, sözcüye ye tk i 
vermiş sayıl ır lar . 

Tasarı ve teklif
lerin komisyon
larca neticelen
dirme zamanı. 

MADDE 35. — Komisyon
lar kendi ler ine havale edilen 
tasar ı ve teklifleri Millet Mec
lisi komisyonlar ında o tasar ı 

ve tekliflerin görüşülmesi için geçen za
mana eşit bir süre içinde sonuçlandır ıp 
Genel Kuru la göndermekle yükümlüdür le r . 
Ş u k a d a r ki bu süre. bir buçuk ayı geçe
mez. 

Bir tasar ı veya teklif yuka rdak i fık
rada yazılı süre içinde sonuçlandır ı lmadığı 
t akd i rde H ü k ü m e t veya teklif sahibi, bun
ların doğ rudan doğruya gündeme alınma
sını Genel Kuru ldan istivebilir. 

Komisyonların 
bakanlıklarla 
muhaberesi. 

MADDE 36. — Komisyon
lar, bü tün bakanl ık lar la doğ
rudan doğruya muhabere ede
bilirler. 

Komisyon üyele
rinin devamsız
lığı. 

MADDE 37. — Komisyon 
toplant ı lar ına özürsüz veya 
izinsiz o larak aralıksız dör t 
birleşim ka t ı lmıyanlar veya 

devamsızlıkları bir ay içinde yedi birleşimi 
geçenler, komisyonlardan çekilmiş sayılır 
ve yerler ine yeni ler inin seçilmesi için du
rum derhal C. Senatosu Başkanlığına bildi
rilir. 

Görüşme usulü. MADDE 38. — Komisyon
ların görüşmelerinde, (1 Se

natosu Genel Kuru lunun görüşme usulü uy
gulanır. 

Komisyonda söz 
kesmek, şahsiyat
la uğraşmak ve 
düzeni bozmak. 

M A D D E 39. — Bir komis
yonda söz kesilir veya şahsi
yat la uğraşılırsa yahu t dü
zenliği bozacak hareketlerde» 

bu lunulursa ; komisyon başkanı i lkinde uya
rır. devamı halinde gerekirse oturuma ara 
verir ve meseleyi O. Senatosu Başkanına 
bildirir. 

G. Senatosu Başkanı, bu gibi düzenlik 
bozucu hareketlerinden dolayı şikâyet olu
nan üye hakkında gerekli disiplin kovuş
turması yapar . 

MADDE 40. — Komisyon
lar, her tü r lü tat i l gününde 
de çalışmaya k a r a r verebilir
ler. 

Komisyonların 
tatilde çalışması. 

Komisyon belge
lerinin saklan
ması. 

MADDE 41. — Komisyo
nun belgeleriyle tu tanak la r ı 
ve bun la r ın ilgili bu lunduk
ları tasar ı ve teklifler, Genel 

Kurulca kara ra bağ land ık tan sonra, Se
nato Başkanl ık Divanınca Senato arşivle
rinde muhafaza, ett ir i l ir . 

Üçüncü Bölüm 

Gündem 

C. Senatosunun MADDE 42. — C. Seııato-
gündemi. sunun gündemi Başkanl ık Di

vanınca aşağıdaki s ıraya göre düzenlenir : 
a) Başkanlık Divanının Genel kuru la 

sunuş la r ı ; 
b) Sorular ve genel görüşme; 
<••) Öncelikle görüşülmesi karar laş t ı 

rılan işler; 
d) Hak la r ında ivedilik karar ı verilen 

işler; 
e) İkinci defa görüşülecek işler. 
e, d, e f ık ra la r ında yazılı işler komis

yonlardan Başkanl ığa gelme sırasına göre 
görüşülür . Ancak, gerekirse Genel Kurul 
bu sırayı değiştirebilir . 

Gündem en az 24 saat önce Başbakan
lığa ve bü tün bakanl ık la ra gönderi l i r ve 
üyelere ilân olunur. 

O. Seıtatosu ( S. Sayısı ,• 65 ) 
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Dördüncü Bölüm 

C. Senatosunda öncelik ve ivediUkle görüşme 

öncelikle görüş
me kararı. 

MADDE 43. — Hükümet 
veya komisyon tarafından ya
zılı ve gerekçeli bir istek üze

rine, O. Senatosu, uygun görürse bir tasarı 
veya teklifin diğer islerden önce görüşülme
sine karar verebilir. 

İvedilik kararı 
istenmesi. 

MADDE 44. — Bir tasarı 
veya teklif hakkında ya su
nulurken yahut birinci görüş

mesinden evvel Hükümet veya teklif sahibi 
veyahut, ilgili komisyon ivedilik kararı isti-
yebilir. 

Bir tasarı veya teklifin yalnız bir defa 
görüşülmesiyle yetinilmesi için Senatonun 
kabul edeceği esaslı bir seibebolmadıkea 
ivedilik kararı verilemez. 

İvedilik kararını istiyenler, gerekti
ğinde, o kararın geri alınmasını da isteye
bilirler. 

İvedilik kararı 
nın verilmesi. 

MADDE 45. — Yukardaki 
maddede belirtilen şartlar bu
lunduğu takdirde ivedilik ka-

larıınu yazılı olarak istenmesi lâzımdır. 
İvedilik teklifinin lehinde ve aleyhinde 

birer üyeye söz verilerek işari oyla kabul 
veya reddedilir. 

İvedilik kararının MADDE 46. — İvedilikle 
sonucu. görüşülmesine karar verilen 

tasarı veya teklifler yalnız 
bir defa görüşülür. 

öncelikle görüş 
me kararının 
sonucu. 

MADDE 47. — Bir tasarı 
veya teklifin öncelikle görü
şülmesine karar verilmesi, ive
dilikle görüşme kararı sayıl

maz; yalnız öncelikle görüşülmesine karar 
verilen işler iki defa görüşülür. 

Beşinci Bölüm 

Birleşimler 

C. Senatosunun MADDE 48. — C. Senato-
toplantı günleri. SUj başka türlü karar verme

dikçe, tatile raslamaması kay-
diyle Sah ve Perşembe günleri toplanır. 

Anayasanın 83 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasiyle bu Tüzüğün 1 nci maddesi hük
mü saklıdır. 

Yoklama. MADDE 49. — C. Senato
su Genel Kurulunda yoklama, 

üyelerin ismi ve birleşimin günü yazılı def
terin üyeler tarafından imzalanması sure
tiyle yapılır. 

Yoklama, defterinde imzası bulunmı-
yanlar toplantıya katılmamış sayılır ve 
bunların isimleri Tutanak Dergisine geçi
rilir. 

Birleşimin açıl- MADDE 50. — Başkan, 
ması ve yeter- birleşimi saatinde açar ve gö-
aayı* rüşmelerin sonunda kapar. 

Üye tamsayısının yarısın
dan bir fazlası hazır bulunmadıkça görüş
meye başlanamaz. 

Oturum esnasında yeter sayı olup ol
madığında Başkanlık Divanı tereddüdeder 
veya üyelerden beşi sözle veya yazılı olarak 
yeter sayı olmadığını ileri sürerse yoklama 
yapılır. 

Yeter sayı yoksa Başkan görüşmeye 
başlanamıyacağmı bildirir veya sonradan 
yeter sayı bulunma ihtimali varsa birleşimi 
en geç bir saat sonraya bırakır. 

Birleşim o gün yapılamazsa, ertesi bir
leşim için belli günde yine o gündem ile 
toplanılır. 

Oturum esnasın- MADDE 51. — Oturum es-
da yoklama. nasmda yapılacak yoklama, 

ad defterini Divan sekreter
lerinden birinin yüksek sesle okuması ve 
üyelerin (burada) demeleri suretiyle yapılır. 

Günden dışı ko
nuşma isteği. 

MADDE 52. — Bir üyenin 
gündem dışı bir diyeceği olur
sa, oturum açılmadan önce, 

mevzu ve mahiyetini yazılı olarak Başkana 
bildirir. 

Söz verip vermemek Balkanın takdi
rine bağlıdır. 

(Müjdem dışı konuşmalar üzerinde mü
zakere açılamaz. 

Kürsüden konuş
ma. 

MADDE 53. — Hiçbir üye, 
önceden ismini yazdırmadan 
yahut birleşim esnasında Baş

kandan izin almadan söz söyliyemez. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 ) 
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Söz, kürsüden söylenir ve Genel Kurula 

hitabedilir, 
Bir üyenin pek kısa bir diyeceği olur

sa, Başkan, onun bulunduğu yerden söyle
mesine izin verebilir. Bu takdirde o senatör 
Başkana lıita.beder. 

Söz alma sırası. MADDE 54. — Söz, istek 
ve kayıt .sırasına göre verilir.. 

Genel Kurul isterse, görüşülen işlerin 
lehinde, aleyhinde ve hakkında sıra ile söz 
söylenmesine karnr verebilir. Bir maddenin 
•görüşülmesine başlanmadan önce söz için 
adını kaydettirenİerin .sayısı altıyı geçerse, 
Başkan bu usulü doğrudan doğruya, uygu
layabilir. 

Başkan, söz alanların adlarım smısiyle 
Kurula bildirir. 

Komisyon veya grup adına söz isten
diği takdirde, komisyon başkanı veya söz
cüsü ile grup başkan ve sözcüleri sıraya 
bağlı değildirler. 

Son söz üyelerindir 

Söz sırasını baş- MADDE 55. —• Bir üye, 
kasma vermek. aklığı söz sırasını daha sonra 

söz almış olan bir arkadaşına, 
verebilir. Sözünü arkadaşına bırakan üye, 
onun sırasında söz söyleme hakkını haizdir, 

usul hakkında MADDE 56. — Usul hak-
konuşma. kındaki konuşma, istekleri, asıl 

mesele hakkındaki konuşma 
isteklerinden önceye alınır. Usul hakkın-
daki konuşmalar; bir konunun görüşülme
sine yer olmadığına, gündeme veya bu Tü
zük hükümlerine uyulması gerektiğine lliş-

, kin olur. 
Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin 

leh ve aleyhinde, ancak iki senatör onar 
dakika, söz söyliyebilirler. Neticede oya baş
vurulmak gerekirse mesele işari oyla çözü
lür. 

MADDE 57. — Başbakan 
yahut onun yetki verdiği bir 
bakan veya birinci derecede 
sorumlu daire âmirlerinden 

biri; Hükümet adına düşüncesini bildir
mek üzere, her görüşmenin, başından so-

Hükümetin veya 
temsilcilerin top 
lantıda hazır bu
lunmaları. 

nuna kadar hazır bulunur. Bundan başka 
bir bakanlıkla ilgili tasarının görüşülmesi 
sırasında bakanın yahut onun namına bi
rinci derecede sorumlu daire âmirlerinden 
birinin bulunması şarttır. Bulunmazlarsa, 
görüşme, bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek toplantıya bırakılır. 

Bakanlar veya Hükümet adına gönde 
rilen birinci derecede sorumlu daire âmir
leri, komisyon başkan ve sözcülerinden 
önce ve sıraya, tâbi olmaksızın söz istiye-
bilir. 

Bakanlar adına MADDE 58. — Bakanlar 
söz söyleyecekle- a d m a 0 e n e l Kurulda söz söyle 
rin belgeleri. . . . . . - , . - , , . . . 

mek için gönderilecek birinci 
derecedeki Daire başkanları, Bakanlıklar
dan her veyahut yalnız bir iş için konuş
maya yetkili olduğuna dair Başkanlığa ya
zılmış belgeyi yanlarında, bulundururlar. 

Bu belge görüşmelerden (ince Başkan
lığa. veri İ İr. 

Başkan, gelen zatın hangi bakanlık 
namına söz söylîyeceğini Genel Kurula bil
dirir. 

Sayıştay Başkanı ile İkinci Başkanlar 
gerekirse Senatoda açıklamada bulunabi
lirler, 

Yazılı konuşma. MADDE 59. — O. Senato 
su. toplantılarında; üyeler ta

rafından, yirmi dakikadan fazla yazılı ko
nuşma yapılamaz, 

Yazılı ohıııyau 'konuşmaların süresi, 
Başkanlığın teklifi, üzerine, görüşme konu 
sunun önemine ve söz istiyenlerin sayısına 
^ör<?. Genel Kurulca kararlaştırılabilir, 

Hükümet, 'komisyon ve gruplar adma 
yapılan konuşmalarda bu hükümler uygu 
I anmaz. 

Genel Kurulda 
söz kesmek, şah
siyatla uğraşmak 
ve düzeni boz
mak. 

MADDE 60. — Genel Ku
rulda söz kesmek, şahsiyatla 
uğraşmak ve düzeni bozacak 
gösterilerde bulunmak yasak
tır. 

Söz söyliyen üyenin sözü, kendisini 
bu Tüzüğe uymaya ve sadede davet için, 
ancak Başkan tarafından kesilebilir. 

Bir üye, iki defa sadede davet edil
diği halde yine sadet dışı söz söylemeye de

l i Senatosu S. Sayısı : G5 
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vam ederse aynı birleşimde o konu hakkın
da konuşmaktan menedilmesi Başkan tara
fından Genel Kurula teklif olunur. Genel 
Kurul, görüşmesiz işari oyla kararın] verir. 

Genel Kurulda 
kaba ve edep 
dışı konuşma. 

MADDE 61. — Bir üye, 
Genel Kurulda kaba ve edep 
dışı sözler kullanırsa; Baş
kan, hemen o üyeyi temiz 

dille konuşmaya çağırır. Devamı halinde, 
Başkan, üyenin sözünü keser. 

Bir üye, Başkanlık Makamına, içinde 
bu gibi sözler bulunan bir önerge verirse; 
Başkan, düzeltilmek üzere, onu sahibine 
geriverir. 

Genel Kurulda 
gürültü çıkar
mak. 

MADDE 62. — Genel Ku
rul görüşmeleri gürültüye se-
bebolur ve Başkan bunu yatış
tırmaya muvaffak olamazsa 

ayağa kalkar. Eğer gürültü yine devam 
ederse oturuma ara vereceğini söyler. Yine 
düzenin sağlanması mümkün olmazsa, bir 
saat süre ile görüşmeye ara verir. Bir saat 
geçince oturumu açar. Fakat gürültü yeni
den başlarsa, oturuma son verir ve 'birle
rimi başka bir güne bırakır. 

MADDE 63. — Şahsına sa
taşılan yahut ileri sürdüğü 
görüşün aksine kendisine bir 

fikir isnadedilen üye, her zaman söz iste
me hakkını haizdir. Bu halde o üye, ne 
münasebetle söz söylemeye kendini mecbur 
saydığını beyan eder. 

Söz verip vermemek Başkanın takdi
rine bağlıdır. 

Başkanın söz vermemesi halinde, üye 
ısrar ederse; Genel Kurul, görüşmesiz işari 
oyla bu konuda bir karar verir. 

Kendisine sataşı 
!an üye. 

C. Senatosunda 
aç'k ve gizli 
görüşme. 

MADDE 64. — C. Senato
su görüşmeleri açıktır. An
cak, mühim sebeplerden do

layı, en az yedi üye yahut bir veya birkaç 
bakan gizli görüşme teklifinde bulunabilir. 

Bu teklif üzerine, dinleyiciler ve gere
kirse memur ve hizmetliler toplantı salo
nundan çıkarılır. Teklif sahiplerinin gerek
çeleri dinlendikten sonra, teklifin kabulü 
veya reddi için görüşmesiz işari oya baş
vurulur. 

Gizli görüşmeden açık görüşmeye ge
çilmesine, Başkanın teklifi üzerine, Genel 
Kurul karar verir. 

Gizli görüşme yapılmasını istiyenlerin 
isimleri Tutanak Dergisinde açıklanır. 

Gizli oturum tu- MADDE 65. — Gizli otu-
tanagı. r u r n tutanağını Divan kâtip

leri tutarlar. Fakat Genel Ku
rul karar verirse, görevli kâtipler de and-
içirildikten sonra bu işi yapabilirler. 

Üyeler, bu tutanakları görmek hakkı
nı haizdirler. 

Gizli oturum tu
tanak özetlerinin 
okunması için 
gizli oturum. 

MADDE 66. — Gizli otu-
ramım tutanak özetlerinin 
okunması için yine gizli otu
rum yapılır. Tutanak özeli

lim okunmasından sonra bu özet ve Tuta
nak Dergisi bir zarfa konarak hazır bulu
nan Başkan ve Divan kâtipleri tarafından 
mumla mühürlenip C. Senatosu arşivine 
tevdi olunur. 

Gizli tutanaklar en az on yıl geçmede*' 
veya C. Senatosunun kararı olmadan ya-
yınlanamaz. 

Altıncı Bölüm 

Kanunların Görüşülmeni 

Tasarı veya tek
lifin C. Senatosu 
na gelmesi ve iki 
defa görüşme. 

MADDE 67. — Millet Mec
lisince kabul, değiştirilerek 
kabul veya reddedilerek C. 
Senatosuna gönderilen kanun, 
tasarı veya teklifleri, C. Se

natosunda iki defa görüşülmek suretiyle 
sonuçlandırılır. 

Görüşme zamanı. MADDE 68. — Bir kanun 
tasarısı veya teklifi, bastırıla

rak üyelere dağıtılır. Dağıtımdan itibaren, 
Genel Kurulca aksine karar verilmedikçe, 
en az 48 saat geçmeden gündeme alınamaz. 

Bir defa 
görüşme. 

MADDE 69. — Bir defa 
görüşülecek kanun tasarı ve
ya teklifleri şunlardır : 

a) İvedilikle görüşülmesine karar ve
rilen tasarı veya teklifler; 

b) Gelir ve gider bütçesiyle kesin he
sap kanununa, bütçe 'bölümlerinde aktar-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 05 ) 
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ma veya olağanüstü ödenek isteklerine ait 
t a sa r ı l a r ; 

e) Cumhur'başkanı ta raf ından iade 
olunan kanunlar . 

Gerekçe ve mad
deler tümünün 
okunup okun
maması. 

MADDE 70. — Bir tasar ı 
veya teklifin görüşülmesine 
sıra gelince, Başkan, gerekçe 
ile maddeler in t ü m ü n ü n okun

masına lüzum olup olmadığını Genel K u m 
lun oyuna sunar . Kuru l lüzum görürse bun
lar aynen okunur . 

Tasarı veya tek- MADDE 71. —- C. Senato-
lifin tümü üze- , s u Başkanı , tasar ı veya tekri
rinde görüşme. fin t ü m ü ü z e r i n d e konuşmak 

ist iyenlere söz verir . 

Görüşülen konunun lehinde, aleyhinde 
ve hakk ında en az ikişer üye konuşmadan, 
yeter l ik önergesi oya konamaz. 

Yeter l ik önergesi aleyhinde söz istiyen-
ler bulunursa , içlerinden yalnız 'birine söz 
verilir ve önergenin kabul veya reddi hak
kında işarı oya başvurulur . 

Maddeler üze- MADDE 72. — Tasarı ve
rinde görüşme. y a teklif in tümü üzerinde

ki görüşmeler b i t t ik ten son
ra, maddelere geçilmesi oya konur . Kabul 
edilirse görüşmeye devam o lunur ; kabul 
edilmezse tasar ı veya teklif reddotunmuş 
sayılır. 

Çeşitli f ıkra lardan mürekkep l>ir mad
denin görüşülmesinde, Genel Kuru l , fıkra
ların ayrı ayrı oya konmalar ına k a r a r vere
bilir. 

Tasarı veya tek
lifin tümü hak
kında söz isteme. 

MADDE 73. — Tasarı ve
ya teklif in maddeler i üzerin
de görüşme bi t t ikten sonra, 
t ümü hakk ında lehte ve aleyh

le söz .söylemek ist iyenlerin sayısı 'birden 
fazla ise, B a ş k a n ; adçekmek suret iyle b i rer 
üyeye söz -verir. 

İkinci görüşme 
zamanı. 

MADDE 74. — Tasar ı ve 
tekliflerin ikinci görüşmeleri , 
birinci görüşmeden en az beş 
gün sonra yapılır . 

İkinci görüşmenin beş günden önce 
yapı lmasını yalnız H ü k ü m e t veya ilgili ko

misyon gerekçe bey a mi yi e yazılı o larak isti-
yebilir. 

ikinci görüşmede tasar ı ve tekliflerin 
tümü üzerinde konuşulamaz. Ancak, tadil 
teklifleri üzerinde görüşülebilir . 

İbare, üslûp ve MADDE 75. — Tasarı ve 
tertip hataları. y a t e k ı i f i l l ) k e s i n o l a r a k o v_ 

lanmasından önce, ibare ve 
üslûp veya ter t ip i t ibariyle hatal ı olduğu 
bir üye veya komisyon ta raf ından ileri sü-
rülürse metin ilgili komisyona verilir. 

Yapı lan düzeltmelerin oya sunulması 
lâzımdır. 

Üyelerce Hükü
mete veya ko
misyona soru 
yöneltmek. 

MADDE 76. — Her üye, 
bir k a n u n u n görüşülmesi sı
rasında, Hükümete veya ko
misyon sözcüsüne sorular yö
neltebilir. 

Yeterlik, önergesi verilmeden önce yö
neltilen sorular cevaplandır ı lmadan, bu 
önerge oya konulamaz. 

Aynen kabul. MADDE 77. — Millet Mec
lisinde kabul edilmiş olan in

s a n veya teklif, O. Senatosunca, değişiklik 
yapı lmadan kabul edilirse bu metin kanun
laşır ve C. Senatosu Başkanı bunu Cum
hurbaşkanına gönderi r. 

Değiştirerek 
kabul. 

MADDE 78. — a) C. Se
natosu, kendisine gelen met
ni değiş t i rerek kabu l ederse 

Başkan, bu değişik metni Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderir . Millet Meclisinin bu 
değişikliği 'benimsemesi hal inde metin ka 
nunlaşır. 

Karma Komisyon. h) Millet Meclisi, C. Se
natosunca yapı lan bu değişik
liği benimsemezse; her iki 

meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek 
eşit sayıdaki üyelerden bir k a r m a komis
yon kurulur . Bu komisyon, hazırladığı 
metni Millet Meclisine sunar. 

Millet Meclisine? 
reddedilen met
nin C. Senatosun
ca da reddi. 

MADDE 79. — Millet Mec-
lisince reddedilmiş bir tasarı 
veya teklif, C, Senatosunca 
da reddedil i rse düşer. 

O. Senatosu S. Sayısı : 65 
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Millet Meclisince 
reddedilen met
nin Senatoca ka
bulü. 

MADDE 80. — Millet Mec
lisince reddedilmiş bir tasar:1 

veya teklif, C. Senatosunca 
olduğu gibi veya değiştirile

rek kabul edilirse; C. Senatosu Başkanı, bu 
metni Millet Meclisi Başkanlığına gönderir. 

C. Senatosundan gelen metin, Millet 
Meclisince değiştirilerek kabul edilirse: 78 
nci maddenin (b) bendi hükümleri uygu
lanır. 

Kanunların C. Se- MADDE 81. — C. Senato-
natosunda görüş- su> kendisine gönderilen bir 

metni; Millet Meclisi komis
yonlarında ve Genel Kurulun

daki görüşme süresini aşmıyan bir süre için
de karara bağlar. Bu süre üç ayı geçemez ve 
ivedilik hallerinde on beş günden ivedi ol-
mıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu 
süreler içinde karara bağlamımıyan metin
ler, C. Senatosunca, Millet Meclisinden ge
len şekli ile kabul edilmiş sayılır. 

Bu maddede belirtilen süreler, meclis
lerin tatili devammca işlemem. 

me suresi. 

Cumhurbaşkanı 
tarafından iade 
edilen kanunun 
görüşülmesi. 

MADDE 82. — Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 93 
ucü maddesi gereğince, Cum
hurbaşkanı tarafından iade 

edilen bir kanun; Senatoya geldiği zaman. 
aidolduğu komisyona havale olunur. 

Komisyon, gerekli görüşmeleri yaptık
tan sonra, o kanun hakkında düzenliye-
ceği raporu Genel Kurula sunar. Genel 
Kurulca; iade edilen kanun, yeni bir tasarı 
veya teklifte olduğu gibi, yeni baştan gö
rüşülür ve oylamaya başvurulur. 

Andlaşmalar MADDE 83. — Türkiye 
üzerinde görüşme. Cumhuriyeti adına yabancı 

devletlerle ve milletlerarası 
kurullarla yapılacak andlaşmalarm onay
lanmalarını uygun bulan kanun tasarıları
nın görüşülmesinde, andlaşmanın ihtiva et
tiği maddeler oya konmaz ve metinler hak
kında tadil teklifleri yapılamaz. 

Birinci görüşme sırasında, maddeler 
hakkında ileri sürülecek itirazlar; tasarının 
komisyona iadesini istemek şeklinde olur. 

Komisyon, bu suretle kendisine havale 
edilmiş olan itirazların tümü hakkında bir 

rapor düzenler ve bu rapor basılarak C. Se
natosu üyelerine dağıtılır. 

Raporda, tasarının kabul veya redde
dildiğinin belirtilmesi şarttır. 

Yedinci Bölüm 

Bütçe Görüşmeleri 

Bütçe tasarıları 
üzerinde görüş
me. 

MADDE 84. — Genel ve 
katma bütçe tasarıları ile 
millî bütçe tahminlerini gös
teren rapor, ek ödenek ve ak

tarma tasarı ve teklifleri Karma Bütçe Ko
misyonunda; bunun dışında kalan bütçe ile 
ilgili tasarılarla teklifler ise, meclislerin 
kendi Bütçe Komisyonunda görüşülür. 

C. Senatosunun ça
lışma müddeti. 

MADDE 85. —- Karma 
Bütçe Komisyonu hazırladığı 
metin C. Senatosu Başkanlık 
Divanınca üyelere dağıtılma
sından iki gün sonraki günde
me alır. 

C. Senatosu Genel Kurulu görüşmele
rini en geç on gün içinde karara bağlar ve 
metni Karma Bütçe Komisyonuna iade 
eder. 

Üyelerin gö
rüşlerini açıkla 
maları. 

MADDE 86. — Üyeler, 
bakanlık ve daire bütçeleriy
le katma bütçeler hakkındaki 
düşüncelerini, her bütçenin 

tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, C. 
Senatosu Genel Kurulunda açıklarlar. 

Bölümler ve değişiklik önergeleri, üzer
lerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın, C. 
Senatosu Genel Kurulunda okunur ve oya 
konur. 

Ek Ödenek ve a'ktarma tasarı ve tek
lifleri hakkında da bu hükümler uygulanır. 

MADDE 87. — Üyeler, 
bütçe kanunu tasarılarının C. 
Senatosu Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında, gider 

artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler 
yapamazlar. 

Gider artırıcı 
veya belli gelir
leri azaltıcı tek
lif yapılmaması. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 ) 
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Sekizinci Bölüm 

Tadil Teklifleri 

Tadil teklifinin 
şekli, 

MADDE 88. — Tasarı ve
ya teklifin bir veya birkaç 
maddesi hakkındaki tadil tek

lifi ; o tasarı veya teklif henüz komisyonda 
ise komisyon başkanına, Genel Kurulda gö
rüşülmekte ise C. Senatosu Başkanına su
nulur. 

Tadil teklifi, ilgili bulunduğu madde 
numaralarını ve bütçe faslını açıkça göster
meli ve gerekçeli olmalıdır, 

Tadil teklifi, gerekçesiyle birlikte, ko
misyon raporunun altında bastırılır, 

Tasarı veya teklifin C. Senatosunda 
görüşülmesi sırasında, yeri gelince tadil 
teklifinin sahibi gerekçesini açıklar. 

Tadil teklifini mevcut üyelerden des-
tekliycn bulunursa, görüşmeye başlanır; 
aksi halde görüşmeden vazgeçilir. 

Tadil teklifinin 
komisyona hava 
leşi, 

MADDE 89. — Bir tasarı 
veya teklifin birinci veya 
ikinci görüşmesi sırasında, 
sözcü; tadil teklifinin komis

yona havalesini isterse, bunun kabulü mec
buridir, 

Komisyona veril
mesi mecburi 
olan tadil 
teklifi, 

MADDE 90. — Bir tasarı 
veya teklifin birinci görüşme
si bittikten sonra yapılan ta
dil tekliflerinin, ilgili komis
yona verilmesi mecburidir. 

Tadil teklifinin 
komisyonda 
izahı. 

MADDE 91. — Birinci ve 
ikinci görüşme sırasında ya
pılan tadil tekliflerinin, ko
misyona havalesi komisyon 

tarafından istenmediği takdirde; bu tadil
lerin gerekçesi, sahipleri tarafından kısaca 
Genel Kurula açıklanır. 

İkinci görüşme sırasında buna yalnız 
komisyon cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadil teklifinin dikkate 
alınıp alınmamasına, Genel Kurulca karar 
verilir. 

Tadil teklifi dikkate alınırsa komisyo
na havale edilir. Komisyon dikkate alınan 
tadil teklifine uymak zorunda değildir. 
Son karar Genel Kurula aittir. 

Tadil teklif eden
lerin komisyon
larda dinlenmesi. 

MADDE 92. — Tadil tek
lif edenler tekliflerinin havale 
olunduğu komisyonda fikirle
rini beyan etmek isterlerse 

mütalâalarının dinlenmesi zaruridir. 

Tadil teklifinin 
oya konması. 

Bir tasarı veya 
teklife yeni 
maddeler eklen
mesi isteği. 

MADDE 93. — Tadil tek
lifleri asıl maddeden evvel 
oya konur. 

MADDE 94. — Bir tasarı 
veya teklife yeni maddeler 
eklenmesinin istenmesi halin
de bu bölüm hükümleri uygu
lanır. 

Dokuzuncu Bölüm 

Oy Verme Usulü 

Oy verme MADDE 95. — C. Scnato-
şekillerL sunda, konuşulan konular hak

kında üç türlü oy verilir : 
1. Işari oy (el kaldırmak veya ayağa 

kalkmaktır) : 

2. Açık oy (üzerinde senatörlerin ad
ları yazılı kâğıtların kutuya atılması veya 
talep vukuunda kabul, ret, çekinser keli
melerinden birisinin söylenınesidir) ; 

3. Gizli oy (işaretsiz yuvarlaklaım 
kutuya atılmasıdır). 

tşarî oy, MADDE 96 — a) Aşa-
ğmdaki hallerde işari oya baş
vurulur : 

1. Bu Tüzük gereğince acık veya gizli 
oya müracaat zaruri olmıyan hususlarda; 

2. Konuşma sırasında bu Tüzük hü
kümlerine uygun harekete daveti icabet ti
ren hususlarda; 

3. Üyelerden birinin söz. söylemek
ten alıkonulmasına veya takbihine veyahut 
muvakkaten C. Senatosundan çıkarılma
sına dair hususlarda. 

b) îşari oylamada evvelâ lehte, sonra 
aleyhte bulunanların oylarına başvurulur 
ve netice Başkan tarafından Genel Kurula 
bildirilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 ) 
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îşari oy sayısının MADDE 97. — îşari oy-
belirtilmesi. l a r l > Başkanla kâtipler birlik

te saymakla mükelleftirler. 
Bunlar; el kaldırmak suretiyle verilen oy
ların miktarında anlaşamazlarsa veya ço
ğunluğun mevcııdoluşunda şüpheye düşer
lerse veyahut beş senatör tarafından ayağa 
kalkmak usulüyle oylama istenirse, ayağa 
kalkmak usulüne başvurulur, 

Bunda da anlaşamazlar veya şüphe 
ederlerse, açık oya başvurulur. 

Oylama esnasında kimseye söz veril
mez. 

Açık oy. MADDE 98. — Aşağıdaki 
hallerde açık oya başvurulur; 

1. Bütçe kanunu tasarısının oylama
sında; 

2. Vergi ihdas veya ilgasına yahut 
vergilerin artırılmasına veya eksiltilmesine 
mütaallik kanun tasarılarının oylamasında; 

3. Andlaşma veya mukavelelerin tas
dikine taallûk eden tasarıların oylama
sında; 

4. îşari oya müracaat mecburiyeti 
olmryan hususlarda istek üzerine yapılacak 
oylamalarda; 

5. Bir mesele ilk defa oya konurken, 
beş senatör tarafından açık oya başvurul
masının yazılı olarak istenmesi halinde; 

. 6. Her hangi bir oylamada Başkan ve 
kâtiplerce şüphe hâsıl olursa, beş senatör 
tarafından açık oya başvurulmasının sözlü 
olarak istenmesi halinde. 

Açık oya 
başvurma 
şekli. 

MADDE 99. — Açık oyla
maya aşağıdaki şekilde baş
vurulur : 

1. önce, senatörlerin da
vetine mahsus çıngırak üç dakika müddetle 
çalınır. 

Her üyenin üzerinde ismi yazılı be
yaz, kırmızı ve" yeşil renkli oy puslası bu
lunur. Beyaz kabulü, kırmızı reddi, yeşil 
çekinser olmayı ifade eder. 

Oylamaya başlanmadan önce, Başkan, 
oyların neyi ifade edeceğini anlatır. 

Üyeler, oylamadan önce, oylarının 
gerekçelerini kürsüden söylemek isterlerse, 

Başkan, lehte ve aleyhte yalnız birer sena
töre söz verir. . .: 

2. Sonra, Divan sekreterlerinden biri, 
üyelerin adlarını, soyadı alfabe sırasına 
göre okumaya başlar. 

Hangi harften başlanacağını, adçekme 
suretiyle, Başkan tâyin eder, 

3. Adı. okunan üye, hitabet kürsü
sü üzerine konmuş kutuya oy puslasın] 
bizzat atar. 

4. Bütün adlar okunduktan sonra, oy 
vermemiş olanların isimleri bir daha oku
nur. 

Bu sırada Genel Kurula gelmiş olanlar 
varsa, oy vermeye davet edilirler. 

5. Oylar toplanınca, Başkan, muame 
lenin bittiğini söyler. Bundan sonra oy ve
rilemez, 

6. Oy kutularım sekreterler açarak her 
birinin içinde bulunan puslaları sayarlar, 

Karar, lehte ve aleyhte bulunanların 
adedine göre belli olur. Çekinserlerin adedi 
oy üzerinde tesir icra etmez ve fakat sadece 
yeter sayıya dâhil olur. 

tptal edilmiş oy puslaları, çekinser oyu 
sayılarak, ancak, yeter sayıya dâhil edilir. 

7. Sekreterler; mevcut üye adedini, ye
ter sayı olup olmadığını, lehte ve aleyhte 
bulunanların ve çekinserlerin miktarını. 
iptal edilmiş oy puslası varsa bunların 
adedi ile iptallerinin sebebini bir tutanakla 
tesbit ederler. 

8. Sckretcrlcrco tesbit edilen bu netice, 
Başkan tarafından, oturumda Genel Kuru
la bildirilir, 

Oyların muhtelif 
kutulara atılması 

MADDE 100. — Birkaç 
madde, tasarı veya teklif hak
kında açık oylamaya gidilir

se, oy puslalarmm muhtelif kutulara aynı 
zamanda atılması lâzımdır 

Kutuların dolaş- MADDE 101. — İtiraz 
tırılması. vukubulmadığı takdirde, ha

deme tarafından kutuların 
dolaştırılması suretiyle de açık oylama ya
pılabilir. 

C: Senatosu ( S. Sayısı : C5 ) 
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Onuncu Bölüm 

Genel Kurulda ve Komisyonlarda 
Seçim Usulü ve Karar Yetersayısı 

Genel Kurulda ve MADDE 102. — Genel Ku 
komisyonlarda rulda ve komisyonlarda yapı

lacak seçimlerde, şu suretle ha
reket olunur : 

seçim usulü. 

1. Kürsüye, oya mahsus olmak üzere 
bir kutu konur. 

2. Her üye, soyadma göre hece harf
leri sırasiyle ismi okundukça kürsüye 
gelerek seçmek istediği şahsın veya şahıs
ların isimlerini havi pııslayı kutuya atar. 

o. Başkan tarafından adçekme sure
tiyle seçilen üç üye; mecvut üye adedini, 
yeter sayı olup olmadığını, oy puslaları-
nm adedini, çekinserleri, iptal olun
muş oy pusla!arını ve bunların niçin iptal 
edildiklerini, oy alan şahısların ad ve soy-
adlariylc aldıkları oy miktarını bir tuta
nakla tesbit eder. 

4. Seçim neticesi, bu tutanak okun 
inak suretiyle. Başkan tarafından o otu
rumda Gene! Kurula bildirilir. 

Genel Kurulda ve MADDE 103. — Bütün gö-
komisyonlarda rüşmeler, üçte iki çoğunluğun 

rar ye ersayısı. şart koşulmadığı hallerde, mev
cut üyenin salt çoğunluğu ile 
karara bağlanır. 

Oylarda eşitlik olursa, Başkanmki iki 
sayılır. 

Bir mesele oylanırken, mevcut üye ade
dinde Başkan ve Divan sekreterleri birleşe
ni ezlerse ; yoklama yapılır. 

Yeter sayı bulunmadığından dolayı 
oylamaya gitmek mümkün olmazsa, görü
şülen hususun kararı ertesi birleşime bıra
kılır ve bu Ihusus o birleşimin gündemine 
al mır. 

İkinci defa oy verenlerin adedi ne 
olursa olsun netice muteberdir-. 

Karar neticesinin MADDE 104. — Genel Ku-
bıldırilmesi. rulda her madde kabul veya 

reddolundukça, karar netice
sinin; Başkan tarafından, «kabul olundu» 
veya «reddedildi» diye Kurula bildirilmesi 
lâzımdır. 

Onbirinci Bölüm 

Tutanaklar 

Tam tutanak ve MADDE 105. — C. Sena-
tutanak özeti. tosunda iki çeşit tutanak tu

tulur : 

1. Tam tutanak - Bu tutanak, görüş
meleri olduğu gibi kapsamak üzere Tuta
nak Dergisi ile ve icabında Resmî Gazete 
ile yayınlanır. 

Bu tutanağın, itiraz halinde, itiraz ede
nin ilk birleşimde söz alması veya Başkan
lığa göndereceği bir yazının gelecek Tuta
nak Dergisinin sonuna aynen konması su
retiyle düzeltilmesi lâzımdır. 

'2, Tutanak Özeti - Bu özet, gelecek 
birleşim günü Tutanak Dergisine konur ve 
levhaya da asılır. 

Bu tutanak özetine üyeler tarafın
dan itiraz edilirse, düzeltilir ve o surette 
bir daha yayınlanır ve levhaya asılır. 

Tutanak özetini, Başkan ve birleşimde 
bulunmuş olan iki Divan Sekreteri imzalar. 

Tutanakların 
dağıtılması. 

MADDE 106. — Tutanak 
özeti, her birleşimin son otu
rumundan sonra, Divan sekre

terleri tarafından düzenlenir ve sonraki bir
leşimden önce üyelere dağıtılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hükümetin Denetlenmesi 

Birinci Bölüm 

Soru 

Soru. MADDE 107. — C. Sena
tosu üyeleri, Hükümet adına 

yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması 
isteği ile, Başbakandan veya bakanlardan 
sorabilirler. 

Soru, belirli bir husus hakkında bilgi 
istemekten ibarettir. 

Cevabı, gerek yazılı ve gerekse sözlü 
olarak istenilsin; soru her halde yazılı ola
rak sorulur. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 ) 
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Aynı mahiyetteki MADDE 108. — Soru t ek Soru sahibinin 
sorular. i m / _ a l l 0 , u r > 

Birkaç üye taraf ından aynı 
mahiyette "veriliniş olan soru önergelerine, 
bakan, birlikte cevap verebilu. i 

Soru sahipleri ayrı ayrı konuşabil ir ler , i 

Soru önerffoleri- MADDE 109. — Soru öner- I 
i 

geleri. C. Senatosu Başkanlu j 
gına sunulur . 

Başkan bu önergeleri , verilir verilmez, 
T u t a n a k Dergisine geçir t i r ve bir yazı ile 
a idohluğu bakana, bi ldir ir . 

M A D D E 114. — Soru sa-

nin verilmesi. 

Ytız.iı soru. M A D D E 110. — Soruya j 
yazılı cevap işlenmişse, gele- j 

haz-r bulunma- ]1j,|,j o e v a p gününde kazır bu-
lunmazsa, bir de taya mahsus 
olmak üzere, soru gelecek bir

leşime bırakı l ı r . Soru sahibi yine hazır bu
lunmazsa. soru, yazılı soruya înkılâbeder. 

C. Senatosunca bilinen bir .görev veya 
mazeretle izinli bu lunan üyelerin soru
ları , izin bitmeden gündeme alınmaz ve bu 
süre içinde yukarı ki fıkra hükmü uygulan
maz. 

Soruya mulıataboian bakan gününde 
hazır bulunmazsa, cevap diğer soru gününe 
bırakıl ır . 

ap. d ile birlikte olduğu eibi Tu- '•• çey 

1 an:: \\ l .:er:>;r-'i:i iü sonuna Konur, 
Yazdı soi-jiy;.: ot; beş n'iiıı içinde eı yap j suresi. 

ve: 11 nie.s: \i\y.\ iiHİır. i 

ap ve düşün
celeri bildirme 

Sözlü soru. MADDE 111. horuya 
süz di cevap işlenmişse, soru, j 

Başkanl ık yazısının bakaiLİığa gönderilme- | 
•sinden sonraki ncüncii birleşim inhıdembie S 

\ 
alınır. ; 

1 

Bakan, o gün soruya (J. Senatosu kür- j 
süsünden. cevap verip». Cevaptan önee Baş- I 
kan soruyu. Divan sekreterlerinden bîrine j 
okutur. ! 

Sorunun seçikti 
rilmesi ve «ev-o! 
Iraıdmlması. 

MADDE 112. — Bakan , \ 
kamu faydası düşüncesiyle ! 
veya, gerekli bilgilerin elde i 
edileıeşi i(;iu, soru cevabının ; 

• •i;- .;\\-' g; çmeumk üzere bolü bir zam;:1; ge- ! 

edctirii 'nesiui kürsüden istîyebilir. ! 

İsteğin kabui veya reddi, C. Senatosu ; 
nene! Kurulunca jüb-ü sinesi z işari oyla ka- i 
raı-laştırdıv. | 

Bakan . sorub^n gününden ı \ v , i e e-- i 
vap verebilir . î 

Y7'-•'•••• kamu faydası bahis konusu ise. ] 
bakan, soruyu gi/,11 o turumda «J.a ceva"|>- j 
b m M ı v î . b . v i r i 

•"verimim gımae^u 
ahnmtisî. 

M A D D E 113. — Sorular , \ 
ıcr birleşimde, kanun la r ın gö- I 

rüşülmesinden önce gündeme | 
alınır. j 

Bir üyenin aynı birleşimde, ikiden I 
fazla öiiergcii gündeme alınamaz. 

MADDE 115. — Bakan ın 
cevabından sonra, yalnız soru 
sahibi düşüncesini bildirebi
lir. 

Cevap ve düşünceleri bildirim; süreleri , 
iıer defasında, on beş dak ikadan fazla ola
maz. 

İk inc i Bölüm 

dönel (fÖrüşniL 

Genel görüşme. MADDE 116. — Genel gö
rüşme, Hükümet in veya bir 

bakanın siyaset ve icraat ı ile ilgili belirli 
bir konunun sörüşülmesidir ." 

Genel görüşmenin MADDE 117. — Genel gö-
§ek.ı. rüşnıe, en az beş üyenin im-

zal ıyarak C. Senatosu Baş
kanlığına verecekleri b i r önerge ile istenir. 
Başkan bu önergeleri tu tanağa geçirtir ve 
derhal Hükümete bildirir. 

H ü k ü m e t veya ilgili imkan, yazının 
gönderilmesini t a lebeden dördüncü birle
şime k a d a r konunun hangi gündeme alın
masını istediğini Başkanl ığa yazı ile bildir
meye nıecburdur . Aksi halde, konu, Baş
kanl ıkça dö rdüncü birleşimin gündemine 
alınır ve soru la rdan önce görüşülür . 

H ü k ü m e t veya ilgili bakan iç ve dış 
güvenl ik düşüncesiyle, görüşmenin kapa l ı 
o tu rumda yapı lmasını istiyebilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 ) 
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Genci fförüşmoyc M A D D E 118. — Genci gü-
başlama. rüsmrye, Başkanlıkça önerge

nin okuruimasiyle başlanır, 
Önerce sahipler inden birisi, dilerse, öner
geyi açıklar. Vaesa eu az altı üyenin konuş
tuktan sonra. Hükümet dinlenir. 

Önerge sahiplerinin ve diğer üyelerin 
gorüşnırve katılmak haklarıdır . 

Araştırmaya ait 
görüşme ve 
Araştırma 
Komisyonu, 

lliiktimt't progiiı 
mı ürerinde 
görüşme. 

M A D D E 119. — Ü. Sena
tosunda, Hüküme t programı-
nIH okunmasından sonra tâ
yin edilen, günde p rog ram 

ürer inde görüşme açılır, ( i rup sözcüleri ve 
üyeler program üzerindeki görüşlerini ifade 
ederler. Başbakanın bunlara vereceği ce
vapla görüşme nihayet bulur. 

trrav.n ilişkin ie- M A D D E 120. — İcraya 
ır.cnm ö n e r i l e n . ilişki,, konu la rda O. Senatosu 

i i y < • I < '•- vi t a rafı n dan temenni 
önergeleri verilemez. Şu kadar ki, üyeler 
Hükümet i iç ve dış durum hakkında açık
lama yanmaya davet eden önergeler verebi
lirler. Hükümetin. açıklamasından sonra ge
rek önerge sahiplerine, gerekse başkalarına 
;<Ü7, verilmez. 

MADDE 124. — C. Sena
tosu araş t ı rmas ına ait görüş
mede ; önce önergeyi veren
ler, sonra H ü k ü m e t adına ko
nuşacak bakan dinlenir. Ne

ticede, «Araştırma. Komisyon ux> kuru lup 
kurutmamasına işari oyla ka ra r verilir. 

Araş t ı rma Komisyonu <<eue! Kuru lca 
seçilecek: en az beş üyeden teşekkül eder 
veya mevcut komisyonlardan birisi bu işle 
görevlendiri l ir . 

di» poî.itf?-:a hok-
kmd-> izahat 
vermesi. 

MADDE 121. — îç ve dış 
polUiknya ilişkin konu la rda 
H ü k ü m e t gündem dışı o larak 
H. Senatosuna her zaman ken

diliğindeni bilgi verebilir. Bu takdirde yalnız 
muhalefet urupları sözcülerine söz verilir. 

Üçüncü Bölüm 

C. Senatosu Araştırması 

C. Roînafofiu 
urustmnası. 

M A D D E 122. — C. Sena
tosu a ılıştırması, belli bir ko
nuda bilgi edinilmek için ya
pılan. incelemeden ibare t t i r . 

Araşfrma 
isteğinin sekli. 

BIADDE 123. — Üyeler 
veya komisyonlar , a raş t ı rma 
yapı lmasın, Başkanl ık tan yazı 
ile Lstiyebilirlcrv 

Bu istek, Başkanl ıkça Genel K u r u l a 
arz olunur ve Hükümete bi ldi r i l i r ; Genel 
iMirulda okunmasını lakibedcn ikinci birle
şimin g-afide.;.m ne alınır , 

MADDE 125. — Araş t ı r -
ma komisyonunun üürev sü
resi iki aydır . Bu süre, (îcnei 
Kurulca uzatılıp kısalt ı labîl ir . 

M A D D E 126. — Araşt ı r 
ma, komisyonu; bakan la rdan 
ve ilgili gördüğü herkesten. 
bilgi alabilir. 

Araştırına, bitmeden a raş t ı rma konusu 
kaVkında Hükümet t en soru sorulamaz 

Araştırma Ko
misyonunun jîörev 
süresi. 

Araştırma 
Komisyonunun 
vtt/dleri. 

Araştırma 
Komisyonunun 
raporu. 

MADDE 127. — Araş t ı r 
ına komisyonu, raporunu , ka
naat ve teklifi ile birlikte O. 
Senatosu Başkanlığına sunar. 

B u rapor, Başkanlığa verildiğinden it ibaren 
üç birleşim içinde gündeme al mır. Ve üzerin
de gene! görüşme açılır. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 

C. Senatosu Üyeler ine Ai t H ü k ü m l e r 

Birinci Bölüm 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

basama dokunul- MADDE 128. — Bir üye-
oıazi-ğuvn kaldı- n î n y a s { ı m a dokunulmazl ığı-
nlması isteği ve 
Alt Komisyon. mıı kaldı r ı lmasına ai t istek

ler mahkemeler veya savcılık
l a rdan Adale t Bakanl ığ ına in
t ikal et t ir i l ir . 

Adalet Bakanlığı , du rumu, gerekçeli 
bir tezkere ile Başbakanl ık yoliylc C, Se
natosu Başkanl ığ ına bildirir . 

Başkan , bu yazıyı Anayasa ve Ada
let Komisyonuna havale eder. 

•- C. Senatosu ( 8. Sayısı : 6 5 ) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarınca beş 

kişilik bir alt komisyon kuru lur . 
Komisyon başkanı, siyasi par t i grupla

rının C. Senatosundaki kuvvet ler ine göre 
al t komisyona ne k a d a r üye ile kat ı lacak
larını tesbit ederek du rumu üyelere bildi
rir . Alt komisyona üye seçimi buna göre 
yapıl ır . 

Al t komisyon, kendisine gizli oyla bir 
başkan ve bir sözcü seçer, bütün kâğı t lar ı 
inceler ve ilgili üyeyi dinlet', t an ık dinli
ye m ez. 

Alt Komisyonun MADDE 129. — Bir C. 
»aporu. Senatosu üyesine suç teşkil 

eden bir fiil isnadedil ir ve 
alt komisyon ilgili üye hakk ında yasama 
dokunulmazl ığının kaldır ı lmasını uygun 
görürse bu konuda gerekçeli bir rapor dü
zenliye rek Anayasa ve Adale t Komisyo
nuna sunar. 

Alt komisyon, üyenin yasama doku
nulmazlığının kaldır ı lmasını uygun görme
diği t akd i rde , kovuş tu rma veya yargı lama
nın dönem sonuna bırakı lması hakkında 
bir rapor düzcnl iycrek Anayasa ve Adale t 
Komisyonuna sunar . 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, alt ko
misyondan gelen rapor üzerinde görüşerek 
bir k a r a r ver i r ve neticeyi Genel Kuru la 
arz eder. 

Genel Kuru l bu konuda karar ın ı verir . 

Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile 
Alt Komisyonun 
görev süresi. 

MADDE 130. — Anayasa 
ve Adalet Komisyonu ile alt 
komisyon, yasama dokunul
mazlığının. kaldırı lması hak

kımla. kendilerine havale edilen bîr işi en 
e ok bir avda sonuçlandır ı r lar , 

Üyenin 
savunması. 

M A D D E 131. — i l e r üye, 
kendisini komisyonlarda ve 
Genel 'Kurulda savunabi l i r 

veya. bir arkadaşına savunmasını yapt ı ra
bilir, 

MADDE 132. — Bir i i y -
nin İçendi isteği ile yasama 
•1 okunul maziığı kaldır ı lamaz. 

Üyenin isteği
nin nazara 
alınmaması. 

Karara itiraz, MADDE 133. — O. Sena
tosu, yasama dokunulmazlığı

nın kaldıniniasına kara r verirse; ilgili üye 

C. Senatosu 

veya Türk iye "Büyük Millet Meclisi îiyme-
rinden her hangi biri, k a : a r la. ahinden 
başhya rak bir hafin İçindi-, bu kare ı ın 
Anayasa veya İçtüzük hükümlerim1 a \ k ı -
rılığ.ı iddiası ile Anayasa AlalıkeüHedmc baş
vurabi l i r . 

İk inci Bölüm 

hin 

C. Senatosu Baş- M A D D E 134. — (', Seıuı-
kanının izin ver- t o . - u I5 ; lşkauı, her Üyeye bit
me yetkisi. • .-. ı . • • . •.-

J b a l t a y a kadar izm \ erehınr, 
Bir haf tadan fa/i a izinler, 

Genel Kurulca görüşmesiz isari oyla karar
laştırı l ır . 

tzin halinde M A D D E 135. —- i>ir iop-
odenek durumu. } . | n h y , ; , İ ; ;.,KU, j k i , t y ; l k ; l ı ! ; | ! . 

alınmış izinlerde ödenek .ke
silmem. 

İki aydan sonraki izinlerde edomd; ve-
rilip verilmemesi. Gene! Kurulun kara rma 
bağlıdır. 

izinsiz geçirilen 
yünler. 

M A D D E 133, - - izin sü
resi sona erdiği hakir öz ur:- üz 
olarak görevine dönmemiş ••n-

lunan üyelere, izinsiz geçirdikleri günler 
için ödenek verilmez, 

Genel Kurula 
iki birleşim 
katılmamak. 

M A D D E 137. — C e n e l Ku-
rul vi'ya. komisyon to;ı!au; da
rına, özürsüz olaı-aiv 'deniri 
ardun-a iki hiriemm kah!-

madığj yajuiau yed.lamak-r noneosimie aa-
J aşılmış bulunan bir üye; İJaekaukk i d \ anı 
kararîyle izinsiz sayılır, 

Üyenin, İzinsiz geçirdiği gidde:e ait 
ödenekleri verilmez. Bu "konudaki itiraz
lar, on beş gün içinde (dene! b u m l a }\ı-
pılır, G-enc"! Kurul görüşmesiz işari o_\ la iee 
ra rmı verir, 

Genel Kurula bir MADDİMİ "133. ('. S ra 
ay katılmamak. u v e i e a b s e m la n o - ; ]-,-'n•.•-•]•/ ••:>.. 

ya özürsüz ve ara! d-: iz olarak 
bir uy kal ı lmıyan üyenin m o d e l Genel 
Kurul karar ı İle diiz.er. 

Başkanl ık invnumm havalesi üzerine 
Anayasa ve Adale t Komisyonunca is i ; ; ^ -

S, Sayısı : 65 ) 



20 
lonir ve düzenlenecek oları rapor Genel 
Kurulda görüşülerek k a r a r a bağlanır , 

İlgili üye veya T. B. M. Meclisi üye
ler inden her hangi b i r i ; k a r a r tar ihin
den i t ibaren bir hafta içinde bu "kararın 
Anayasaya veya İç tüzüğe aykır ı l ığı iddiası 
ile. Anayasa Mahkemesine başvurabi l i r 

Üçüncü Bölüm 

Disiplin (-ezaları 

Disiplin cezaları. M A D D E 139. — C. Sena
tosu üyeleri hakkında uygu

lanacak disiplin cezaları şun la rd ı r -

l. İ h t a r ; 

t. T a k b i h ; 

W. (Teçici olarak ( \ Senatosundan çı
karı lmak, 

İhtar cezası. M A D D E 140. — İh tar ce
zasını gerekt i ren hareke t le r 
şun la rd ı r : 

t. Süz 'kesmek ; 
1. Düzeni ve sükûnet i bozmak; 
T Şahsiyatla u ğ r a ş m a k : 

İhtar cezasının 
verilmesi ve infazı 

M A D D E 141. — i h t a r ce
zasını Başkan verir ve ini'a.. 
eder, 

Bir üye ih tara uğ rad ık t an sonra uy
sallık gösterip kendini savunmak isterse, 
o turumun sonunda ona söz verilir. 

11 aşka n, ü ye uiıı. acı kla.ma.la r ı n ı yete rli 
görmezse İhlar ı ipka eder. Bi r üye aynı 
birleşimde iki defa ih tar cezasına u ğ r a r s a 
d i m i m t u t a n a k özeline geçirilir. 

B r birleşimde M A D D E 142. — Bir birle-
iki ihtar. simde iki defa ih ta r cezasına 

nğrıyarı bir üye o birleşim 
sonuna kada r söz söylemekten al ıkonulma
sına, Başkanın teklifi üzerine, C Senatosu 
görüşmesin işari oyla k a r a r verir . 

Takbih cezası. M A D D E 143. — Takbih 
cezasını gerekt i ren haller şun
la rd ı r : 

I, Aynı otu acunla iki defa ih tar ce
zası gördüğü halde bunu gerekt i ren haller
den vazgeçmemek ; 

'1. b i r ay içinde uç. d' ia. ıhlar <•• s a 
.sına u ğ r a m a k ; 

0. 0 . Senatosunda bir gürü l tüye se-
beboluıak veya, (J. Senatosunun işlerine ka
t ı lmaktan çekilmek için bir anlaşma yap
maya, Genel K u r u l d a açıkça, ve gürü l tü lü 
bir sure t te onayak o lmak; 

1, Arkadaş l a r ından bir vey:! birkaçı-
in t ahk i r veya. tchdidıTmek. 

C. Senatosundan M A D D E 144. — < ;. Sena-
«eçici olarak <•.- ,osundan geçici d a r a k çıka 
karılmak cezası. , , , , - . . 

r ı lmak cezasını gerekli ren hal
ler şunlardı i' : 

1, T a k b i h cezas ı rm ı ığr ; ıd iğ ı h a l d e 
b u n u g e r e k t i r e n h a l l e r d e n \ • a z g e ç m e m e k ; 

2. Aynı birleşimde .'» defa iakbih >•<-
/ a sma uğ ramak ; 

;!. C, Senatosunu, Millet Meclisini, 
t ' umhurbaşkaumı , ('. Senatosu Başkamın, 
Millet Meclisi Başkanını, Hükümeti , Baş
bakanı . t ahk i r veya le l ıdidetmek; 

-I. Toplant ı salon unda vryahın t,'. 
Senatosu veya Millet Meclisi binası içinde 
başka, bir suç işlemek. 

Takbih ve geçici M A D D E 145. --- Tak (»ili 
.Iarak C. Senato- V(K ^ ^ , , } . , , . . , k (< Senato-
-.undan çıkarılma , i r i ı 

sundan eık;ırılmak cezaları, ezalar nm veri I -
ne usulü. Başkanın teklifi üzerine. Ge

nel. Kurulca, görüşmesiz ve »sa
ri oyla karar laşt ı r ı l ı r . 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen 
üyenin bizzat veya. bir arkadaşı vasıl asiyle 
açıklama, yapmaya hakkı vardır . 

Takbih ve geçici olarak (':. Senatosun
dan çıkarı lmak cezaları tu tanak özeline ge
çirilir 

Vf dileme. M A D D E 146. — <.V.:ici 
olarak ('. Senatosundan çıka.--

rılmak cezasına uğr ıyan bir üye söz olarak 
kürsüden af dilerse t ek ra r ('. Senatosuna 
•i irmek. hakkını kazanır. Müker r i r l e r bu 
haktan mahrumdur la r . 

M A D D E 147. — U Sena 
loşundan geçici olarak ç;ka 
'almak cezasına uğrıyan üye 

toplant ı sa lonundan derhal ı l ışan ç ıkmaya 
mecburdur. Bu üye, cezanın uygulandığı 
oturumdan, i t ibaren İÜ gün süre ile (\ Se
natosu çalışmalarına katı lamaz. 

l i s an çıkımı 
neehuriveti, 

(„\ Senato-,! S. Sayısı ; üü 

http://kla.ma.la


21 
C. Senatosundan gemici olarak çıkarıl

mak eczasına ağrıyan üye toplantı salonu
nu terk etmek istemezse, Başkan, oturu
mu geçici olarak kapatır ve o üyeyi salon
dan dışarı çıkarttırır. 

Dördüncü Bölüm 

Üyelerle İlgili Vesika ve Alâmetler 

Hal tercümesi. MADDE 148. — iler üye
ye, C. Senatosuna katıldığı 

gün, O. Senatosu Genel Sekreterliği tarafın
dan bir hal tercümesi örneği verilir. 

Komisyon seçimlerine yarıyacak cet
vellerin tanzim olunabilmeleri için, bu kâğı
dın bir hafta içinde doldurulup C. Senatosu 
Genel-Sekreterliğine iadesi lâzımdır. 

Hal tercümesi kâğıdında şu hususlar 

bum nur 

1. 
2. 
3. 

tarihi; 
4. 

Üyenin adı ve soyadı; 
Babasının ve anasının adı; 
Doğduğu, oturduğu ver ve doğum 

Tahsili; 
Bildiği diller; 
Varsa ihtisası; 
Eserleri ve ilmî rütbeleri; 
Mesleki ve meşguliyeti; 
Evli olup olmadığı, varsa çocukları. 

Bu kâğıtta, ilerde vukubulaeak deği
şikliklerin kaydına mahsus bir hane de bu
lunur. 

üye, her değişiklik vukuunda keyfiyeti 
hal tercümesine derhal kaydettirir. 

MADDE 149. — Her üye
ye, dönem sonunda : 

a) Üye bulunduğu müd
deti ve bu müddet zarfında 

aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve varsa 
emekli keseneği miktarını gösterir bir tu
tanak; 

b) Hal tercümesinin bir sureti: 
Verilir. 

MADDE 150. — Her üye
ye, üzerinde fotoğrafı bulu
nan ve seçim çevresiyle dev

resi, yazılı ve O. Senatosu Başkanı tarafın
dan imzalanmış bir hüviyet cüzdanı verilir. 

Dönem sonunda 
üyelere verilecek 
beljeler. 

IHi /i ye t cüzdanı 
ve rozet. 

üyeler, şekli Başkanlık Divanınca tâyin 
edilecek bir üyelik rozeti taşıyabilirler. 

Merasimde kullanılacak alâmet, kenar
larında birer beyaz çizgi ve üzerinde T. B. 
M. Meclisi ibaresi kazılmış bir madenî plâkı 
ihtiva eden kırmızı renkte bir hanıayil ile 
sonuna asılı mineli bir ay yıldızdır. 

BEŞİNCİ KISIM 

İnzibat ve İç Hizmetler 

Birinci Bölüm 

C. Senatosunun İnzibatı 

İnzibat tedbirleri. MADDE 151. — C. Sena
tosu Başkanı, C. Senatosunun 

iç ve dış emniyeti hakkında lâzım gelen ted
birleri almakla mükelleftir. 

İnzibat kuvvetleriyle Askerî Muhafız 
Birliği O. Senatosu Başkanının emir ve ku
mandası altındadır. 

Silâh taşıma 
yasağı. 

MADDE 152. — C. Sena
tosuna silâhlı girmek yasak
tır. Giren kim olursa olsun 

Başkan tarafından C. Senatosu binasının dı
şarısına çıkartılır. 

larına girebile
cekler, 

Toplantı salonuy- MADDE 153. — Toplantı 
la komisyon oda- salonuyla komisyon odaları

na; C. Senatosu üyeleriyle 
milletvekillerinden, C. Sena
tosu memur ve hizmetlilerin

den, Hükümetten iş için gönderilmiş memur
lardan ve davet; edilen uzmanlardan başka
larının girmeleri yasaktır. 

Bu yasağa aykırı olarak girenler, Baş
kan veya İdare Âmiri tarafından dışarı 
çıkarttırılır. 

C. Senatosu binalarını görmek istiyen-
lere Başkan, ancak iş zamanlarından başka. 
bir saatte müsaade edebilir. 

Dinleyiciler. MADDE 154. — Dinleyi
cilerin C. Senatosu birleşimi

nin devamı müddetinee, kendilerine tahsis 
olunan mahallerde başı açık oturmaları ve 
sükût etmeleri mecburidir. 

Dinleyicilerin görüşmeyi benimsedik
lerini veya benimsemediklerini sözle veva 
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alkışla veya her hangi bir hareketle izhar 
etmeleri yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler, inzi
batı muhafazaya memur olanlar tarafından 
dışarıya çıkarılırlar. 

Şahıslar tesbit edilemezse hareketin 
vukubulduğu kısımda bulunanlar dışarı 
çıkartılır. Bundan sonra da bu gibi hare
ketler devam ederse, dinleyici salonunda 
bulunanların hepsi dışarı çıkartılır. 

Bunlardan tahrikçi oldukları tesbit 
edilenler, hemen yetkili mercie teslim olu
nurlar. 

C. Senatosu bina- MADDE 155. — (1 Sena
larında suç j . o s u binaları veya bunların 
15 e m e ' müştemilâtı içinde üyelerden 

veya milletvekillerinden başka bir kimse 
bir suç işlerse; eğer o suç savcılığın re'sen 
takibedemiyeceği fiillerden biri ise, Baş
kanlık makamı suçluyu dışarı çıkarttırır. 

Eğer suç, re'sen takibolunacak fiiller
den ise, Başkanlık makamı suçluyu ada
lete teslim ettirir. 

Bir üye veya milletvekili, bahis ko
nusu bina ve müştemilâtında ağır cezayı 
gerektiren bir suç işlerse; Başkanlık ma
kamı, idare âmirleri vasıtasiyle suçlunun 
Meclis binası dışına çıkmasını önliyecek 
tedbirleri alır ve Cumhuriyet Savcısını da
vetle suçluyu ona teslim eder. 

işlenen suç, ağır cezayı gerektiren suç
lardan başka ve fakat re'sen takibi gerek
tiren bir fiil ise; Başkanlık makamı idare 
âmirleri vasıtasiyle lâzımgelen ilk tahki
katı yapar ve tahkikat evrakını adalet ma
kamlarına tevdi eder. 

Adalet makamları, suçun yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasını icabetti re-
ceğine kanaat getirirse, bu tüzüğün 125 
nei maddesine göre işlem yapar. 

İkinci Bölüm 

C. Senatosunun İç Hizmetleri 

C. Senatosunun MADDE 156. — C. Sena-
iç hizmetleri. tosunun iç, hizmetleri : 

1. Genel Sekreterlik; 
2. Genel Sekreterliğe bağlı komisyon 

.sekreterlerini de ihtiva eden kanunlar, tuta

nak, basımevi, personel ve evrak müdür
lükleri; 

3. İdare Âmirlerine bağlı Saymanlık 
Levazım ve Daire müdürlükleri ile doktor
luk ve saymanlığa bağlı veznedarlık; 

4. Komisyonlarına bağlı Bütçe ve Ki
taplık Müdürlüğü; 

5. Başkanlığa bağlı özel kalem ve 
emniyet grupu; 

Tarafından görülür. 

C. Senatosu Genel 
Sekreterinin 
görevleri. 

MADDE 157. — Cumhuri
yet Senatosu Genel Sekrete
rinin görevleri şunlardır : 

1. Komisyonların çalışmalarını düzen
lemede Başkana yardım etmek; 

2. Genel Kurul ile Başkanlık Diva
nında hazır bulunmak ve okunacak bilû
mum evrak hakkında gerekli işlemleri yap
mak ; 

3. Başkanlığın direktifi dairesinde 
gerekli yazışmaları düzenlemek; 

4. Kendisine bağlı müdürlüklerin ça
lışmalarını nezaret ve murakabesi altında. 
bulundurmak; 

5. Cumhuriyet Senatosunun bütün 
memurları için gizli dosya tutmak ve sicil 
vermek; 

6. Her devre sonunda bir yıllık neş
retmek ; 

7. Komisyonların gördükleri işler hak
kında yılda en az iki defa rapor düzenli-
yorek C. Senatosu Başkanına sunmak. 
(Başkanlıkça bu raporlar bastırılarak üye
lere dağıtılır ve Resmî Gazete ile yayınla
nır) 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

i Törenlere katılma. MADDE 158. — C. Sena
tosunun Genel Kurulu ile ka-

tılaınıyacağı törenlerde Başkanlık Divanı 
O. Senatosu adına hazır bulunur. 

C. Senatosu adına bir heyet gönderil
mesi halinde, katılacak üyelerin sayısı C. 
Senatosu tarafından belirtilir ve heyet ad 
çekme ile seçilir. 
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Başkanvekillerinden, Divan sekreterle

rinden ve İdare Âmirlerinden birer zat be
hemehal bu heyete girer. 

C. Senatosu binası. MADDE 159. — Cumhuri
yet Senatosu, Genel Kurulca 

başkaca bir karar alınmadıkça, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına ait plânda 
C. Senatosu için ayrılan bölümlerde çalışır. 

0. Senatosu binası, C. Senatosu çalış
malarından gayrı her hangi bir maksat için 
kullanıl a nıaz. 

Başkan konağı. MADDE 160. — C. Sena
tosu Başkanı, O. Senatosu 

Başkanlığına mahsus konakta oturur, 

Kravat mecburi- MADDE 161. — Üyeler, 
veti« frenci Kurul v^ komisvon 

toplantılarına kravatlı olarak 
katılmak mecburiyetindedirler. 

tçtüzükte deği
şiklik yapmak. 

MADDE 162 — Bu tü
zükte değişiklik yapılmasına 
dair teklifler ve bu tüzüğün 
uygulanmasından doğacak an

laşmazlıklar, gerekli raporu hazırlayıp 
C. Senatosuna sunmak üzere, Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havale edilir. 

Yürürlük tarihi. 

Uygulama 
mercii. 

MADDE 163. — Bu İçtü
zük, kabulü tarihinden itiba
ren yürürlüğe girer. 

MADDE 164. — İşbu İçtü
zük hükümlerini Cumhuriyet 
Senatosu yürütür. 

t>m<t 
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