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GEÇEN TUTANAK ÖZETİJ 

Başkanvekili Sırrı Atalay; Tabiî Üye Meh
met özgüneş'in, soruların gündeme alınması 
konusundaki sözlü sorusuna verdiği cevabın so
ru günü ile ilgili kısmında tashih ve tavzihte 
bulundu. 

Mazeretine binaen yurt dışına gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gök-
ay'ın dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
lkanı Raif Aybar'ın, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edecekleri
ne ve 

Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, Kas
tamonu Milletvekili İhsan Şeref Dura'nın tâ
yin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri okundu, bilgi edinildi. 

İstiklâl Savaşında İnönü savaşlarında şe
hit düşenlerin 'aziz hâtıralarını anmak üzere 
23 . 6 . 1963 günü Şehitlikte yapılacak tö
rene daveti ihtiva eden İnönü Şehitlerini 
Anma Komitesi Başkanlığı yazısı okundu. Cum
huriyet Senatosunu temsilen gidecek heyetin 
5 kişilik,olması ve heyete Çanakkale Üyesi Âli 
Aksoy ,Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç, Manisa 
Üyesi Orhan Süersan, Tabiî Üye Mehmet öz-
güneş ile Muğla Üyesi Mııallâ Akarca'nm ka
tılmaları kabul edildi. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan iki üye
liğe Aydın Üyesi Fikret Turhangil ve Cum
hurbaşkanlığınca seçilen üyelerden Esat Çağa 
seçildiler. 

Tabiî Üye Sami Küçük'ün; Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu kanun tasa
rısının, müstaceliyetine binaen, havale edildiği 
Bütçe, Maliye ve İktisat komisyonlarından he-
şer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici Ko

misyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
olundu. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 143, 173, 
179, 181, 183, 

İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz'un 160, 
Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türker'in 166, 
Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ııı 170, 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 171, 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Ha

san Kangal'ın 172, 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hi

dayet Aydmer'in 174, 
Van Üyesi Faruk Işık'ın 180, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 184, 
Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın 187, 188, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'm 189, 
Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın 191 sayılı 

soruları ilgili Bakanlar; 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 182 sayılı 

sorusu, soru sahibi ve 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 186 sa

yılı sorusu, soru sahibi, izinli olması sebebiyle, 
bu Birleşimde hazır bulunmadıklarından ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 1 . 9 . 1961 tarjhii Haftalık Karar Cet
velindeki 66 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu üzerinde görüşüldü ve komis
yon raporu kabul olundu. 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun ıtelklifine dair 
Bütçe Komisyonu raporu üzerinde görüşüldü 
ve komisyon raporu kabul edildi. 

Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 ve 
45 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 ncı 
ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
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C. Senatosu B : 75 
kanun tasarılarının birinci müzakeresi bitirildi. 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bir kısım-borçlarının tahkimi hakkındaki 
154 sayılı Kamuna ek İkamın tasarısı müzakere 
ve kabul olundu. 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikas-
yon hakkındaki kanun tasarısının birinci müza
keresi bitirildi. 

Kuzey-Atlantik Andlıaşması Teşkilâtı Müşte
rek Enfrastrüktür programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkmda'ki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni üzerinde görüşüldü ve ta
sarının tümü açık oya sunuldu. Yapılan tasnif 
sonunda yetersayı olmadığı anlaşıldığından tasa
rının igelecek birleşimde tekrar açık oya arz olu
nacağı bildirildi. 

»Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüp-
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lere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer üc
retleriyle teşvik pirimlerinden mütevellit vergi 
borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı 
hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve tasarı
nın tümü 'açık oya sunuldu. Yapılan tasnif so
nunda yeter sayı olmadığı anlaşıldığından tasa
rının geleeetk birleşimde tekrar .açık oya arz edi
leceği bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin 
13 . 6 . 1968 Perşembe günü görüşüleceği tef
him olundu. 

1(3 Haziran 1(963 Perşembe günü saat 15 de 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

İhsan Humit Tigrel Macit Zer en 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 

bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (M. 
Meclisi 2/243, C. Senatosu 2/49) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 79, C. Senatosu S. Sayısı : 136) 
(Plân Komisyonuna) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER — Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Çekemoğlu(Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hamdi 
Oğuzbeyoğlu, Şevket Koksal, Holü Ağar, Zeki 
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kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/201) • 

BAŞKAN — Mezuniyet tezkeresi vardır oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 12 . 6 . 1963 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
. Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

C. Senatosu Balıkesir üyesi Haindi Oğuzbey-
cğlu 15 gün mazeretine binaen 6 . 6 . 1963 tari
hinden itibaren. 

C. Senatosu Ordu üyesi Şevket Koksal 15 gün 
mazeretine binaen 11 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren. 

C. Senatosu Çorum Üyesi Zeki Arsan 25 gün 
mazeretine binaen 11 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren. 

C. Senatosu Adıyaman Üyesi Halil Ağar 1 ay 
mazeretine binaen 11 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren. 

C. Senatosu Burdur Üyesi Hüseyin Otan 20 
gan hastalığıma binaen 4 . 6 . 1'963 tarihinden 
itibaren. 

C. Senatosu Adana Üyesi Galip Avşar 15 gün 
mazeretine binaen 11 . 6 . 1963 tarihinden iti
baren. 

C. Senatosu Adana Üyesi Sakıp önal 25 gün 
has.abğına binaen 2 . 6 . 1963 tarihinden itibaren 

C. Stnatosu Sivas Üyesi Rifat Öçten 1 ay 
mazeretine binaen 10 . 6 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

C. Senatosu Niğde Üyesi izzet Gener 10 gün • 
hastalığına binaen 11 . 6 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Birer birer okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hain
di Oğuzbeycğlu mazeretine binaen 15 gün 6.6.1963 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket 
Koksal mazeretine binaen 15 gün 11 . 6 . 1963 
tarihinden itibaren. 

İŞ. 6.1963 O a 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Zeki Ar

san mazeretine binaen 25 gün, 11 . 6 . 1963 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Bu arkadaşımızın bir aylık ta
lebine imkân göremedik. Ancak 25 gün verebil
dik. Tetkika-tta bulunacaklar. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Halil 
Ağar mazeretine binaen bir ay 11 . 6 . 1963 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Hüseyin 
Otan hastalığına binaen 20 gün, 4 . 6 . 1963 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Galip 
Avşar mazeretine binaen 15 gün 11 . 6 . 1963 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sakıp 
Önal, hastalığına binaen 25 gün 2 . 6 . 1963 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat öç
ten, mazeretine binaen bir ay 10 . 6 . 1963 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi izzet Ge
ner, hastalığına binaen 10 gün. 11 . 6 . 1963 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada bir arkadaşımız 15 gün me
zuniyet istemişti. Sıkı mesai zarureti karşısında 
bu arzusundan feragat ettiler. 

Arkadaşımıza gösterdikleri bu anlayıştan do
layı; Emenullah Çelebi'ye teşekkür ederim. 

2. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, başka bir 
komisyona seçilmesi sebebiyle, üyelikten istifa et
tiğini ifade, eden tezkeresi,. 
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BALKAN — Bir tezkere vardır... Bir istif a-

neme... Yani Senatodan değil, komisyondan, (Gü
lüşmeler) okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz üyelerinden Çanakkale Se

natörü Sayın Âli Aksoy, Bütçe Komisyonuna se-
çiıldiğinden, açılan yere istekli bir üyenin scçil-
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mosine emir ve müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kâzım Orbay 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi kon
tenjanından bir namzet gösterilmesi ve gelecek 
Birleşimde bildirilmesini rica ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — Spor kulüplerince oyunculara ve karşı 
kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üze
re affı hakkındaki kanun teklifinin 3Iillet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporlan*ı (M. Meclisi 2/175, C. Senatosu 2/54) 
(S. Sayısı : 140) . (1) 

2. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine 
dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Se7iatosu Anayasa ve Adalet komisyo
nunun mütalâası ile Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/291, C. Senatosu 
1/207) (S. Sayısı : 141) (2) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde her iki ka
nun açık oylarınıza sunulmuş, fakat nisap te
min edilememişti. Bu sebeple bugün tekrar açık 
oylarınıza sunulacak. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) (3) 

BAŞKAN — içtüzüğün müzakeresine geçiyo
ruz. HimmetinMe bugün bitirebilmek büyük 
bir adım aıtılmış olacaktır. 1 nci kısım 4 ncü bö
lümde yer alması gereken maddelere geçmiştik. 

(1, 2) 140 ve 141 S. Sayılı basmayazüar 
12 . 6 . 1963 tarihli 74 ncü Birleşim tutanağın 
sonundadır. 

(3) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 24 . 10 . 1962 
tarihli 95 nci Birleşim tutanağın sonundadır. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankacı 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları. 
(31. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) (S. Sa
yısı : ,142) (1) 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efendim, 
geçen celsede görüşlmüş olan bütçeye ait bir ka
nun vardı, o ruznamede, çıkmadı, Lütfedilsin 
de onun müzakeresine gidelim, öncelik ve ive
dilik kararı da vardı. 

BAŞKAN — Güzel amıa, böyle emrivakiler 
karşısında kalıyoruz, yine bunlar geri kalıyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLl 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Efendim, 
zaten iki maddelik bir kanundur. 

BAŞKAN — Kâzım Yurdakul arkadaşımız 
bütçe ile alâkalı b-r kanun var, bunun tercihan 
görüşülmesini teklif -etmektedir, bu hususu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
12 . 6 .1963 tarihinde toplanan komisyonumuz
ca tekrar müzakere edilmiş ve son fıkranın ev
velki metnin tekrarından ibaret olup madde 
metninin ilk müzakerede H^ükümct temsilcilerin
ce -yanlış izah olunduğu ve umum müdür ve 4 
umum müdür muavinleri maaşlarının barem için
de Bakanlar Kurulunca tâyinini derpiş ettiği 

(1) 142 $. Sayılı basmayazı 11 . 6 . 1963 
tarihli 73 ncü Birleşim tutanağın sonundadır. 
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neticesine varılarak Millet Meclisi Genel Kuru- I 
lun ca kabul edildiği şekilde aynen kabul edilmiş- I 
tir. 

Arz olunur. 
Bütçe Komisyonu Bakkam V. 

Sakarya I 
Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Vekil olmadan mü

zakereye baışlıyabilecek miyiz ?. 
BAŞKAN — Başlıyabiliriz. Zaten geçen Bir

leşimde müzakeresine başlanmıştı. I 

FARUK IŞIK (Van) — 'Muhterem arkadaş
lar, bu kanun tasarısı geçen celsede takdim 
ettiğim bir takrirle nazarı dikkate alınmak su- I 
retiyle Bütçe Komisyonuna iade edilmiş idi. 
Şimdi Bütçe Komisyonu eski noktai nazarında 
ısrar ediyor. Bu fıkranın, bu kanunda yerleş
mesi tamamen haşivdir; '-çünkü Ziraat Bankası 
Teşkilât Kanunu çıktığı «zaman, evvelce de arz 
ettiğim ıgibi, Barem Kanunu yoktu. Bu itibar
la ücretlerin tesbiti salâhiyeti icra Vekilleri He- . 
yetine ''verilmiş idi. Bilâhara 3659 sayılı Kanun 
çıktıktan sonra bunlar t bareme tabi tutuldu. 
Ve 3 ncü madde ile aynı ifade kullanılmak su
retiyle icra Vekilleri Heyetine bu salâhiyet ve
rilmiştir. Simidi kanşımızda iki Ihüküm var. Bi
risi, 36'5ı9 sayılı Kanunda bir de bu Kanunda. 
Bu Kanunun «tatbikatında ileride çok yanlışlık
lar olabilir. Bu Ihaışiiv ola'bilir. Binaenaleyh, 
eski noktai nazarımda musırrım. Takdiri Yüksek 
Heyetinize bırakıyorum. I 

BAŞKAN — (Buyurun. 
BÜTÇE. KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NlYAZÎ 

AĞIRNASLI (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, bu metin yemden yazılıyor olduğu için, 
Ibir fıkranın 3659 sayılı Kanunda başka bir hü
küm dolayısiyle geri bırakılması noksanlık teiş-
kil edecektir. (Duyulmuyor, sesleri.) 

Efendim, metin tamamen yeniden yazılıyor 
olduğu için, metinde bu fıkranın yazılmaması 
eksiklik teşkil eder. OBu itibarla eski ibare ay
nen alınmıştır ve değişiklik sadece iki umum 
müdür muavinini dörde çıkarmaktan ibaret 
oluyor. Yainıız zapta »geçmesinde fayda olan hu
sus, Faruk Işık arkadaşımızın tamamen haklı 
bulundukları teadül esaslarını (haleldar etmeme 
hususudur. Bu, Personel Kanununda, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin .hususi durumlarını nazara j 
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alacak esaslar yine teadül .santiarı içinde sevk 
edileceği düşünülerek 3659 sayılı Kanunun tes-
bit ettiği teadül esaslarını aşmamak, yani istis
na üıükmü olarak bu kanunda vaız'edilen pren
sipler dâhilinde kalım alk foaydiyle -bu hüküm 
sevk edilmiş bulunuyor. Za;pta da geçmiş olma
sında, Faruk Işık Beyin dediği gibi, faydayı ko
misyon da mütalâa etmektedir. Burada Hükü
metin 'dilediği şekilde istisnai olarak Ziraat 
Bankası Umum Müdür ve muavinlerine ücret 
takdiri yetkisi gibi bir mâna kalmamış oluyor. 
Bu husus 'böylece zapta da (geçtiğine ıgıöre 'zan
nederim muhterem arkadaşımızı da tatmin et
miş olacaktır. Kanunun bu şekilde çıkmasında 
fayda vardır. 

•BAŞKAN — Kalmasının, mahzuru nedir, fay
dası nedir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZOÜSÜ NİYAZİ 
AfiIRNAlSLI (Ankara) — 'Efendim, metinde 
yazıldığı için o fıkra çıkarılmıyor, aynen akta
rılıyor. Yeni bir hüküm değil ki, K) madde kal
kıyor yerine bu madde konuyor. Onun için mu
allâkta kalacak, bu şekilde ıhaşiv olmıyacak. 
Esasen mulhterem arkadaşlarımızın endişeleri 
de, sadece istisnai olarak ücreti takdir edebil
in e keyfiyeti idi. Bu da olmıyaeaktır. Zapta (ge
çirilmiş 'olacaktır. Bu itibarla kabul buyuru I -
masını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, .Sadı'k Artukmaç'-
ın takriri 'hakkında bir mütalâa beyan etmedi
niz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Devamla) — Efendim, bu husus
ta Sadık Artukmaç'ın hakları vardır, ibare dü
şüklüğü var, «Onaylanır» yerine «tasdik 'edilir» 
şeklinde düzeltilmesi faydalı olur. Biz de ko
misyon 'olarak iştirak ediyoruz. 

FARUK IŞIK (Van) — .Mademki değişiklik 
oluyor. Bu kabul edildiğine göre bu fıkra da 
çıksın. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Devamla) — Zaten o fıkradaki 
husus maddi hata telâkki edildiği için değişi
yor. Hükme müessir olmıyan birşey. 

(BAŞKAN — Bu mesele tekrar Millet Mec
lisine gitmesin diye arkadaşların ıgayret sarf et
memesi gerekir. Buyurun Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumlhurbaşkanınca 
S.'Ü.) — Efendim, sözcünün noktai naızarı yan-

558 -



C. Senatosu B : 75 
Iış ıgibime geliyor. Hikmeti vücudu kalmryan 
bir metni neden mükerrer olarak ipka ediyo
ruz diye. izah ederken dediler ki, «Eski metin
de bu var. Şimdi buraya bunu koymaz isek, 
başka bir yöne sürüklenir. Nerede olursa olsun 
kanunda "haşiv ve tekerrür olmaz.» Endişeleri, 
son metinde bunu koymaz isek, belki yanlış bir 
yola (gitmiş oluruz endişesidir. îşte bunu za
bıtlara geçirmek suretiyle tekerrürden kurtar
mak lâzımdır. Yani arkadaşımız Faruk Işık'ın 
i'fade buyurdukları 'veçhile tamamen tekerrür 
ve 'haşivden ibaret olan bu fıkra kalkmalıdır. 
Yalnız bunun kalkmış olmasının başka bir mâ
naya hamlediilmemesi gerektiğini de zabıtlarda 
ifade edilmek suretiyle endişeleri bertaraf edi
lir. Yoksa Ibu mülâhaza ve evlham ile kanunda 
haşiv ve tekrar olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon eski noktai 
nazarında ısrar ediyor, bu takriri okutuyorum.. 

Yüksek Başkanlığa 
'Şifahen arz ettiğim mülâhaza ve sebeplere 

binaen tasarının 1 nci maddesinin son fıkrası
nın çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER LÜTFÎ BOZÖALI (izmir) — Muh

terem arkadaşlar, takrirde ileri sürülen hu
sus metnin esasına tmugayeret teşkil eder. 
Ziraat Bankası Kanununum 33 ncü maddesinâ 
aynen alıyor. Ancaik 2 umum müdür mua
vini yerine 4 umum müdür muavini 
fcomutUmak suretiyle maddenin diğer hü-
ikümleri aynen ipka ediliyor. Şu durum 
karşısında son. fıkranın kalkması ayrıca 3659 
sayılı kanunda buna mütenazır bir hüküm 
var diye, hususi bir kanunun muayyen ve 
tatbiki icabeden bir hükmünün ipkasına gi
diliyor ki, bu ne kanunun sevkindekd gayeye 
ve ne de tedvin edilen kanunun ruhuna uy
gun olmaz. Bu (itibarla bu takrir yerinde 
değildir. Eğer, sadece bu iki Umum Müdür 
Muavinlinin ilâvesini vaktiyle bu maddeye ek 
bir fıkra şeklinde getirmiş olsalardı, son fıkra
nın üzerinde böyle bir teklif olmayacağı açıktı. 
Arkadaşımızın bu takriri iüe tadili arzu olun
mayan bir şekle ve böyle bir teklif karşısıu-
da da bulunmadığımıza göre Ziraat Bankası 
Kanunun 33 üncü maddesinin son fıkrasını 
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durup dururken ilga etmek, kaldırmak ha
talı bir yol olacaktır. Kanun tedvininde, 
Kominyon gayet esaslı olarak görmüş, sade
ce yukarı sıradaki iki umum müdür muavini 
yerine dört Umum Müdür Muavinin ilavesiyle 
'maddeyi yeniden tedvin etmişler. Eski hü
kümler aynı kalıyor. Bu itibarla komisyonun 
ısrar hararı yerindedir. Bu yolda rey ver
menizi arz teklif 'ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger.... 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem 

arkadaşlarım, bunun hakiki sebebi şu, sözcü 
arkadaşım bunu izah edemedi. Faruk Işık 
(arkadaşımızın dediği gibi, bir kanunî maıh-
zur yok, fakat tatbikatta bir mahzur vardır. 
Mahzur şu: Şimdi Umum Müdür Muavinle
rinin tayinleri Balkanlar Kurulu kararıyle 
oluyor. Bakanlar Kurulu kararıyle Umum 
Müdür Muavini tayin edilen bir zat, Barem 
Kanununa göre .1500 lira alması lâzım. A-
ma bunun emrinde bulunian şube müdürle
rinden 2 bin lira, .1.750 lira ımaaş alan ar
kadaşlar var. Onlar Umum Müdür Muavini 
alamıyor veya oraya getirmek icabetmiyor. 
Kendisi 1500 lira maaş alıyor, eırnri altında
kiler 1750 lira alıyor. İşte (bunları önlemek 
için Bakamlar Kurulundan karar almak su
retiyle 1 750 veya 2 bin lira maaş almasına 
matuf' bir hükümdür. Bunun .esası bir türlü 
izah edilemiyor. Meselenin iç yüzü buradadır. 
Bunu tetkik etsinler, izah 'etsinler, böyle bir 
durum varsaı bu zaruridir, yoksa haşivdir, kallk-
S.1TI. 

BAŞKAN —• Buyruın Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 

AĞIRNASL.T (Ankara) —• Vasfi Gerger ar
kadaşımızın fasih bir dille benim izah edeme
diğim kususları izah buyurmalarından dola
yı doğrusu minnettar oldum, sağolsunlar. 
Yalnız, eğer dünkü oturumda bulunsalardı 
bunları iaaih ettiğimizi bilecekler ve bu hu
suslar hakkında ibenim niçin konuşmadığımı 
ve fuzulen konuşmamak için bunlara temas 
etmediğimi anlayacaklardı. Kendileri bulun
madıkları için fasilh bir 'dille tekrar benim 
dünki anlattıklarıımı ifade buyurmuş oldu
lar. : 

Efendim, tedvin tekniğinde tadil edilen 
metnin aynen laktanlması zarureti vardır. 
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33 ııeü madde Ömer Bozcalı arkadaşıımm ifade 
•buyurduğu gibi layııen 'aktarılmıştır. 2 Umum 
Müdür Muavini yerine 4 Umum Müdürü IVIu-
avini konuyor, değişiklik bundan ibarettir. 
O bal de fıkranın bir kısmını çıkarım ak su
reciyle 33 ıııcü «madde üzerinde maksada ma
tuf olmayan. tadil ve teklifleri yapmak doğ
rumudur, tedvin tekniğime uyar mı ? Taıma-
mien yanlış, batıl ve salkıt bir yola gitmiş 
çilliniz. Tedvin, tekniğine uyulmuş, aynen bu 
metin ne ise onu getirmliş Ve iki yerine dört 
umum müdür uıu'avüni konmuş. Vasfi beye
fendinin dün dinlemedikleri ıhıısusta da, umum 
müdür muavinlerinin, düşük kadro derıeceden, 
lâyık insan •vaıtsa onların oraya getirilmesidi 
nıüsmkün kılmak ve gene elemanlaria bu im
kânı vermeyi tenıiıı zımnında getliriİmikti/r. 
Yanıi, daha düşük dereceden bir ınenııır, 
umum müdür veya umum müdür muavini ya
pıldığı takdirde Vekiller Heyeti karanyle bu 
istisna hükmünden fayda,]anısın İ750, 2000 li
ra alabilsin. Buıum üstünde Vekili en* 'Heyie-
trnJiıı alabildiğine ücret takdiri gibi salahü-
yeti yoktur. Ayrıca .bir değişiklik vesaire 
yapılmamuş, eski metin aynen tcknarlıammıştır. 
Maddenin son fıkrasında taısarruf yapıtması-
ııı komisyon lüzumsuz adıl ©der ve tedvin 
tekniğine de uygundur. Bu itibarladır ki, 
vcihim ve saire gibi söylenmiş sözleri, komis
yon söylenmemiş telâkki eder. Kabul buyur
manızı istirham, edenim, maddeye aynen geç
sin. 

BAŞKAN ~- Buvurun Sayın Hidayet Ay
dı ne r. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. ü.) — Efendim, Ziıra.at Bankası Kanunu
nun kabulundan sonra kabul, edilen Barem 
Kanunu yi e zaten bu fıkra mülga idi. Bunu 
a rkaıd aşımız salahiyetle ifade ettiler. Bu 
fıkra mülgadır. Müilga bir fıkra mevcutken, 
simidi mülga olan bu fıkrayı havi maddeyi 
değiştiıiyoruz. Ve mülga fıkrayı tekrar edi
yoruz. Arkadaşımız Esat Cağa lâtife olsun 
diye ettekrarû ahsen dedi. Arkadaşlarım bir 
defa 'bir hususta iki hüküm, iki kamun birden 
tatbik edilemez. Bunun en büyük mahzuru ba
kınız ; tasavvur ediniz ki, İm. »maddeyi günün 
birinde ilga ettiniz; ilga; etmekle o hüküm or
tadan kalktı zenuedilir. Halbuki aynı hükmü 
ifade eden Barem Kanununun o hükmü ibaki. 
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BinaeaMİleyh bir hükmü kanuni iki, ayrı madde 
ile izah edilemez. Bu büyük teşevvüşü mucibo-
lur. No münasebet efendim, biz maddeyi de
ğiştirdik, şimdi de bir 'başkasını değiştiriyoruz. 
Bu tekrar edilmiş, ama bunu zaten Barem Ka
nunu ortadan kaldırmış. Bunu tatbik etmek 
iki ayrı hükmü tatbik etmek demektir. Aynı 
netice için iki kanun olur mu? Büyük mahzur
ları vardır. Bir kanunda haşiv ve tekrar olmaız. 
('Olamaz böyle şey, sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, maalesef 

bendeniz geçen sefer söylediklerimi tekrar et
mek mecburiyetinde kalacağım. 3659 numaralı 
Kanunun üçüncü maddesi aynen şöyle söylüyor*. 
Elimizdeki son fıkra göreceksiniz aynı esası 
ihtiva ediyor. 

«Birinci maddede yazılı teşekkül ve mües
seselerin umum müdür ve umum müdür mua
vinlerine...» 'Sonra, diğerlerini sayıyor, «... veri
lecek aylıklar bu kanunun tahdidatına tabi ol
maksızın ve ikinci madde ile tesbit edilen âza
mi aylık derecesini geçmemek şartiylc .mües
seselerin ve vazifelerinin vüsat ve ehemmiye
tine ve derecelerine göre icra Vekilleri Heye
tince tâyin, olunur. 3460 sayılı Kanun hüküm
leri mahfuzdur.» diyor. Sonra aynı kanunun 
.1.6 ııcı maddesinde, bu kanuna muhalif olan 
hükümlerin kaldırıldığından bahsediyor. Zaten 
Ziraat Bankası Kanununun 30 neu maddesinin 
son hükmü bu madde ile 1939 dan beri mülga 
olması lâzmıgeiir. Fakat biz bu >sefer yeniden 
1)araya, bunu koymak isteriz. 

Sonra, .arkadaşımız Vasfı Bey 'buyurdular 
ki, işte bu 'kanunla bir muavin tâyin edeceğiz. 
2 700 lira maaş vereceğiz demek istediler. Gö
rülüyor ki, benim dediğim, bu tatbikatta mey
dana çıkıyor. Halbuki bir muavin ancak ikin
ci dereceye kadar maaş alabilir; 7244 numa
ralı Kanunla. Yalnız umum müdürlere 1 nei 
derece maaşı verilmek icabetler. Bu hüküm ay
nıdır, binaenaleyh bir hükmün ayrı ayrı ka
nunlarda 'yerleşmesi haşivdir. Bu itibarla ha
şiv olan bir şeyin de Heyeti Umumiyeden çık
maması lâzmıgeiir kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon mütemadiyen konu
şursa bir şey yapamayız. .. ;• 

BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AöIRNASLI (Ankara) —-Vallahi tasarruf şüp-
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he«iz ki Yüce Senıatonnııdıır. Komisyonun gay
reti bir yanlış tatbikata meydan verilmemesi 
içindir. Tasvip buyurulımazsa hiç şüphesiz ko-
nuşni'ayız. Muhterem Riyaset sık sık söz alma
mızdan 'bahsediyor da. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hep aynı şey
leri tekrar ediyoruz. 

BÜTÇE KÖMİSYONH SÖZCÜSÜ NJİYAZÎ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim mesele şu : 
Ziraat Bankasi Kanununun 33 neti maddesi 
tadil ediliyor; 33 neü 'maddeyi biz buraya ay
nen aktarmak mecburiyetindeyiz. Tedvin tek
niğinde bu usuldür-. 3659 sayılı Kanundaki 
kaldırılmış olma keyfiyeti umumi ahkâmıdır, bu
nunla bir ilgisi yoktur. 

Muhterem Aydın er arkadaşımız her halde 
'bunun ikisinin aynı kanun olduğu zannına düş
tüler; aynı değildir. Bu itibarla biz sadece 
ikiyi dört yapacak, Hükümet metni aynen ge
tirmiş, biz de aynen kabul ediyoruz. Biz baş
ka bir tasarrufta, bulunmuyoruz ki. Bu fıkrayı 
kaldırma'k suretiyle '33 neü maddeyi esaslı su
rette taksir etmiş oluyoruz, kısıtlamış oluyo
ruz, eksiltmiş oluyoruz. İşte asıl bu maksada 
aykırıdır. Sevk de böyle deiğil, ihtiyaç da böyle 
değil. Bu itibarla lütfedin bu şekilde ka'bul 
buyu rai sur.; '-.ihtiyacı karşılsyaeak bir kanun. 
Ve asıl endişe edilen hususlar da zapta geçmiş
tir. Bir mahzur arz etmiyecektir. Zaten fazla üc
ret de öuenmiyecektir, barem mahfuz tutulu
yor, bu da var. 'Su halde artık mesele yok. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hidayet Ay-
dıner. 

HİDAYET AYDJNEK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendini, muhterem sözcü aynı kanun 
olmadığını söylediler. Tekerrür ve haşiv olmak 
için'aynı kanun, olması şart değildir. Ayrı ayrı 
kanunlarda da tekerrür ve haşiv olamaz. Arz 
ettim, bunlardan birisi ipka edilir, birisi dipdiri 
kalır. Sözcü arkadaşımız, dediler ki, «bu barem 
kanunu ile bu 33 neü madde zaten mülga idi». 
Mülga olan bir kanun maddesini nasıl oluyor da 
bugün tekrar koyuyorlar"; Zaten mülga olması 
itibariyle haricen bunu kanun addetmek lâzım-
g:dirdi. Mülga olduğunu inkâr ediyor mu bilmi
yorum arkadaşım. Barem Kanunu ile Kalen o ka
nunun 33 neü maddesi mülga denildi. Simdi mül
ga olan maddeyi bugün koymakla ihya ediyo
ruz; tekerrür oluyor, haşiv oluyor, tenakuz olu-
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yor. Sonra birisi ilga edilir diğeri kalırsa işin 
içinden çıkılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bozca!ı. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALİ (izmir) — Muhte

rem arkadaşlarım Hidayet Aydmer arkadaşımı
zın vermiş olduğu izahat hukuk tekniğine, ka
nun tekniğine katiyen uymaz. Her hangi bir 
maddenin tadili, ona ait teklifler üzerinde konu
şulurken, alâkası oimıyan teklifle o madde kal
dırılmaz. 3460 sayılı Kanunun, Ziraat Bankasına 
aidolan kanunun 33 neü maddesindeki iki umum 
müdür muavini yerine, 4 umum müdür muavini 
konulması şeklinde tedvin edilirken, son fıkrası 
ile eskiden" kadrolar dâhilinde Bakanlar Kuru
luna tâyin salâhiyeti vermekte idi. 3659 sayılı 
Teadül Kanununda buna mütenazır bir hüküm 
bulunması, bu maddenin tadili sırasında buna 
ait hükmün bulunmamasını iktiza ettirmez. Hu
susi bir kanundur. Bu kanunun bu maddesine 
sadece ilâve olunan iki umum müdür muavini
dir. Bu iki umum müdür muavininin eklenmesi 
suretijde yapılan tedvinde maddenin aynen ka
bulü iktiza eder. 

Hidayet Aydmer arkadaşım;/,, bunun üzerin
de esaslı durmamıştır. Eğer maddeyi tekrar oku
muş olsalar, tedvinde başka, türlü düşünüleıni-
yeeeğini gayet iyi bilirler. Bu itibarla komisyo
nun ısrarı yerindedir. Basit olan şu mevzuda tek
rar tekrar konuşmak suretiyle huzurunuzu işgal 

• ettim.. Durumu arz etmiş bulunuyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var
dır, bir arkadaşa daha. söz verdikten sonra, kifa
yet takririni oyunuza sunacağım. 

Buyurun. Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Erendim, müzakere mevzuu kanunun tarihî ge
lişimini tetkik ettiğimiz kanun hakkında haki
katen endişe duymamaya imkân yoktur. Vaktiy
le Devlet memurları hakkında bir barem vardı. 
Fakat şu İktisadi Devlet Teşekküllerinin yüksek 
kademeli memurlarının daha fazla ücretle tat
minini temin için 3659 sayılı Katran çıkarılmış 
ve bu kanunla, baremle mukayyet olmaksızın 
Vekiller Heyetinin bu m mim müdür ve muavin
lerine dilediği ücreti takdir edebileceği hususu
nu kabul etmiştir. Bu kanunun çıkmasından son
ra 3659 sayılı Kanun yürürlüğe konmuş ve şu 
başıboşluk önlenmek istenmiş, fakat bu defa Zi
raat Bankasının" Umum Müdür ve muavinleri 
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hakkında da 3659 sayılı Kanunun tatbik edile
ceği bildirilmiştir. Daha evvel çıkmış bir kanun
dur, 3659 sonra çıkmıştır. Bugün ve mevcut sta
tü bu olduğuna göre, biz 33 ncü madde üzerinde 
bir tadilât yaparak bu 3659 sayılı Kanunu kal-, 
dırdığı bir fıkrayı tekrar koymuş oluyoruz. Bu
nun mânası, mevcut baremlere rağmen, 3659 sa
yılı Kanundan sonra çıkarılmış bu kanun, mev
cut baremlere rağmen yine Heyeti Vekilenin di
ğer umum müdürlerle kıyaslamak suretiyle, di
lediği miktara göre bir ücreti takdir etmesidir. 
Zabıtlara geçmiştir, bu endişeler bertaraf edile
bilir. Fakat kanun her şeyden evvel kelimelerin 
mutlak mânalariyle ifade edilir. Şunun ifade et
tiği mâna hâdiseyi aydınlatmazsa, o zaman vâzıı 
kanun ne demiş, diye zabıtları tetkik etmek 
icabeder. 

Binaenaleyh, bendeniz netice itibariyle şunu 
arz etmek istiyorum. Biz, sözcü arkadaşımızın 
dediği gibi, falan kanuna fıkra eklenmesine dair 
falan kanun değil, bizim konuştuğumuz kanun, 
33 ncü maddesinin tadili hakkında kanundur. 
Başlığı şu : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı. Kanun tasarısı bu olduğu
na göre, 3659 sayılı Kanun daha evvelki son fık
rayı tadil ettiğine göve, bugün yeni bir kanunla 
şu 33 ncü maddeyi değiştirirken, evvelki hükmü 
ipka etmemizde mahzur vardır. Bu itibarla ben 
şu müzakerelerin ışığı altında noktai nazarları 
telif edecek bir teklif arz ediyorum. .Son fıkra
nın, «Genel müdür ve muavinleri Bakanlar Ku
rulunca, barem hadleri dâhilinde kararlaştırıla
cak maktu ücreti alırlar.» Yani Heyeti Vekile
nin salâhiyetinin hudutsuz olmadığını, mer'i Ba
rem Kanunu hudutları dâhilinde ücreti takdire 
memur olduklarını ifade etmek suretiyle bir 
takrir veriyorum, kabulünü istirham edeceğim. 

FETHİ BAŞAK (istanbul) — Hükümet ne 
diyor efendim bu i ş e l 

BAŞKAN — Bakan Beyefendi geçen celse 
bulundu, mütalâasını söyledi. Birincisinde br-
iunma mecburiyeti var, ikincisinde yok. Şimdi 
kifayet takrirleri var, okutuyorum efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa

yetinin oylanmasını arz ederim. 
Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 
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Başkanlığa 

Mevzu aydınlanmıştır. Görüşmenin kifayeti
ni arz ederim. 

İstanbul 
Fethi Başak 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

Şimdi iki takriir vardır ; birisi son fıfkranm 
(tamamen çıkarılması, diğeri tadilen konması 
(hakkında. En ayOnrı olanı çıkarılmasıdır, Ibunu 
okutup reylerinize sunacağım. 

(C. (Senatosu Van Üyesi Faruk Işık'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 'önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 23 e 
karşı 32 oy ile önerge kabul edilmiş ve bu fık
ra çıkarılmıştır. 

(Maddeyi son fıkranın çıkarılması ve maddi 
hatanın tashihli şekliyle tekrar okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayılı Tüıikiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü madde
si 'aşağıdaki şekilde değiştiıri'lm'iştir1 : 

(Madde 33. — Bankayı Genel Müdür temsil 
eder ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümleri
ne .göre 'bankanın çalışma yönetimini sağlar. 
Müdürler Kurulu emrindeki memurlar haricol-
malk üzere bankanın bütün memurları talimat 
ve emirleri Genel Müdürden alırlar. Genel Mü
dürün dört muavinli bulunur. 

'Genel Müdür ve muavinleri, Ticaret Bakan
lığının teklifi, Bakanlar Kurulunun (kararı ile 
tâyin ve (memuriyetleri Oumhurbaşjkanı tarafın
dan tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reyinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Madde açık oyunuza sunulacaktır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier... 

Kabul edilmiştir. Açık oyun neticesi alındıktan 
sonra tümünü reyinize sunacağım. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) (1) 

BAŞKAN — Birinci kısım, 4 ncü bölümde 
yeralması gerekli maddeler. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu siyasi parti gruplarının 
bağımsızlığı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Komisyon veya 
Genel Kurulunda görüşülmekte olan bir kanun 
tasarısı veya teklifi için - Millet Meclisindeki si
yasi parti grupları ile C. Senatosundaki o siyasi 
partinin grupu toplanarak müşterek prensip ka
ran alamazlar. Bir kanun tasarısı veya teklifinin 
Millet Meclisi komisyonları veya Umumi Heye
tinde görüşülmesi sırasında Millet Meclisindeki 
siyasi parti grupları ile C. Senatosu parti grup
larınca birlikte toplanarak alman prensip karar
ları C. Senatosu üyelerini bağlıyamaz. önceden 
alınmış bu şekildeki kararlara rağmen C. Senato
sunda düşüncelerini beyan eden C. Senatosu 
üyeleri hakkında grupları veya siyasi partileri di-
sıiplin kovuşturmasında bulunamazlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Açıkalm. Efen
dim, bu madde geçen sefer konuşulurken Sayın 
Çağlayangil, bu, gayet mühim bir maddedir. 
Bunun üzerinde gayet etraflı düşünelim ve ko
nuşalım demişlerdi, bunun üzerine bu madde ge
ri bırakılmıştı. 

CEVAT AÇIKALJN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın senatör arkadaşlarım, bu maddeyi 
şimdi okurken aklıma bâzı şeyler geldi. Bunu 
arz etmeyi bir vazife hissediyorum. Efendim, bu 
maddenin muhtevası benim tamamen ve hakika
ten tatbik edilmesi lâzımgeldiğine kaani oldu
ğum ahkâmdır.; yani Senato ayrıdır, MilJ,et 
Meclisi ayrıdır. Ve Senato ile Millet Meclisi ara
sındaki farkı daima gözetmek şarttır. Yani hiç
bir senatör partisi grupu kararlarına bağlı ola
maz. Bu güzel. Yalnız; şu Anayasanın bir mad
desi var. 57 nci madde. Burada deniyor ki ; «par
tilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mah-

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 24 .10 . 1963 
tarihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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kemesine ne suretle hesap verecekleri ve bu 
mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapılaca
ğı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla 
düzenlenir.» Şimdi bu kanun yok. Bu yapacağı
mız da bir kanun değildir. Eğer bu kanun yapıl
mış olsaydı bu bir usul meselesi olarak o hüküm
ler buraya teyiden konabilirdi. 

Şimdi bendeniz düşünüyorum; bu ahkâmın 
hepsine bendeniz tamamen taraftarım. Acaba 
bunu tçtüzüğe koymakla Anayasaya, muhalif 
bir hareket etmiş olmaz mıyız?. Bunu lütfen te
emmül buyurmanızı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, bu madde gayet mühim bir 
hüküm koyuyor. Grup karar veremez deniyor. 
Grup kararları malûm olan şeyler. Anayasa han
gi hususlarda grup kararı verilemiyeceğini tasrih. 
etmiştir. Ezcümle, masuniyeti teşriiyenin -ref'in-
de grup kararı verilmez. Ama şimdi Sırrı 
Atalay arkadaşımız, teklifinde bunu tevsi 
ediyor, tevsi ediyor, bilmem bu tevsi ne
reye kadar varacak; ben bir türlü an-
lıyamıyorum ve hayret ediyorum. Parti de
mek disiplin demektir. Ben parti tahakkümü
ne taraftar değilim, ama her halde >bir de parti 
disiplini olması lâzıangeLir. Her halde bir parti bir 
meseleyi müzakere edip neticeye vardıktan son
ra, bir prensip kararı vermelidir ve bir grup ka
rarı almalıdır; Anayasanın o istisnaları haricin
de. Binaenaleyh izah etsinler, Anayasanın tah-
didettiği hususlar desinler. Çünkü Anayasa nere
de grup kararı verilmiyeceğini tâyin ve tahdit 
etmiştir. Bunun haricinde namütenahi tahdit
lerle grup karar vermesin deyince parti disip
lini diye hiçbir şey kalmıyacak ve o zaman da 
partilerin hikmeti vücudu bulunmıyacaktır ka
naatindeyim. izah etsinler, bu mesele çok mü
himdir. Arkadaşlardan rica ederim bu konuyu 
enine boyuna görüşelim, icabında talik edelim. 
ihsan Sabri Çağlıyangil'de bunun için talikini 
istemişti, sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
F lKEET TURHANGlL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlarım bu maddenin istinadettiği te
meli ben şunda mütalâa etmekteyim : iki Mecli
sin ekseriyetle teşkil ettikleri organlar siyasi par
tilere ait gruplardır. Tahmin ediyorum, bu mad
deyi koyan Komisyonumuz iki Meclisin istiklâl 
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halinde çalışması mebdeinden hareket etmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Tüzüğü, Cumhuriyet Se
natosunu ilgilendirir. Fakat Adalet Partisi Gru
pu,- Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ve diğer si
yasi partiler grupu, Meclis grupları ile toplu 
halde hareket ettikleri takdirde, Millet Meclisin
den çıkacak bir kanunun burada başka şekilde te
zahür etmemesi gibi bağlantı getirdikleri ve bu 
endişeden hareket ettikleri kanaatindeyim. Fakat 
bu meselede bu kadar hassas olmaya lüzum yok
tur. Çünkü Anayasamız siyasi parti gruplarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bir olarak 
kabul eder. Anayasanın 56 n'cı maddesi siyasi 
partiler parlömanter hayatın vezgeçilmez unsur
ları olarak telakki edilir. Bu durum karşısında 
burada bulunan ve maddeye göre iki grup halin
de mütalâa edilen, siyasi partinin tümünü teşkil 
eden unsurları ayrı, ayrı düşünüp, ayrı, ayrı 
fikir getirmelerinin mahzurunu mütalâa etmek 
lâzımgelir. 

Sizi rahatsız etmek istemem. Anayasanın 
birçok maddesinde grup kararı almamı ya cak 
hususlar zikredilmiştir. Mefhumu muhalifi ile 
bu gruplaşmanın umumi bir hüküm altına alın
masını ben Anayasaya uygun mütalâa etmemek
teyim. Kaldı ki, hâdisat göstermiştir, birçok 
meselelerde Mecliste, Meclis gruplarında, Se
nato gruplarımız hiçbir zaman ayrı fikir üzerin
de içtima etmemişlerdir. Sonra böyle bir fikrin 
bir müeyyidesi olarak vaz'edilmesini de ben Se
natonun kıymetli rükünlerinin, şahsiyeti mânevi-
yesinin aleyhine kabul ederim. Hepimiz bura
da icabında parti disiplini değil, hiçbir şey ta
nımaksızın verdiğimiz yeminin tahtında reyimizi 
kullanan insanlarız arkadaşlar. Şu hale göre 
burada meclisler çalışmalarını düzenlerken Ana
yasanın, bir temel taşı olarak gördüğü, partile
ri bir hükümle çalışamaz hale getirmek bence doğ
ru olmaz. Böyle bir hükmün peşinen, Ana
yasaya zımnen muarızhğı muhakkak. Çünkü 
hangi hallerde partilerin grup kararı alamıya-
cakları tasrih edilmiş olduğuna göre bu hük
mün, Anayasayı daha fazla genişleterek buraya 
koymanın biz muhalifiyiz. Bu Jbakımdan bu 
maddenin komisyonca geri alınmasını istirham 
edeceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bana öyle geli

yor ki; mesele pek iyi anlaşılmamış. Yalnız Sa
yın Açıkalın .cidden ehemmiyetli bir noktaya 
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temas ettiler. Zaruretine inanmışlar ve zaruri 
buluyorlar, ama Anayasanın 57 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasındaki, «partilerin içtüzükleri de
mokratik bir şekilde düzenlenir» hükmü bir par
ti kanunu çıkarılması mecburiyetini koyduğu 
cihetle bu statünün orada yer alması gibi cidden 
mâkûl görülecek bir noktayı savundular. Bu 
hususta ben de kendileriyle beraber olabilirim; 
ama bir parti kanunu ne zaman çıkacak; hattâ 
çıkacak mı, çıkmıyacak mı meselesiyle karşı kar-
şıyayız. Bunu bilâhara cevaplandırmak üzere 
Sayın Ay diner ile, Sayın Turhangil'in, sualle
rine ve mülâhazalarına arzı cevap edeyim. 

istenilen nedir? Evvelâ bunu arz edeyim. 
İstenilen husus ,şudur: Bir kanun tasarısı veya 
teklifi Millet Meclisi Umumi Heyeti veyahut 
komisyonlarda görüşüldüğü sırada, bir parti
nin Millet Meclisi Grupu ile Cumhuriyet Se
natosu Grupu bir araya gelip Cumhuriyet Se
natosu Grupu o parti içerisinde sayı itibariy
le az veya çok, terekküp tarzı ne olunsa ol
sun, peşin bir prensip kararı vermemeli çün
kü Anayasaya aykırıdır kanun tasarı ve tek
lifleri önceden Millet Meclisinde görüşülmesin
den önce, Cumhuriyet Senatosu Grupu ile_ 
Millet Millet Meclisi Grupu bir arada topla
nıp bir karar verdikten sonra bu kanun tasa
lısı veya teklifi Cumhuriyet Senatosuna gel
diği zaman o partinin Cumhuriyet Senatosun-
daki grup artık 2 nci bir Meclisin müstakil 
bir uzvu olarak değil, bir önceki Mecliste 
prensip kararı alınmış ve bu karara bağlan
mış bir grup şeklinde rey verecektir. İşte bu 
Anayasaya, iki Meclis sistemine aykırıdır. 
oebep: Parti disiplini olacaktır; o başkadır. 
Partinin umumi politikası için parti grup
ları karar alabileceklerdir. Millet Meclisinin 
parti grupu toplanıp istediği şekilde disiplin 
kararı alabilecektir. Buna bir itirazımız yok 
Cumhuriyet Senatosu parti grupları topla

yıp diledikleri kararı alabileceklerdir. Buna 
da bir diyeceğimiz yok. Bütün mesele bir 
partinin Cumhuriyet Senatosu grupu ile Mil
let Meclisi grupu önceden toplanıp, bilâhara 
la Cumhuriyet Senatosuna gelerek alınmış olan 
karar gereğince kanun tasarı veya teklifleri 
üzerinde peşinen bağlanmış olacaklardır. Da
ha Cumhuriyet Senatosu, yani ikinci Mecli
se gelmeden önce Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin bir kısmı, yahut grupları ayrı ayrı, 
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muayyen bir fikre bağlanmış yahut üyelere I 
ihsas edilmiş, orada kendileri takyit edilmiş 
olurlar. îki Meclis sisteminde böyle mi ola
caktır? İki Meclis sistemi bunun için mi ku
rulmuştur? önceden alınan prensip kararları ̂  
ile iki Meclis sistemi Anayasa ile bağdaşamaz. I 
Bunun sebebini Anayasanın gerekçesinden 
beraberce tetkik edebiliriz: «Modern demokra
silerde siyasi tercihlerin ve kararların olu
şumu, mümkün olan ölçüde geniş ve aleni 
tartışmaya tabi tutmak, seçmen önünde ikti
darların sorumluluğunun» eassıdır. Bu tartış
ma ve aleniyet, Devlet bünyesi dışında basın I 
ve diğer hürriyet ve fikir yuvaları tarafın
dan sağlanır. Devlet bünyesinde böyle bir 
tartışmayı daha vazıh bir hale getirmek için 
Hükümet faaliyetlerinin - kanun yapmak da 
böyle bir faaliyettir - bir başka organ önün- ı 
de de devam ettirilmesi şüphesiz faydalı ola- I 
çaktır. Böyle bir tartışmayı yapacak şahıs- I 
ların mizaçlarının ve seviyelerinin diğer mee- I 
lisinkinden fazla olması tartışmaya muhte-. 
mel yeni unsurlar getirecektir. îşte iki Mec
lis sisteminin gerekçesi bunlardır ve insanlık 
idealinin belli bir sistem olarak parlâmento- I 
da 2 nei bir Meclisi bir organ olarak kiilfe- I 
te ve ağır işlemesine rağmen, getirmenin se
bebi budur. Tartışmayı, terekküp ve teşek- I 
kül tarzı ayrı, fertlerinin mizaçları birbiri- I 
ne uymayan iki Meclisin birinden diğerine I 
götürüp orada devam ettirmektedir. Ama ben I 
tartışmayı daha birinci Mesliste grup kararla- I 
riyle, prensip kararlariyle, lıüküm altına alır- I 
sam bu doğru olmaz. Daha 1 nci Mecliste bu
nu takyidetmiş olacaksınız. O halde partiler 
1 nci Mecliste, Millet Meclisinde otursunlar 
ve diledikleri kanarı alsınlar. Cumhuriyet 
Senatosunda da oturup karar alabilir. Hattâ 
iki Meclisteki bir partinin grupları umumi 
politikası bakımından, idaresi bakımından di
ledikleri kararı alabilsinler, ama bir yerde ala- I 
masınlar. Cumhuriyet Senatosuna bil âhara ge- I 
lecek kanun tasarı ve teklifleri hakkında al
masınlar ve almamaları lâzımdır. Çünkü çift 
meclis sisteminin sebebi budur, esası budur. -
Bunu önlemek lâzımdır. Oturup bir prensip I 
kararı alındığı zaman ki, bu bizde olmuştur; I 
örnekleri vardır. Meselâ, bir parti Uzun Va
deli Plânın yürürlüğe girmesi hakkındaki ka
nun teklifinde grup kanarı almıştır. Arlfadaş- I 
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lara şu yönden mahzurları var d ediğimiz za
man, «evet amma biz, presip kararı aldık» di
yorlardı. Çünkü presip kararı aldık, Senato
da bu karar aleyhine oy vermem» diyor. Bir 
Meclis üyesini prensip kararı ile nasıl bağlı-
yabilirsiniz ? Daha öbür Mecliste iken karar 
alarak bir Meclis . üyesini bağlıyorsunuz ve 
grup kararı ile mukayyedolacağı için kendi 
iradesini kullanamıyor. G-rup kararma riayet 
etmediği takdirde hakkında disiplin kovuş
turması açıldığından, bununla tehdidedildiği 
için üye istemiye dstemiye prensip kararına 
uyarak oy verecektir. Bu mudur, Anayasaya 
uygunluk, bu mudur demokratik rejim, bu 
mudur çift MeGİisli sistemi Yoksa ikinci Mec
lisin yani Ç. Senatosu üyelerini böyle bir tak
yitten kurtarıp serbestiye kavuşturmak mı 
daha demokratik, Anayasa ve çift Meclis sis
temine daha uygun, yoksa takyit mi arkadaşla
rım lütfetsinler söylesinler, bunun Anayasaya 
aykırı ibi>r tarafı var mı? Demokrasiye ve adalete 
karşı, hakkaniyete aykırı olan tarafı hangisidir, 
söylesi'nilıer? Hak ve adalete mugayir okn önce
den prensip kararlariyle bağlanmasıdır. Hat
tâ bunu Cumhuriyet Senatosunun vakarı ve 
şerefi ile dahi uzlaşmaz bir hal diye kabul et
mek yerindedir. Nasıl olur, bir Meclise gide
cek orada alınan bir prensip ıkarariıyle /ikin
ci Meclise bağlanıp gelecek. Bunu ikinci Mec
lisin .vakarı, otoritesi, itibarı- ile nasıl bağda
şır görürsünüz anlamıyorum. Bu kadar de
mokratik esas gelir; gayet kolaylıkla bu Ana
yasaya mugayir, denir. Ama niçin mugayir, 
neden mugayir, nasıl mugayir'? Bilâkis esas 
olan, tartışmayı devam ettirmektir. 2 nci Mec
lisin esası bu. Orada tartışmayı devam etti
receksin. Devam ettirmiyeceksin, ikinci Mec
lise ne lüzum var? Mademki prensip kararla
rı alacağız ve siyasi parti grupları da C. Se
natosunda ekseriyeti teşkil etmektedirler, o 
halde iki Meclis sistemine ne lüzum var Kendi 
kendimizi ikinci Meclisin üyeleri olarak kö
künden ret ve inkâr ediyoruz. Prensip karar
larına eyvallah diyeceğiz. İkinci Meclise bu 
takdirde lüzum yoktur. Tartışmayı müstakil 
olarak devam ettiren, ayrı ayrı çalışan 'iki 
Meclistir. Meclislerin ayrı ayrı çalışacağı 
Anayasanın gerekçesinde açıkça ifade edil
miştir. 61 nci maddenin gerekçesini okuyorum. 
Sonundan bir fıkra, «bu bakımdan • her iki 
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Meclisin ayrı ayrı çalışmaları prensibi kabul 
edilmiştir» denmektedir. Ayrı ayrı çalışacak
tır. Gelip grupları vasıtasiyle diğer Meclisin 
içerisinde önceden erimiyeceklerdir. 61 nci 
maddenin de biraz evvel okuduğum gerekçe
si de bunu tteyidetmektedir. 

©ir nokta kalır. ıSaym Açıkalm'ın hakkı 
vardır. Bu meseleyi 'bir tüzükle mi hallede
lim, yoksa bir parti kanalı ile mi? Arkadaşım 
deselerdi ki, bir tüzükle siyasi partilerin di
siplin kovuşturmasını nasıl önliyebilirsiniz? 
Yani îztüzükle Meclisin dışında olan, siyasi 
partileri, yani üçüncü şahısları bağlamak müm
kün müdür, değil midir? içtüzük kanun olma
dığı, şeklî bir kanun olduğu için, üçüncü şa
hısları bağlar mı; bağlamaz mı? Bu yolda iti
razları vâridolabilirdi. Ancak, Açıkalm arka
daşımızın Tüzükle mi yapalım, kanunla mı 
yapalım müdafaası calibi dikkat bir husus
tur. Elbetteki bir kanunla gelse idi, daha 
iyi olurdu. Fakat bir kanunun ıgelip gelmiye-
ceği belli değil. Hattâ geleceği şüpheli; çünkü 
Almanya buna teşebbüs yaptı. Kolay şey değil
dir bu. Bir partiler kanunu çıkarmayı Ana
yasa derpiş etmitşir, ama bugün. Demokra
tik memleketlerin hiçbirinde bizim anladığı
mız mânada ve beklediğimiz mânada bir par
tiler kanunu yoktur. Almanya teşebbüs yaptı, 
muvaffak, olamadı. Bugün tedvin edilmiş bir 
parti kanunu aşağı- yukarı hiçbir memlekette 
yoktur, kolay değildir. Nasıl olacaktır. Nasıl 
gelecektir. Kolay kolay gelmesi de mümkün ol-
fnıyacaktır. Çeşitli itirazlara sebebolacaktır. 

İçtüzük, şimdiye kadar çok münakaşa edil
miş bir hııssutur, üçüncü şahısları ilgilendirir 
mi, ilgilendirmez mi? Yani bağlar mı ve dolayı-
siyle siyasi partileri biz prensip kararı alamaz 
müeyyidesine bağlıyoruz ve ' prensip kararı 
aldığı takdirde, önceden, Millet Meclisinde 
Adalet Partisi Grupu, Yeni Türkiye Partisi 
Grupu, Millet Partisi Grupu, Cumhuriyet Köylü 
Millet Partisi Grupu ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu beraberce oturmuşlar, hayati bir me
selede karar almışlardır. Ama buna vicdanı 
razı olmıyan bir üye gelmiş Cumhuriyet Sena
tosunda aksine rey vermiş. Vicdan hürriyeti 
var. Kendisini Meclisinde nasıl bağlıyacaksı
nız ? Millet Meclisi grupu toplanmıştır, onun 
kahir ekseriyeti karşısında mecbur olmuştur. 
Ama o Meclisin kendi üyesi olsa 'bir diyeceğim 
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yok; terekküp tarzı değişik bir Mecliste ken
di grupuna bağlı büyük bir ekseriytin kara
rma bağlı, önceden verilmiş bir kararla hu 
Mecliste isen fikrini söylemiyeceksin ve rey 
vermiyeceksin diye bağladığımız takdirde ve 
o üye de buna riayet etmediği zaman hak
kında kovuşturma yapılacaktır. îşte bu ko
vuşturma yapılmasın diyoruz. Bu mu Anayasa
ya mugayir? Niçin Anayasaya mugayir? De
mokratik olan bu şey mi Anayasaya mugayir? 
Çift Meclis sistemine fazilet veren husus mu 
Anayasaya mugayirdir? Yoksa ona, daha çok 
hareket serbestisini takyideden, kayıtlıyan bir 
sistem içinde tutup da sen daha önce- başka 
bir Meclisin grupu içinde eriyip gidecek
sin, orası ekseriyetle karar verecek sen ikinci 
Mecliste buna itaat edeceksin, mecbursun 
demek daha mı domokratiktir? Böyle çift Mec
lis usulü olmaz, bu ikinci Meclisi bağlı Meclis 
haline getirir. Bunu 'bu Meclis üyeleri nasıl 
tasvibedecektır? Benim bunu düşünce mantığım 
kabul etmiyor. İçtüzükler üzerinde, yeni Ana
yasa tedvin edilinceye kadar, münakaşa olur
du; İçtüzük kanun mu, değil mi? Üçüncü şa
hıslan bağlar mı, bağlamaz mı? Teşriî masu
niyetler görüşülürken komisyonlar şahısları din
leyebiliyor. Şahitleri çağırıp ifade alabili
yor. Yani 3 ncü şahısları ilgilendiren hususlarda 
İçtüzük de tedvin edebiliyordu. Ama yeni Ana
yasanın 148 veya 149 ncuı maddesi meseleyi 
halletmiş. 149 ncıı madde «Cumhurbaşkanı; son 
milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sa
yısının en az •% 10 unu alan veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan si
yasi partiler veya bunların Meclis grupları; 
yasama Meclislerinden birinin üye tamsayısının 
en az altıda biri tutarındaki üyeleri; kendi 
varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda 
Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay ve üniversiteler, kanunların 
veya T. B. M. Meclisi İçtüzüklerinin veya bun
ların belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya 
aykırılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirleri» Da
nıştay, Yargtıay ve şu şu müesseseler İçtüzükle 
kendilerini alâkadar eden, bünyelerini ilgi
lendiren hükümler dolayısiyle dâva açabilir
ler. Demek ki, İçtüzük !bu müesseseleri ilgi
lendiren hükümler koyabilecektir ki, iptal dâ
vası açabilsin. Kendisini ilgilendirmiyen bir 
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mevzuda Yüksek Hâkimler Kurulu Anayasa 
Mamkemesine niçin iptal dâvası açsın? Çünkü 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü Yüksek Hâkim
ler Kurulunun seçimine ait hükümler koyacak-
tır; Üçüncü şahıslan ilgilendiren hükümler 
koyabilecektir. Danıştay için hükümler koyabi-
lecetkir. Askerî Yargıtay, ve siyasi partiler 
hakkında hüküm koyabilecektir ki, siyasi parti
ler de Anayasa Mahkemesine dâva açabilsinler. 
O halde İçtüzükler üçüncü şahıslan yani bu 
meyanda partileri bağlayıcı ve onların bâzı 
hareketlerini önleyici hükümleri koyabileceğini 
Anayasa derpiş etmiş bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, İçtüzükte siyasi partileri 
iİgilnediren hükümler bulunabilir ve tedvin edi
lebilir., Bu bakımdan Sayın Açıkalm arkadaşı
mızın esasına iştirak ve fakat şeklinde bir 
mahzur gördüğü husus bu bakımdan, pek, kuv
vetli bir mahzur sayılmaz. Ben bunu siyasi ha
yatımızın bir teminatı sayarım, siyasi hayatta 
milletvekillerini ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerini partilerin, Anayasa dışı olmasa bile, 
çeşitli sebeplerden dolayı idare organlarının 
sevk ve idare mekanizmalarının keyfî hareketle
rinden ve matluba muvafık olmıyan kararların
dan koruyan siyasî'hayatımızı bâzı tasarruflar
dan kurtaracak olan bir makide olarak gör
mekteyim. Kendi bünyesi içerisinde ve bir si
yasî parti şu veya bu temayülde bulunur dalha 
önceden şu veya bu şekilde bir kanunu çıkar
mak için daha birinci Mecliste liken üyeleri bağ
lamak hususunu nasıl yeni Anayasaya uygun, 
nasıl çift meclis sistemine uygun mütalâa eder
ler, anlıyamadıım ve hayretler içerisinde kal
dım. Düşüncem şu ki, bu ihusus parlâmento ha
yatı için zaruri olan ve Meclisin üyelerine fi
kir hürriyetini temin elden, onlara beğenmedik
leri idarecileri karşısında direnme hakkını ve
ren ve fazileti getiren *bir hükümdür. Fazileti 
istiyenler bununla beraber olur. .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (ilzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Senato üyeleri; efendim, Sayın Turhan-
gil arkadaşımız burada siyasi partilerin, par-
lömanter hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu
nu ifade ettiler. Zannederim ki, siyasi partile
rin, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurları olduğu 'hakkındaki Anayasa* metnini 
ifade etmek istediler. 
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ifade etmek istediler. Bu iki tâbir arasında kül
li fark olduğu aşikârdır. 'Siyasi partiler ger
çekten demokratik hayatın vaz geçilmez un
surlarıdır. Ama, bunların siyasi parti olarak 
memleketteki aksiyonları seçimi temin etmek
tir. Seçim tahakkuk ettikten sonra, Parlâmento 
kurulunca, şu içtüzük tasansında bahis konu
su olan artık Meclis Parlâmento grupudur, si
yasi partiler değildir. Meclis Parlâmento gru-
punun elb etteki, Meclis içinin büyük disiplin
le çalışması hususunda kadro dışına çıkması 
imkânı tasavvur edilemez. 

Şimdi, Anayasada milletvekillerinin seçildi
ği bölgenin ve kendimi seçenlerin değil, bütün 
milletin vekili olduğu hükmü konmuştur. Ye
ni Anayasada bu, yeniden vicdani addedilerek 
ıtahkim edilmiştir. O halde bununla çatışacak 
!her hangi bir hüküm bizatihi Anayasanın ru
huna münafi olur. ıŞimdi Millet Meclisi ve C. 
Senatosu ayrı ayrı birer bütün olarak ikilikle 
beraberliği temin eder. Bunlar mahiyetleri iti
bariyle tamamen ayrıdır ve Sayın Başkanımı
zın dediği gibi konuşma sahasını genişletmek 
içindir. O halde siyasî partilerin, Meclis için
deki gruplarında, daha evvel her meseleyi 
kendi zaviyelerinden meseleleri tezekkür eder
ler ve et'üd ederek hazırlık yaparlar ama hiç- • 
bir zaman bu kararın salahiyetli organı olan 
Meclisi kendi faaliyetlerinde bağlamamak lâ
zım gelir. Yâni bunlar önce etüdlerdir ve on
dan sonra da •encümenlerde tecelli edecektir, 
karar böyle verilecektir. 

Meclisin kararı, mahiyet ve tabiatı itiba
riyle meseleleri hiçbir ızaman bir görüşün kati 
arzusu istikametinde 'halletmek değildir, bir 
ortam bulmaktır. O anın dâvasını o anın /çö
zebilme şartlarını hatıırlryacak, karşılıklı müş
terek bir anlaşmayı temin edecek metni tesbit 
e/l ©bilmektir. Bu itibarla esas karar heyeti 
umumiyenindir. Ondan evvelki bütün çalışma
lar bu kararın olgunlaşmasını temin edecek 
hazırlıklardan ibarettir. Bu sebeple Meclis par
ti-grupları da Meclisin kendi bünyesi içinde 
bir uzvu, bir organıdır. O itibarla bu Meclisin 
çalışmasını tesbit eden içtüzükte bu maddenin 
yeri olduğuna bendeniz de kaani oluyorum. 
Anayasaya tamamen intibak edeceği, düşünce
sine inanarak, hürmetlerimle mâruz atımı biti
riyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Kanım tasarısına oy vermiyen | 

varsa, lütfen versin. Oy toplama muamelesi I 
bitmiştir. Bujıırun Sayın Aydıner. I 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, partili ve I 
partizan bir senatör değilim. Parti tahakkümü- I 
nün de çok aleyhindeyim. Ama, partiler demok- I 
rasi için zaruri olduğundan ve bu teklif parti I 
disiplinini yıkacağından, partileri parçalayıp ça- I 
lışamaz hale sokacağından; aleyhindeyim. Sırrı I 
Bey arkadaşım uzun konuştu. Ama şunu düşün- I 
medi. Diyor ki, «Meclisteki falan parti pr-up I 
kararı versin, buradaki Senato grupu ayrı mü- I 
zakero etsin grup karan versin, ama ikisi bir ara- I 
ya gelip müzakere etmesin, grup kararı vermesin. I 
Ne olur? Senatörlük itibarı ihlâl olur. Arkadaş
lar, bir şeyi 5 kişi ile mi müzakere edersek daha 
iyi olur, 10 kişi ile mi, müzakere edersek daha I 
iyi olur? 100 veya 200 kişi ile mi müzakere I 
edersek daha iyi olur? 

Binaenaleyh bir parti bütün mevcudu ile I 
Meclisteki mevcudu ile, Senatodaki azaları ile 
beraber toplanmış, meseleyi enine boyuna tartı- I 
şıp bir karara varmış; bunu nasıl menedersiniz, I 
anlamıyorum. Arkadaşlar, ayrı, ayrı müzakere I 
yapsınlar, parçalasınlar. Parçalansa ne olur? I 
Meclisteki «A» partisi Meclisteki grupunda baş
ka karar verir, burada da başka bir karar verir. 
Olur mu efendim bir parti ıbirı'birine zıt ibir ka
rar vereîbilir ani? Bu olmaz arkadaşlar. Şimdi ne 
olur? Parti Meclis grupunda bir mesele hakkın
da müsbet olarak karar verir. Senato grupun
da ayrı bir müzakere ile karar verecek olursa 
ne oltır? Mecbur olacaktır müzakere etmeden, 
münakaşasına karışmadan, bir grupu parti mülâ-
hazalariyle öbürünün tesirine tabi tutmağa. 
Halbuki ikisi beraber olsaydı daha iyi müzake
re ederlerdi. Âmil Bey arkadaşımızı biraz mua
rız gibi görüyorum. Bu iş, clairei hususiyede 
mi daha iyi halledilir, yoksa heyeti umumiyede 
mi? lütfen izah etsinler. 

Binaenaleyh, parti gruplarının iki Meclisteki 
azasının ayrı, ayrı kararı verip de müştereken 
müzakere etmelerine mâni olan bu hüküm tama
men yanlıştır, partiyi tenakuza düşürür. İşle
rin enine boyuna müzakere edilip tenevvür et- ı 
meşine bu durum mani olur. Zaten bizim bura
da koyacağımız hüküm Millet Meclisini takyit 
etmemektedir. Bu hüküm kabul edilirse, Millet 
Meclisine «sen Senatodaki azalarınla toplanıp I 
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grup kararı veremezsin» diye memnuiyet koyu
yoruz, buna hakkımız yoktur. Sayın Açıkalın'-
m buyurdukları gibi, her iki Meclisi takyit ede
cek olan ve partilerin mesaisini tanzim edecek 
olan bir parti kanunu ile bu hususların halle
dilmesi lâzımgelir. 

Binaenaleyh, ben bir karar verdim; bu iş 
ehemmiyetsiz bir iş değildir, çok mühimdir. Par
ti disiplini zaruridir. Parti disiplinini Ana
yasanın tahdidettiği hudutların dışına 'taşırmak 
Anayasaya münafi olur. Binaenaleyh, evvelâ 
takrir Açıkalın'm teklifi veçhile, bunun bir ka
nuna bırakılmasıdır, eğer birinci teklifim kabul 
edilmezse, ikinci teklifimde maddeden bu fık
ranın buna dair, tahdidine dair fıkranın kaldı
rılması merkezindedir, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
İÇTÜZÜK KOMISYONU BAŞKANI AH-

MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Sayın arkadaşlar; evvelâ bir iki noktada, sanır
sam aramızda konsept farkı var. Senatonun 
bağımsız bir yasama organı olması, görevini bu 
şekilde yapması hususunda titizlikle savunduğu
muz, bundan evvelki bâzı prensiplerimizi zan-
nımca birçok arkadaşlarımız unutuyor. 

İkincisi, parti gruplarının acaba yasama fonk
siyonunu tüm olarak, gediksiz olarak kontrolü 
altına almaları mı arzu ediliyor? Şimdi ben 
bâzı misâller arz edeceğim. Zannımca bu bir 
Anayasa, konusudur. Türkiye Büyük Millet Mec

lisinden bir partinin iki grupu her işte ekseri
yeti toplayıp konuşuyor. Bu takdirde ayrı, ayrı 
gruplara lüzum kalmıyor, gibi bir kanaat ken
diliğinden hâsıl oluyor. Ve kanun hakkında 
müştereken konuşulmasına dair bir karara varı
lıyor. 0 halde Senatoya lüzum yok. Bu Mil
let Meclisinde verilen karar ne ise, aynen bura
daki senatörler ona uyacak demektir. - Esasen 
üzüntü ile belirtmek isterim ki, bu gün bu uy
gulamalım biz tersini savunuyoruz. Bunu parti
ler pek yapmıyor, Fakat biz burada görüşleri
mizle yapmak hakkımızdır, Millet Meclisi siz 
bunu yapın, biz bunu savunuyoruz, müşterek 
karar alın, biz de size uyacağız diye bu kürsüden 
söylemiş oluyoruz. Millet Meclisi .şimdiye kadar 
belki de bunu yapmadı. Fakat buradaki görüş
meler, öyle sanıyorum ki, Millet Meclisi bunu 
unuttu ise, yapmıyorsa, Millet Meclisine grup
ları karar alsın ve biz boynumuzu bükerek Se
natoda farklı bir karar çıkmaması için, kanu-
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nun değişmemesi için söz veriyoruz, işte kürsü
den bu sözü veriyoruz ve zabıtlara geçirtiyoruz, 
diyen bir savunmayı kanaatimce yapıyoruz. 

Uzun zamandan beri bâzı yetki ve salâhiyet
lerin tartışmasını yaptık, ama top yekûn bir tor
nistanla hepimiz bundan dönmüş bir durumdayız. 

Sonra partilerin, parti gruplarını Sayın 
Turhangil müşterek saydı. Beni affetsinler, bu 
büsbütün garip olur. Bu takdirde burada 8 ki
şilik üyesi olan parti grup kuramaz diyoruz; 
Anayasa 10 kişilik üyesi olan parti grup kura
bilir diye söylüyor; demek ki, müşterek, 
bir grup kurabilirler ve grup olabilirler. 
Zannımea böyle bir şey yoktur. Her Mec
lisin görüşmesi ayrıdır ve o Meclisteki üye
ler ancak o grupu kurar. Ama bir parti içini, 
bir parti disiplinini ilgilendiren, parti politika
sını tesbit eden hususlarda da elbette partinin 
bütün üyeleri toplanır, yahut o parti istediği 
kadar üyesini toplıyarak o meseleyi görüşür. 
Fakat bizim konuştuğumuz bir partinin kendi 
içişleri, kendi politikası yönünden.' ötede yasa
ma fonksiyonunu, iki organın bağımsız olarak 
yapabilmesini teminata bağlamaktır. Yoksa el
bette partinin hakkıdır. 

Parti disiplinini sağlar dediler. Zannımea 
parti disiplini bir grupun aldığı karar, o grupa 
mensup olan üyeleri bağlar. Millet Meclisi t r u 
punun aldığı kararın Senato Grupunu bağla-. 
maması lâzım. Parti disiplinini bozmuyor ki. 
Bütün bunların tersini, savunduğumuz takdirde, 
demek ki, iki Mecliste parti sistemleri beraber yü
rümüyor kanaatine geliriz. Ya bunun birinden 
vazgeçelim, ya birinden, eğer bu görüşleri savu
nursak. Aksi halde konsepti tamamen değişti
rip iki yasama organı bağımsızdır, parti grup
ları kararları kendi gruplarını bağlar; partinin 
topyekûn kararı bütün partiyi bağlar. Böyle bâ
zı kademelerde görüşlerinizi ifade zannımea 
doğru değildir. 

Sonra hakikaten demokrasiyi bozuyor diye 
muhterem arkadaşını bir şey söyledi. Filvaki 
bâzı şikâyetlerimiz var, parti içinde şikâyetler 
var. Biz partide olmadığımız için bilmiyoruz, 
ama bizim partide demokrasi yok, bizim partide 
demokrasi yok diye şikâyet ediliyor. Belki ikisi 
de biraz yardım ederse partilerde demokrasi 
olması bir grupun diğer grupa bağlı kalmama
sını sağlıyabilir. Bu vesile ile rahatça ve inanç
la savunmak isterim ki, bu görüş hem demokra-

13.6.1963 0 : 1 
tiktir, hem de Sırrı Atalay'm dediği gibi Ana
yasanın iki Meclisi ayrı çalıştırmak istiyen ge
rekçesine uygundur ve üstelik Senatonun şahsi
yetini, bağımsız bir yasama organı "olarak çalış
masını, diğer Meclis üyelerinin etki yapamama
sını sağlar, biz bunun taraftarıyız. Elbette ka
rar sizindir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FÎKRET TURHANGİL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kürsüde biz İçtüzüğümüzü 
yaparken, fikirlerimizi savunmuş olmanın kar
şılığını bâzı kelimelere bağlamamak icabettiği 
kanaatindeyim. Her fikir muhteremdir, ekseri
yetin fikri her şeyin üzerinde hüküm ifade eder. 
Bizim muarız fikirde bulunan arkadaşlarımızla 
ayrıldığımız hiçbir nokta yok. Bendeniz sözüme 
başlarken bu maddenin esbabı mucibesini ken
dim zikrettim. Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisinin ayrı birer yasama organı halinde 
çatışır şekilde çalışmamaları ve olumlu olmala
rını teminen bu hükmün konduğunu tebarüz et
tirdim. Burada Ahmet Yıldız Beyle de birleşi-
yoruz, Sırrı Atalay Beyle de birleşiyoruz. Bir-
leşmediğimiz nokta bu değil. Bizim birleşmedi-
ğimiz başka bir husus. Anayasaya aykırı deme
dik, sarih hüküm zikretmedik. Bu kürsüyü, bu 
mikrofonları mugalâta mevzuu yapmak istemi
yoruz. Biz diyoruz ki, Anayasada siyasi partile
rin hangi ahvalde karar . alamıyacakları tasrih 
edilmiştir. Meselâ Anayasa demiştir ki, gensoru 
mevzuunda gruplar karar alamazlar. Şu husus
ta siyasi parti grupları karar alamaz, bu husus
ta alamaz. Anayasanın tasrih ettiği hususlar 
bunlardır. Deniliyor ki, kanun yapımında si
yasi partilerin grupları müşterek karar alamaz
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryolla
rının çeşitli yerlerinde, trenlerde «yasaktır» iba
resini taşıyan çeşitli levhalar vardır. Şu yasak, 
bu yasak derler; fakat ben bunun müeyyidesini 
hiç görmedim. 

Geçilmez, yasaktır. Fakat geçersen cezası 
yok. Simdi bu maddede öyle bir maddedir 
ki, bunun işliveceğini ben zannetmiyorum. 
Birbirimizi aldâtmıyalım. Senato da uzun 
zaman müzakereleri yapıldı, Başkanlık için 
Senatoda aday gösterilir mi gösterilemez mi, 
diye. Anayasa'da gösterilmiyeeeği hakkında 
sarih hüküm buluduğu halde, burada aday 
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gösterildi. Ama masııl gösterildi ? İdareten 
gösterildi, telmih yolu ile gösterildi, ima 
yolu ile gösterildi. Simidi arkadaşlar yarın 
seçim kanunu gelecek. Bir partinin ana •po
litikası vai'dır, çok istirflıam ederim, biz kü
çük kanunlarda, bâzı m<es>eielerii halleden ka
nunlar da hiçbiri 'birimizden ayrıldığımız var 
mı ? Bâzı mühim kanıııil arda •topyekûn halde 
gelmedik mi ? Kendi gruplarımızın fikrini diğer 
partiler olarak dinlemedik mi, böyle bir disip
linle riayet ettik mi ? Yarın, mahalli seçimler 
kanunu gelecek, gün, tayin ediyor. 

Ortada bulunan arkadaşlar bir davanın 
sahibi olmasınlar. Çok istirham ederim. ilki 
tarafından mlesdlelerini objdktif olarak mütlâa 
etsinler ve' muvazene unsuru olsunlar. Şim
di biz diyeceğiz ki (X) tarihinde olsun, 
öbür panti şu tarihte olsun diyecek. Tek 
parti yok Mecliste arkadaşlar. İktidar' var, 
muhalefet var, orta, İcadı at var, kanatlar var. 
Çarpışan fikirler, Senatoyu daha olgun ha
le getirten fikirler her zaıman mevcut. 

Smrı Atalay beyefendi 'der ki ekseriyet 
tahakküm eder. Hayır 'arkadaşlar, öyle değdi. 
Orada gider bir senatör fikrini ifade eder 
•ve grupu hatalı bir yolda ise icabında onu 
öniiyebilir. Ama siz 'men /ederseniz hu im
kânlar hâsıl olmaz. Anayasa Başkanvelkille-
ri gruplarına gitmezler der. Acaba şimdiye 
kadar hiç gitmediller râi 1 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Hayır. 
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Za-

tıâlinüzden bahsetmiyorum. 'Çünkü ben hiçbir 
zaman şahsi konuşmalın. 

BAŞKAN — Gidemezler 'diye bir kayıt 
yok. Faaliyetlerine iştirak edemezler. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) - -
Evet, münakaşaya iştirak, edemezler. Fakat 
bir çok meseleler var, arkadaşlar. Şimdi bu 
maddenin biran için kabul edildiğini farz 
edelim (X) partisinin ana, Kiyaseti sıeçilmleri 
yapmak veya yapımaınıaktır. Onun genel baş
kanı var. sevk ve idare organları var, aşağı 'ka
demeler viar. Biz burada senatörler, millet
vekilleri olarak niye bu kadar 'ba'ssıaıs dav
ranıyoruz ? Grup 'kararı olmadığı halidle aca-
ba grup kararı yapılmışeasıııa o noktaya 
doğru gidilmiyecek mi: f Benim şahsi kaınlaa-
trm olarak söylüyorum, itimat buyurun bu 
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madde işlemez, yürümez bir madde olmaya 
nıahikûmdur. 1 )aha müzakeresi yapıılimadan 
mahkûmdur. Çünki hiç bir zaman tatbikat 
bulanı lyacaktır. Bğer tatbikat bulursa. istimal 
edl'lnne yönünden değil, sııistimail ımevzuu ol
ması yön-knden faal rol oynıanııya çaktır. Bu 
bakımdan siyasi partileri birbirinden ayır
maya İmkân yoktur. Siyasi partilerin Sena
to üyeliği başkadır, parti grupunda ki vazi
fe,i başkadır. Orada, Aydıner a rkad aslimi
zin da dediği gibi, çetin bir çal ışımanın ne
ticesinde daha iyi bir şeklin doğacağına ka
niiz. Anayasanın 57 nci ımıaddeJsi sarih ola
rak ifade etmiştir. Anayasa'ya 'aykırı gör
memi/in ima naşı budur. Bu, parti tüzüğünde 
yer alacaktır. 

Benim maruzatım bundan ibarettik*. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN —- Komisyon adına söz vermeye 
mecburum, fakat bir iki arkadaş daha müta
lâada bulunsa iyi olmaz mı efendim? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca, S. Ü.) —- Maddeyi 
geri almak istiyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde mesele yok. Komisyon 
maddeyi geri almak istemektedir, 'bunu beyan. 
edecekler, buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLI OĞLU (Kayseri) — 
Kl'endim, biz konuşalım, komisyon ondan sonı'a 
maddeyi geri alsın. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, sayın arkadaşlarımdan evvel konuşmak 
isteyişimin sebebi vakit kaybetmemeyi sağlamak 
içindir. Çünkü komisyon maddeyi geri alma. 
kanaatine varmıştır. Birkaç arkadaşımız ko
nuştuktan sonra geri alınsa yine aynı netice 
hâsıl, olacaktır. 

HÜSEYİN K AI d3AK.L 1 OĞLU (Kayseri) -
Ftork vardır, aynı netice hâsıl olmaz. 

BAŞKAN —- I-Ofendim, müdahale etmeyiniz, 
müsaade buyurunuz. Komisyon ben geri alaca
ğım diyor. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU .SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Efendim, şimdi bu mad
denin, bu mevzuun Tüzükle tanzim edilip edi
lemeyeceği konusunda iki fikir ileri sürülmüş-
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tür. Bir kısım arkadaşlar, diyorlar ki, bu | 
Tüzük, konusu değil. Çünkü Anayasanın 57 i 
nci maddesinde «partilerin iç çalışmaları ve j 
faaliyetleri kanunla düzenleniri» diye hüküm ] 

vardır; diyorlar. Bir kısım arkadaşlar da «ha- | 
yır İçtüzükle tanzim edilebilir. Bu, içtüzükle \ 
tanzim, edilmesine mani bir hüküm değildir;» '. 
diyor. Bu meseleyi burada tartışarak bir ' 
neticeye varmamız biraz zor. Onun. için tensip 
buyurursanız biz maddeyi geri alalım. K<>- i 
misyon bu madde üzerine tekrar eğilmek ihti
yacı duymaktadır. Mâruzâtım bundan ibarettir. | 

BAŞKAN — Madde komisyona verilmiştir. ! 
HÜSEYİN' KALPAKLTO&LU (Kayseri) — 

Bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpakhoğlu. 
HÜSHYÎN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 

Komisyona, vermekle iş bitmez. Bir mâruzâtım 
var, onu ifade edelim, mücerret olarak komis
yona «itmesin. Bir başka komisyona da mad
denin »itmesi icabedebilir. Biz başk<a bir fi
kirdeyiz. Burada geri alınmasın, fikrimizi söy-
liyelim. Biz Tüzükde niçin yer alamaz bunu 
izah edelim. Onun için Komisyona vermeyin. j 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim, İçtüzüğü ; 

sokağa mı atalım? Komisyon isterse geriverece- [ 
ğiz. Yapılaeaık bir şey var- mı? (Ortadan Komis- ; 
yona verelim, sesleri.) i 

HÜSEYİN •KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — j 
Efendim, biz de fikrimizi söylesek, Komisyon j 
ondan sonra alsa ve bu söylenenleri de nazara 
alarak maddeyi tedvin etse daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Fikirlerinizi Komisyonda gi
der söylersiniz. Madde Komisyon'a geriveril-
miştii". 

Başkanlık Divanmdaki oranların korunması 
MADDE 2. — O. Senatosu Başkanlık Diva

nına bir siyasi partinin adayı olarak seçilen 
üye mensübolduğu partiden ayrılır yahut çı
karılırsa Divandaki görevinden 15 gün içinde 
çekilmek zorundadır. Aksi halde çekilmiş sa
yılır. Bir siyasi parti kontenjanına dâhil ol
maksızın Başkanlık Divanına seçilmiş olan üye, 
her hangi bir 'siyasi partiye girdiği tekdirde 
Divandaki görevinden 15 gün içinde çekilmek 
zorundadır. Aksi takdirde çekilmiş sayılır. 

BAŞKAN" — Bir mütalâa var mı efendim? 
Yok. 

Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... EtmiyenTcr... Kabul edilmiştir. 
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Dış temsil.de> boşalan yerler 

MADDE 3. —• (1 Senatosunu temsılen yurt 
dışında devamlı veya geçici okırak ifa edilen 
bir görev için gönderilen heyetlerde boşalma 
olursa, evvelce yedek, secilmemişse, yeri boşa
lan üye, siyasi parti gruplarından, tabiî üye
lerden, (Cumhurbaşkanı kontenjanından veya 
bağımsızlardan hangisine mensup ise o gruptan 
üye alınarak yeri doldurulur. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Bir 
sualim var efendim, daha doğrusu belki mad
denin ifadesini anlıyamadım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Şimdi 

biz böyle yerlere bir asil, bir de yedek üye 
seçiyoruz. Bu üyeler parti gruplarına aittir. 
Boşalan bir yere oradan tekrar seçilmesi ica-
beder. Şimdi burada yedek secilmemişse doğru; 
fakat yedek «eçilmisse o parti grupunun mu 
yedeği olacaktır? 

BAŞKAN — Oayet tabiî efendim, seçilmişse 
o partinin, yedeği gidecektir. 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, komisyon
dan bir sualim var. Daha evvel burada konuşul
du, müzakere edildi. Bağımsızlar ve kontejan-
dan gelenler tabiî üyeler grup teşkil edebilir mi, 
edemez mi? Bunların teşkil ettikleri gruplara 
siyasi parti grupu denebilir mi, denemez mi, di
ye. Biz bu hususu müzakere edip bir neticeye 
bağlamadık. Bunu hallettiğimizi hatırlamıyo
rum. Yani siyasi partiye mensup olmıyanlar 
grup teşkil edebilir mi, edemez mi? Komisyo
nun bunu izah etmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunun bu madde ile 
alâkası yoktur. 

FARUK IŞIK (Devamla) — Efendim, bu
rada tabiî üyeler, kontenjandan gelenler diye 
bunlar ayrı, ayrı sayıldığına göre ilgisi olduğu
nu zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. (Irup 
teşkil edecekler mi diyor? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AH
MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bu maddeyi henüz 
getirmedik. Yalnız bunu bu maddeye bağlama
mak lâzımdır. Şurada bağımsızlar grupundan 
bahseden bir hüküm yoktur. Burada, seçilen 
üye kontenjandan tabiî üyelerden, siyasi parti 
gruplarından hangisinden ise, oradan üye alına
rak yeri doldurulur diyor. Yani bunun grup 
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teşkil eder mi, etmez mi mevzuu ile alâkası yok. 
O madde geldiği zaman bu hususlar konuşula
bilir. Fakat burada bu bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Yani demek istiyorlar ki, bu 
maddenin burada grup teşkil edip etmemeleri 
mevzuu ile alâkası yok; grup teşkil edip de gön
derildiği takdirde bu şekilde 

FİKRET TURHANGÎL 
istiyorum efendim. 

(Aydın! Söz 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Müsa

ade ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Par

tiye mensup arkadaşlar diyorlar ki, bir bağımsız
lar grupu diye bir mevzuu tartışma konusu oldu. 
Yani bağımsızlık grupunun teşkili hakkında 
zannederim 14 ncü madde ile ilgili üniversiteler
den mütalâaları soruldu. Şimdi burada ise har
fiyen okunsun. Şimdi burada tabiî üyelik mües
sesesi, Cumhurbaşkanlığı kontenjanı müessese
si ve bağımsızlar olarak mütalâa edilmektedir. 
Ayrıca Senatodaki iki siyasi partiye mensubo-
larak fakat adedi rakamları 10 mı bulmadığı 
için siyasi parti grupları olmıyaniar da vardır. 
Onlar zikredilmemiş, muallâktadırlar. Bu mad
denin şümulüne girmemiş. Onun için siyasi par
tilerin grup teşkil etmelerine mütedair madde
nin kabulüne vabeste olan bir maddedir, bu 
madde. Komisyondan istirham ediyorum, geri 
alsınlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
Efendim, kanunların neticelerini arz edece

ğim. 
Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüp

lere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfet 
ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit ver
gi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere 
affı hakkındaki kanun teklifine (114) iştirak 
olmuş, 101 kabul, (10) ret (3) cekinser, oy ve
rilmiştir. (101) oyla teklif kanunlaşmıştır. 

Kuzey-Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşte
rek Enfrastrüktür programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısına (114) arka
daş oy vermiş. (111) kabul, (1) ret, (1) cekin
ser (111) reyle tasarı kanunlaşmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu

nunun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısına (86) iştirak, (76) kabul, (7) 
ret, (3) cekinser. Nisap hâsıl olmadığından 
tekrar edilecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddede, ge
çici veya devamlı olarak dış memleketlere giden 
heyetler içinde seçilmiş veyahut gösterilmiş, ye
deği önceden tesbit edilmemiş olan yerlerden 
biri boşaldığı takdirde hangi yerden ayrılmışsa; 
meselâ siyasi partilere ayrılmış, tabiî üyelere 
ayrılmış, bağımsızlara ayrılmış, kontenjandan 
gelen üyelere ayrılmış, C. K. M. P. ye ayrılmış, 
Millet Pertisinc ayrılmış; üyeliklerden biri bo
şaldığı takdirde ve daha önceden yedeği de yoksa 
orası tarafından doldurulacak hükmü vardır. 
Ve bugün de tatbik edilen usul de budur. 

Fikret Turhangil arkadaşımızın bir hususta 
hakkı var. Biraz sonra gelecek maddede göste
rildiği gaibi burada her halde sehven unutulmuş. 
M. P. ile C. K. M. P. gibi grup kuramamış par
tilerin de burada gösterilmesi lâzımgelirken seh
ven gösterilmemiş. Cumhuriyet Senatosunun 
terekküp tarzına göre bunların da bulunması 
lâzım. Grup kuramamış partiler. Bu vaziyette 
3 ncü madde şöyle oluyor. «C. Senatosunun 
temsilen yurt dışında devamlı veya geçici olarak 
ifa edilen bir görev için gönderilen heyetlerde 
boşalma olursa, evvelce yedek seçilmemişse, yeri 
boşalan üye, siyasi parti gruplarından, tabiî 
üyelerden, C. Başkanı kontenjanından, grup ku
ramamış partilerden veya bağımsızlardan han
gisine mensup ise o gruptan üye alınarak yeri 
doldurulur.» 

Bu siyasi parti grupu ve grup teriminden 
hangisi olacak veya olmıyacak. Bugün Senato
nun terekküp tarzına göre ifade edilip ileride de 
açağı ,yukarı bu terekküp tarzı devam edeceği 
içindir ki, bugün C. K. M. P. grup kuramamış 
bir partidir, yarın bir başkası olabilir; fakat kon
tenjan devam edecektir. Yarın bağımsızlar 
mümkün olacak veya olmıyacak. Mümkün ol
madığı takdirde elbette verilmiyecektir. Terek
küp tarzına göre dış temsilde devamlı veya geçici 
olarak kendisine bir tahsis yapılmışsa, yedeği 
gösterilmediği ve boşalma da olduğu takdirde 
yeri oradan doldurulacaktır. Statünün muh-
fazası için konulmuş bir hükümdür. Yani ba
ğımsızlar siyasi bir grup kuracak mı kurmıya-
cak mı mevzuu ile alâkası yok. Bu ayrı bir nıe-
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sele. Geldiği zaman onu da müzakere edeee-
ğiz. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Yani 
siyasi parti grupu ^olmıyacak mı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beyefendi 
olacak veya olmıyacak, bunun şimdi değil; gel
diği zaman münakaşa ederiz. 

Şimdi dış memleketlere giden heyetlerde, me
selâ Cumhurbaşkanı Kontenjanına, Cumhuriyet 
Senatosunun terekküp tarzı içinde yer vermiye-
cek miyiz? Mesele bu. Fakat Umumi Heyet verir 
veya vermez; verdiği takdirde; burada verecek 
demiyor, verdiği takdirde orada bir boşalma 
olursa ve yedeği de seçilmemişse yine oradan 
gelecek. Siyasi grup olur olmaz bununla alâ
kası yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üren. 
SELÂMI ÜREN ( Tekirdağ) — Muhterem 

arkadalarım, bugün Anayasamızın 85 nci mad
desinden anladığımız mânaya ve diğer hüküm
lerine göre Cumhuriyet Senatosunun teşekkül 
tarzı; tabiî üyeler, mevcut, Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanından arkadaşlarımız vardır, diğer her 
hangi bir partiye mensup olmıyan arkadaşlar 
vardır ve partililer vardır. Ancak 85 nci mad
deye göre Meclisin teşekkül tarzını ifade eder
ken, siyasi parti grupları, bağımsızlar ve parti 
grupu kuramamış partilerden bahsetmek yerin
de olur. Çünkü, tabiî üyeler olsun, her hangi 
bir partiye mensup olmıyan şahıslar olsun, bun
lar bağımsızları teşkil ederler, burada. Bunları 
ayrı ayrı grup halinde mütalâa edemeyiz. Bina
enaleyh, maddenin ve arkasından gelen diğer 
maddenin teşekkül tarzına bakacak olursak 
bunlar ayrı ayrı grup hüviyeti verilmek isten
mektedir. Deniliyor ki, «Kendi aralarından se
çecekleri...» Olmaz. Eğer böyle kabul edersek 
bir grupun kendiliğinden teşekkül ettiği mâna
sı çıkar. Hayır. Bağımsızları teşkil eden tabiî 
üyeler, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından ge
len arkadaşlar ve bir partiye mensup bulunmı-
yan diğer arkadaşlarımızın taşekkül eden bir 
müstakiller vardır. Bunlar kendi aralarından 
seçmiyecekler, fakat münferiden gösterdikleri 
namzetlerden bu heyete girecek. Eğer «kendi 
aralarından seçecekleri...» dersek grup hüviyeti
ni tanmış olacağız. Bu bakımdan arkadaşlar 
haklıdır. 11 nci ve 14 ncü madde burada konu-
şulup bir ka rara bağlandıktan sonra 3 ncü m ad-
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de ve bunu takibeden diğer maddelerin burada 
konuşulması yerinde olur kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Selâmi 

Beyin konuşmasından sonra vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - - Efen

dim bu 3 ncü maddede «... O gruptan» diyor. 
Şimdi buradaki «o grup» terimi siyasi parti gru
pu olarak, ondan sonra tabiî üyeleri bir grup 
olarak, Cumhurbaşkanlığı kontenjanını bir 
grup olarak ve bağımsızları da bir grup olarak 
kabul etmiş mânasına gelir. O gruplardan den
diğine göre bu grup tâbiri yukarıda sayılan top
lulukların hepsini birden ifade etmektedir. 
Onun için 14 ncü madde görüşülmeden, bir 
prensip kararma bağlamadan bu 3 ncü madde 
üzerinde karara varmak manasız olur ve bura
daki grup kelimesi de Anayasaya aykırı olarak 
bütün bu sayılan toplulukların hepsine şâmil ol
duğu için yerinde değildir. 

Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Görülmektedir 

ki, siyasi parti grupu ile grup karıştırılmakta
dır. Siyasi parti grupu ayrıdır, grup ayrıdır. 
Lügat mânasında grup, meselâ beş kişi, üç kişi 
bir grup teşkil eder. Bunun adı gruptur. Ama 
siyasi partiler için ayrı. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bu ileride iltibası davet eder, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade 
edin, acele etmeyin. Siyasi parti grupu lügat 
mânasmdaki grup ile mâna itibariyle ayrıdır. 
On kişi bir grup olur, iki kişi bir grup olur. 
Anayasamızdaki siyasi parti grupu ayrıdır. 11 
veya 14 ncü madde görüşüldüğü zaman siyasi 
parti grupu olur mu olmaz mı, Anayasa bunu 
menetmiş mi etmemiş mi, bunlar o zaman halle
dilecek. 

Buradaki şartlar nedir? Diyoruz ki, şayet bu
günkü Cumhuriyet Senatosunu meydana geti
ren çeşitli topluluklardan üye seçilmişse, seçilir 
de demiyor, seçilmişse ve yedeği gösterilmemiş 
ise ve bir boşalma olduğu takdirde onlardan se
çilir diyor. Hangisine aitse oradan doldurulur 
hükmü var. Bunun siyasi parti grupu ile alâka
sı ne? Bu kadar mühimse bu grup kelimesini 
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çıkaralım, hiçbir mahzuru yok. «Yukarıda sayı
lanlar» diyelim. Arkadaş lar buuu başka tür lü 
mânalandırntasmlar . 11 nci madde görüşülürken 
grup mu, değil mi o zaman halledilecek. Bu 
madde yeni bir şey get i rmiyor ve bunu bir fobi 
olarak almıyalını. 

F İ K R E T T U R H A N O İ L (Aydın) Çok ağır 
konuşuyorsunuz beyefendi fobi ne demek? 

SIRRI ATA LA Y (Devamla) — Hayır arka
daşlarımız grup kelimesi üzerinde çok duruyor
lar da onun için. (Sağdan fobi ne demek sesle
ri.) ' 

Fobi ne demek anlatayım. Üzerinde ısrarla 
duru lup , aman bu girmesin denilen şey fobidir. 
Lğer a rkadaş la r ısrar ediyorlarsa bu g rup lafı 
çıkarılsın. Deniyor ki, siyasi pa r t i terimi kulla
nılmamış, sadece grup denmiş. Üç kişiye de lü
gat mânasında grup denir. Niye şurada bu g rup 
tâbir i geçiyor diye bu k a d a r üzerinde durulu
yor? Fobi kelimesini arkadaş lar ım kötü mânada 
almasınlar. «Yukarıda sayı lanlardan bir boşal
ma olursa» diyelim. Maksat teşekküllere siyasi 
bir g rup hüviyeti vermek değildir ki, ama mut
laka ısrar ediliyorsa ve mahzurlu telâkki edili
yorsa komisyon bunu geri alır, buna göre değiş
t irsin. 

FETHİ BAŞAK (İs tanbul) — Maksat sadece 
siyasi par t i l e r için değil. Bütün arkadaş lar ın 
işt irakini temindir . 

SIRRI A TA LA Y (Devamla) — Densin efen
dim, ne denirse densin teklif sahibi olarak hiç
bir i t i razım yok. Çünkü gayem o değil. Toplu
luk mu dersiniz, ne derseniz deyin. Yeter ki 
uzamasın maddeleri çıkaralım. Hep komisyona 
havale, komisyona havale, bu şekilde bu iş çık
ın az. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTITS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
galiba g rup kelimesini ka ld ı r ıp da «o topluluk
lardan. üye a l ınarak yerler i doldurulur» denirse 
dâva halledilir. F a k a t g rup kuramamış par t i 
lerden, kelimesini de ilâve etmek lâzım. Şöyle 
o luyor : Cumhurbaşkanı kontenjanı kelimelerin
den sonra g rup kuramamış par t i le rden , kelime
lerini ilâve ediyoruz. «Veya bağımsızlardan han
gisine mensupsa o top lu luklardan üye al ınarak». 

A H M E T YTLDIZ (Tabiî üye) — Onlardan 
devilirm. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Devamla) ----- «Onlardan üye alınarak 
yeri doldurulur» di yelini. Bu lıüfamün yer al
masını Atalay Bey arz<u etti, biz de kabul «ttik. 
Bu suretle zannederim herkes tatmin •edilmiş ola
caktır. 

FARUK İŞIK (Van) — Kfendim, bu ifade 
t arzuna göre tabiî üyeler ve Ouımhurıbaşkanı 
kontenjanından seçilen üyeler bağımsız değildir
ler ki. Veya bağı insizi ar dendiğine göre bunlar 
bağımsız telâkki cdi!lmeye'biiir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZOÜSÜ ÂMİL 
AKTUS (Devamla) — O halde Fa ruk Beyi tal
inin için bağımsızlar kelimesinden sonra «diğer» 
kelimesini ilâve edelim. «Veya diğer hağımsitf-
bırdan...» 

FARUK IŞIK (Van) •— Öyle dendiği zaman 
da yine ta tmin edici olmuyor iki. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AKTUS (Devamla) -- Hayır bu bir vakıa. Ana
yasa ile (bımhurbaıŞİkanlığı kontenjanı yar. Ta-
ıbiat'iyie Cunıhunbaşıkanlığı kontenjanının 10 üye
si partisiz, bağımsız; 5 üyesi parti l i . Kvet Ana
yasa (böyle istiyor. Sonra Tabiî üyeler, o d a ihir 
Anayasa müessesidir. Sonra, zannan zanııan par
tilerden istifa etmiş ve bağımsızlığını muhafaza 
etmekte olan . arkadaşlarımız var. Bunlar hâlâ 
bağımsız vaziyetteler. Belki yarın başka partile
re girerler, fakat bugün bağımsızıdırlar. Onları 
da ifade etmek için buraya «diğer» kelimesini 
ilâve etmek zarureti var. Onun için sizi ta tmin 
bakımından «diğer» kelimesini ilâve ediyoruz. 
Bu, öbürlerinin zaten bağımsız'lığını belirtmiş 
olur. 

BAŞKAN — Buy urun Sayın Turhangil . 
F İ K R E T T U R H A N O İ L (Aydın) — Efen

dim, b i r o'lumluiuk du rumu var. Bu ımaddenin 
illâ çıkarılması gayreti. Ama ben tophılulk diye 
bb'şey taniımıyorum. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARiTUS (Devamla) — «Onlardan» diyelim be
yefendi. 

F İ K R E T T U R H A N G İ L (Aydın) — Onlar
dan da bir şey ifade etmez. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARiTUS (Devanda) — «Bunlardan» diyelim. 

F İ K R E T T U R H A N G İ L (Aydın) — Hayır , 
efendim. 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL I 

ARTUS (Oevaımıla) — Onları kabul etmiyorsu
nuz, bunları ikabul etmiyorsunuz, e, ne yapalım 
beyefendi? 

BAŞKAN — Müsaade «demeniz buna ait Se
lâm! Üren arkadaşımızın ıbir .teklifi var, mesel e-
,yi hallediyor. 

FİKRET TURHANGÎU (Aydın) — Mese
lenin -esası, bağımsızlar var; bunların grup kurup 
kurmaması hususu bir madde ile halledilecek. 
.'Burada birçok sınıflara' ayrılıyor, parçalara ay
rılıyor ve kendimize göre .bunlara .ad venmiye 
kalkıyoruz, Esas durum bu madde halledildik
ten .sonra dış memleketlere gideceklerle ilgili 
maddede halledilecektir. Bu takdirde 'tabiî üye
lere ıayrı kontenjan, 'Cumhurbaşkanınca seçilen 
üyelere ayrı kontenjan, M. P. ye, C. K. M. P. ye 
ayrı kontenjan, bir de 'bağımsızlara ayrı kon
tenjan diye muayyen bir kontenjan ad tınıda (mü
talâa edilecek. .Onum için evvelâ bu maddenin 
halli lâzımdır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU ıSÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Efendim, .evvelâ !bu mad
dede buyurdukları gibi saydıkları teşekküller 
veya topluluklara ayrı kontenjan tanınacak di
ye bir mevzu yok. Şayet (bunlardan seçilmişse 
ve o ızat Allah korusun vefat etmiş veya istifa 
etmişse ve bu suretle o yer ıboşalmışsa, onun ye
rine seçilecek olan yine oradan seçilir deniyor. 
Yani telâş buyurmayın. î 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) —Telâş 
'buyurmuyoruz, vazife yapıyoruz. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Siyasi partilerin dışında 
olan 'Cumhurbaşkanlığı kontenjanından veya ta-
fbiî üyelerden -üye seçilir diye bir hüküm yok. 
Eğer seçilirse ve boşalırsa yine aynı yerden 
alınır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSREIT TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, sayılan teşekküllerden, siyasi parti ha
ricindeki gruplardan, inhilâl vukubulduğu za
man bunu kim seçecek? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Oumhurbaşkanıııea S. Ü.) — Senato 

BAŞKAN — Buyurun S elam i Üren. 
&EUÂMÎ ÜREN ('Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar, ıbu mesele kısmen yüksek huzurları
nızda daha evvelki »bir diğer meselenin nıüzake-
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.resi esmasında ' halledilmiş idi kanaatindeyim. 
Bu da Riyaset Divanıma kimlerin seçilebileceği, 
oran misbetinim nasıl tayin edileceği gibi konu
ların müzakeresi esnasında idi. Bu müzakerede 
parti grupları oranı haricinde ka'laın 'kısım için 
'bağımsızların seçilebileceği kaimi edilmişti. Bu
rada kontenjana şu kadar, tabii üyelere şu ka-
dur şeklinde her hangi 'bir iddiada bulunulma-
mıştı. Binaenaleyh bu meselede bizim bağımsız
lar olarak gördüğümüz ve durum şudur, tekrar 
edeyim: Bir partiye mensup olmıyan siyasî şa-
.hMara bağımsız diyoruz. İster kontenjandan 
gelsin, ister Anayasa ile gelmiş olan ıbir mües
seseden tabii üyeler olsun, ister /her hangi bir 
partiye mensup olmıyan şahıslar olsun, bunlar 
'bağımsızdır. Bunları tefrik etmek hatalı bir ha
reket olur kamlaatindeyiım. Bendeniz bir takrir 
verdim ve ıbu tekririmde 3 mcü maddenin son 
fıkrasını şu şekilde değiştirdim. 

«Siyasi parti gruplarından, grup kurama
mış partilerden veya bağımsızlardan hangisine 
mensup ise o gruptan üye alınarak yeri doldu-
rulaıbilir.» Bu şekilde kabulümü arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
C. Senatosu Başkanlığıma 

3 neü maddenin aşağıda yazılı şekilde tadi-
lem kabulünü arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
'Selâmi Üren 

C. Senatosunu temsilen yurt dışımda devam
lı >veya geçici olarak ifa edilen bir görev için 
gönderilen heyetlerde boşalma olursa, evvelce 
yedek seçilmemişse, yeri boşalan üye, siyasi par
ti gruplarından, grup kuramamış partilerden 
.veya.ıbağımsızlardan hangisine meıısupsa o grup
tan üye alınarak yeri doldurabilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Üren'-

in takririnde bağımsızlar içerisinde Tabiî Üye 
lerle Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından gelen 
üyeler beraber sayılmaktadır. Bu ımümikün 
değildir. Cumhurbaşkanı Kontenjanından gelen 
üyelerle, Tabiî Üyelerin statüsü Anayasada 
tamamen ayrıdır. Bağımsızların durumu ise 
tamamen farklıdır - Bağımsızların durumu Ana
yasa ile ilgili değiıl, kemdi 'iradelerime bağla
dır. Partisinden ayrıldı mı 'bağımsız üye olur. 
Cumhurbaşkanı Kontenjanından gelen üyelerle 
Tabiî Üyelerin durumu Anayasa müesseseöi 
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kullanacaklardır, ki bu, bağımsızlığın tâ ken
disidir. Bunu irade harici, §u, bu diye tefrik 
etmek hatalı du r . 

Bağımsızlık bir siyasi partinin haricinde 
olmakla mütelâa edilebilir. Bağımsızlık ancak 
siyasi bir partipe nıensubolunduğu zaman 
ortadan kalkar. Bu şekilde düşünürsek siyasi 
partilerin haricinde bulunan şahısların bağım
sız olarak kabulü zaruridir, kanaatindeyim. 

O. Senatosu B : ' 
olmak itibarîyle hiçbiriden farklıdır. Daha 
önce Anayasanın 84 ncü maddesi üzeninde 
Anayasa Komisyonunun getirdiği rapor üzerin
deki karar, şu idi : Siyasi parti grupları 
ancak ve münhasıran Başkanlık Divanında 
temsil edilir fikri vardı, bunun dışında Cum
huriyet Senatosunu meydana getiren diğer 
teşekküllerin de Cumılnırb aslanlığı Kontenjanı, 
Tabiî Üyeler, Bağımsızlar ve grup kurama
mış siyasi partililer gire bilirler, noktai naza
rı vardı. Kabul edileni husus bu idi. Siyasi 
partilerin dışında olanlar da Başkanlık Diva
nına seçilebileceklerdir. Ekseriyetin kararı 
bu yolda idi. Yaaııi, Cuımhnrhaşkanlığı Kon
tenjanından gelenler, Bağımsızlar. Tabiî Üye
ler ve grup kuramamış siyasi partililerden 
de seçilebilirdi. 

Şimdi, statüsü ayrı olan Tabiî Üyeler ile 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından gelenleri 
bağımsızlar im.eya.mnda sıayraak mümkün de
ğildir. Müsaade ediniz, kabul ederlerse aynen 
iştirak ederimi. Bağımsızlık, Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanı, Tabiî Üyeler kelimelerinin ilâve
siyle kendilerime iştirak ederim. Ama bu 
durum olmadıkça mümkün değildir. Bağım
sızlar diğerlerini ifade etmez. 

BAŞKAN — Sayın Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Sayın Ar

kadaşım Sırrı Atalay 'meseleyi ımenşeindıen 
alarak huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 
Bir kısmı kendi 'iradesiyle bağımsızdır. Diğer 
ikisi ise Anayasa müessesesi olarak buraya 
gelmiştir. Binaenaleyh bıınları . kendi irade
siyle gelen Bağımsızla karıştırmamak gerek
tiği şeklinde - anlatmış 'bulunuyorum. Onun 
için %i bu yönden değil de, bir de gördükleri 
vazifedeki taraflıılığı bakımından nazara almak 
lâzımdır. Esas olan şudur. Bugün Kontenjandan 
gelen, her hangi bir siyasi partiye mensup 
olmayan şahısların durumu nedir '? Bir parti 
dışında ve hiçbir grupa dâhil olmıyanlarm 
duruim nedir 1 Bumlaır tamamen bağımsız 
ve nâzım rol oynıyacak şahıslardır. Tabiî 
Üyeler de böyledir. Tabiî Üyelerin her hangi 
bir partiye mensuboiduğu mevzuubahsedile-
mez, durumu tamamen, müstakildir. Anayasa 
ile getirilen bir müessesedir. Müstakil du
rumdadırlar. Hareketi erli şu veya bu partiyi 
iltizam edecek mahiyette değildir. Ancak 
kendi fikir ve kanaatlerine göre reylerimi 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -~ 

Muhterem 'arkadaşlarını, şimdi eğer bu üçün
cü madde sayın Atalay'm dediği -gibi mülâ
haza edilirse yeni bir veçhe koymuş olunuyor. 
O da şu : Tabiî üyeler, Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanımdan gelen üyeler, iki; ve bağım
sızlar, 'almak üzere Senatoda üç unsur or
taya çıkıyor. Simidi bunlar var, yok değil 
var ama, üçü de müsta'killeıı ayrı ayrı birer 
unsurdur. Binaenaleyh, herbirine ayrı ayrı 
kontenjan tamıma yoluna- gittik mi şimdiye 
kadar 1 Gidemedik. Zaten, 84 ncü maddenin 
uzun tartışmasındaki sebep, nie idi ? Bir tez, 
Divanı siyasi parti grupları 'teşkil eder. Onun 
dışımda kimse katılamaz idi. Diğer tez katı
lır idi. Umumi oylamada katılır tezi galip 
geldi katıldılar, a;mia bu demek değil ki bu 
katılırdan istiflade ederek, uzatalım da bun
lara ayrı ayrı tanıyalım. Tanıdık. Tabiî Se
natörlere tanndık. Cumhurbaşkanlığı konten
janından gelenlere ve Bağımsızlara tanıdık. 
Bunların adedi ne olacak. Tabiî Üyeler 22 
Cumhurbaşkanı Kontenjanı 15, öbürleri ise 
zaman zaman değişiyor, çoğalıyor. Bir mi ? 

iki mi ? Üç mü Birli ile diğeri arasında 
nıisıbet ne olacak. " 

Sonra, öbür 1araftan, bu madde ile siyasi 
parti igruplarma ne kadar tanınacak da, no 
kadarı öbürlerine tanınıp ayrı ıayrı nisbeti 
bulacak, öbürlerine de tanınacak, ama şu 
madde kabul edilirse herbirine ıayrı ayrı ta
nınacak. Hattâ birer de demiyorum, hattâ bir 
kaç tame, görüyorsunuz bir nisbet ve bir 
emsal meselesi çıkıyor ortaya. Bu da bugüne 
kadar halledilmiş değil; yani bizim tezimi
zin burada reddedilmiş olması ile bu mesele 
halledilmedi. Yalnız şu mesele halledildi. Si
yasi parti grupları dışında kalan kimselere 
de divanın teşekkülünde yer verilecek; kon-
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tenjan tanınacak tezi umuınıi, oylaımada ga
lip geldi. Bunun dışında bunların nisbeti ne 
olacak? Bu mesele halledilmedi, olduğu gibi 
duruyor. Bunları ayrı ayn kabul ederek, birer 
tane de demiyor, belki birkaç, tane.. Öbürü 
ile arasındaki nisbet ne olacaktır? Bu da 

. yok. Arz ettim; Tabiî üyeler 22, Cumhurbaş
kanlığı kontenjanından gelenler 15, diğerleri 
3, 5, 10 gibi zaman zaman değişiyor. Bunla
rın da bir riisbeti yoktur. Hal böyle olunca 
bunların herbirine nasıl tanınacak1? Bu hu
sus halledilmedi ve bu mıasele bitti. Nitekim 
Başkanlık Divanında birinin yerine, bir ar
kadaşın yerine seçilme mevzuu olduğunda 
mesele halledilmediği iiçin geriye kaldı ve bir 
anlaşma mevzuu olmadan bu iş âtiye bıra
kıldı. Zannediyorum ki bu madde bununla 
tamamen birdir ve yenliden mütalaa edilme
si lâzımgelir. Komisyon tarafından- geri alı
nıp beraberce düşünülmesi icapeden bir mev
zu. Eğer, şu tez kabul edilirse, yani bunların 
hepsini bir ve beraber sayılırsa, kendilerine 
bir kontenjan tanımak gibi bir hal zannediyo
rum ki, Selami Üren arkadaşımızın teklifi 
de bunu okşıyan bir tekliftir, hepsi bir 
olarak 'mütalaa edildiğimde o zaıman bir taane 
ile mesele halledilmiş oluyor, ve mesele böyle
ce âti için de haılledMımiiş oluyor. Bu cihet 
yüksek takdirinize bağlıdır. Ama, nisbet me-
feelesi halledİLmiış değildir. Bu bakımdan bu 
mesıeleniıı halledilmesi için maddenin Komis
yonca geri alınması daha uygun olur mütalâa-
sındayım, mâruzâtım bumdan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyuran, Sayın Tuna. Yalnız 
bir noktayı tasrih etmek lâzım. Riyaset Divanı 
mevzuu ile bu, ayrı şeydir. Çünkü, orada ge
ri kalmanın sebebi, 6 ncı madde mucibince mi? 
8 nci madde mucibince mi? Konusu idi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkanım, bizimkinde de bu vardır. 

BAŞKAN .— Ben vaziyeti izah ediyorum. 
Meclisin kararını izah ediyorum.Buyurun efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, müzakere mevzuu olan 
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madde ile, bilhassa son konuşan Kalpaklıoğlu 
arkadaşımın mütalâası arasında bendeniz hiçbir 
münasebet görmüyorum. Halihazırda tetkik et
tiğimiz tüzük maddesi daha evvel kararlaştırıl
mıştır. Falan kontenjana bir üye verilir. Falan 
kontenjana şu üye seçilir. Bunu Umumi Heyet 
yahut Riyaset Divanı tâyin edecek ve şu tâyin, 
tevzi keyfiyeti bvttikten soma, bir inhilâlin vu
kuunu tatmin eden bir madde. Yani daha evvel 
hangi gruptan ne kadar üye seçilecek, bunları 
tesbit edecek, seçilmiş olacak. Fakat se
çilmiş olmasına rağmen yedekleri seçilme
diğinden inhilâl vukubulduğu takdirde, bu 
madde inhilâl hususunu hallediyor. Bu, o kadar 
mesele yapılacak bir madde değildir, kanaatin
deyim. Bir vakıadır, Cumhuriyet Senatosunda 
tabiî senatörler vardır. Reisicumhur kontenja
nından seçilenler vardır. Diğer müstakil arka
daşlarımız vardır. Her hangi bir arkadaşın bu 
arkadaşlara kontenjan verilmesin, yer verilme
sin diye bir şey düşüneceklerini zannetmiyorum. 
Her hâdisede kime ne verileceğini tesbit edece
ğiz. Tesbit ederiz, seçeriz; seçtiğimiz zatlar ay-
rılırsa ondan sonra bu maddeye göre bu boşluk 
doldurulacaktır. Tüzüğün halihazır şekliyle, ay
nen maddenin kabulünde büyük bir mahzur ol
madığı kanaatindeyim. 

Sayılan kısımlar bizatihi hâdisenin içinde 
mevcuttur. Hakikaten şu topluluklar Cumhuri
yet Senatosunda vardır. Ama grup mu değil. 
Bu hassasiyet her hangi bir hâdisede ayrılacak 
kontenjanın tesbiti bakımındandır gibi gelir ba
na. Fakat bu madde kontenjanla alâkalı bir 
madde değil. Bu madde o hâdise meydana gel
diği zaman seçip ayırdığımız arkadaşlardan in
hilâl vukubulduğu zaman nereden doldurulsun? 
Daha evvel karar vermişiz, nereden boşalmışsa 
oradan doldurulur. Binaenaleyh, bu haliyle ka
bulünün isabetli olacağı kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, takriri oya koyamı-
yacağım; çünkü 51 kişi kalmıştır. 18 . 6 . 1963 
Salı günü saat 14,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 16,20) 
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Spor kulüplerince oyunculara ve karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer ücret
leriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı hakkın

daki kanuna verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Pahri Özdüek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fi kret Tu rhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 185 
114 

: 101 
10 

3 
67 

4 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Cevdet Ge'boloğiu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Meuemencioğiu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeınli 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erimi 
A. Bahattin öz/bek 

MANİSA 
Orh m Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraeoğlti 

NEVŞEHİR 
l. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danuşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapandı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem a! ettin Bulak 
Cahit fokg.'iz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Bet.il 

TRABZON 
Yusuf Damirdağ 

TUNCELİ 
i r ı J_ A l * 1~\ • 

Mshmet Ah Demir 
URPA 

Vasfi Gerger 
VAN 

Faruk Jşrk 
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YOZGAT 

Sadık Artukmao 

ZONGULDAK 

Tarık Hem'/A Baltan 
Akif Eyidoğan 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLBN ÜTELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Eflftt Çafca 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Burhanettin IIluç. 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 

lU'fet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Hayd a r Tunçka TI a t 
Muzaffer Yıırdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar (t.) 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Gelâ] Tevfik Karasapan 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı OğuzBekata (B.) 
tbrahim Saffet O m av 
( ! ) ' 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Oavsi Uçagök 

İSTANBUL 

Şevket Akyürck 

Fethi Başak 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinserler] 
TABİİ ÜYE 

Hmanullah Çelebi 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Kâzım. Orbay 

[Oya kattlmtyanlar] 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlıt 
a.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topouoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan (1.) 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
.Caihit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Haîit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hami t Tiğrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi A'ksoy 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei A n 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (t.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
(!) 

Nüvit Yetkin 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

ZONGULDAK 

Tevfik înci 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferdt Alpisıkender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ. Akarca 
Hal d n n Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ.Ü.) 

NİĞDE 
izzet Gen er ( t ) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (î.) 
Zeki Kumrulu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten (B.) (t.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Şevket" Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 

Es.it Mahmut Karaktır! 

Eskişehir 
Hakkâri 
îsta nbııl 

UŞAK 

Kârail Coskunoğlt: 

Y02GAT 

Neşet Çetintaiş 

[Açık üyelikler] 
1 | Samsun 
1 | 
i ; 

ö. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nee;ş1i Özdeniz 
Nevzat Sengel 

Yekûn 
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Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastürüktür programları gereğince Türkiye'
de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇÎ 

LEN ÜYELER 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz İnce
li ğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Efe 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Env^r Aka 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : l 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 68 

Aeık üyelikler : 4 

[Kabul 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzımhasano£;lu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddhı -Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizıamettm özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçrne 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lâtfi Bozc-alı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turnan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 
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StVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirci ağ 

TUNCELİ 
Mehmet. Ali Demir 

ÜRFA 
Vasfi Gjerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 

ZONGULDAK 
Tarık Remsi Bal ten 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalııı 

Ânı i! Artııs 
Hidayet Aydiner 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhan ettin Uhıç 
Adil Ünlü 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet Özgüneş 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Rıfat Etker 

[Oya kaitlmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Semi O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Galip Avşar (I.) 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal ' (T.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Oelâl Tevfik Karaısapan 
(B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 

İbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansıır Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
(t.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
S a b r i T op ç.u o ğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan (f.) 

BURSA 
ihsan Sabri Oağlayangi 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Başkan V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Ar] 

KOCAİLİ 
Rıfat Özdeş (t.) 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik ITlusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca. 
Hal dun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
İzzet Gener (!'.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (t.) 
Zeki Kum ruhi 

SİÎRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rıfat Öçten (B.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmuit Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

YOZGAT 

Neşet Oetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 

Sahir Kuratlııoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısına verilen oylann sonucu. 
(Yeter sayı yoktur. 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
itifat Etker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlıı 

Üye sayısı 185 
Oy verenler 86 

Kabul edenler 76 
Reddedenler 7 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar 55 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ERZİNCAN KASTAMONU 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Clavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettiıı Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
llrtlit Zar bun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oelil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rıfat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
('ahit Okurer 
Hilmi Onat 
N«\/.at özerdendi 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDÎN 
Kemil Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atağa ğu s 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAMSUN 
Oemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
ITıılfısi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Sel âmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdag 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

1 Vvat Açıkalın 
Amil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ragıp üner 
Adil Ünlü 

/FABÜ ÜYELER 
"\Ineip Ataktı 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkavn 

l Bedde deriler] 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Ifancmğln 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuean 

İSTANBUL 
Şevket Akyürck 

KAYSERİ 
nüseyin Kalpakiıoj 
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[Çekinserler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Selâhattin özgür 

C. BAŞKANINCA S8 
ÇÎLENÜYİLER 

Kâzım Orbay 

(Oya katılmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 

(t. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar (İ.) 
Sakıp Önal (I.) 

ADIYAMAN 
Hali Ağar (I.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(D 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

l AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALEKESIR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbevoğlıı 
d.) 
Kadri öztaş 

BİLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlıı 

BÎTLÎS 
Cevdet G-eboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan (t.) 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ha üt 'Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

DİYARBAKIR 
A Timi Erdoğan 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinü 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adala 
Vehbi Aksoy 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahınsriray 

ÎZMÎR 
Enis Kân su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1) 
Lut.fi Toboğlu (î. Ü.) ' 

. KÜTAHYA 

A. Bahattin özibek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Km in Açar 
Ferit Alpiskeedeır 
Refik ll'lusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDÎN 
Ahdülkerim S,4 raeoğhı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun MenteşeoğJu 

NİĞDE 
izzet Gener (î.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğîu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 
Kâzın) Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğhı 

SîtRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalor^n 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koqaş 
Enver Kok 
Sahir Kurutluoglu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMÎŞBEŞİNOÎ BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1063 Perşembe 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hanıdi 
Oğuzbeyoğlu, Şevket Koksal, Halil Ağar, Zeki 
Arsan, İzzet Güner, Galip Afşar, Hüseyin Otan, 
Sakip Önal, ve Rifat Öçten'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/201) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — Spor Kulüplerince oyunculara ve 

.karşı kulüplere şimdiye kadar ödenmiş bulu
nan transfer ücretleriyle teşvik primleriınden 
mütevellit vergi borçlarınm bir defaya mahsus 
olmak üzere affı hakkndaM kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/175, C. 
Senatosu 2/54) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma tari
hi : 4 . 6 .1963] 

X 2. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşki
lâtı Müşterek Enfrastrüktür Programları gere
ğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işleri
ne dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâası ile Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/291, C. Senatosu 
1/207) (S. Sayısı : 141) [Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1963] 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-
'THtlLAN İŞLER 

17 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

2. — Temsilciler Meclisi eski üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine, dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı . 157) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMSI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Kamu iktisadi teşebbüslerin 1960 ve 
daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/201, C. Senatosu 1/229) (S. Sayısı : 
156) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 




