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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde dört oturum yapan Genel 
Kurulda : 

Başkanlığa : Suad Hayri Ürgüblü, 
Başkanvekilliklerine; İhsan Hamit Tiğrel, 

Sırrı Atalay ve İbrahim Şevki Atasağun, 

Kâtipliklere; Fikret Turhangil, Tarık Rem
zi Baltan, Mehmet Ali Demir, Şevket Koksal, 
Ahmet Naci An ve Kudret Bayhan, 

İdareci Üyeliklere; Kâmil Karavelioğlu, 
Mehmet Ünaldı ve Nihat Pasinli seçildiler. 

1 Kasım 1961 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Geçici Başkan 
İhsan Hamit Tiğrel 

Geçici Kâtip 
Amasya. 

Macit Zeren 

Geçici Kâtip 
Ankara 

Osman Alişiroğlu 
Geçici Kâtip 

Yozgat 
Neşet Çetintag 

Geçici Kâtip 
Bitlis 

Cevdet Geboioğlu 

> ^ t 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü 
KATİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir 

(Tunceli), Şevket Koksal (Ordu), Ahmet Naci An (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, bugünkü Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANIN, BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ DOLAYISİYLE BEYANATI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Beni bu mümtaz vazifeye lâyık görerek seç

menizi hayatımın en şerefli bir mazhariyeti ola
rak karşılamaktayım. Bu büyük teveccüh ve gü
vene lâyık olmaya bütün gücümle çalışacağımı 
huzurunuzda teyidetmek isterim. 

Divan arkadaşlarımın da bu teveccühünüz
den duydukları sonsuz şükrana - onlar adına te
şekkür etmekle - tercüman olduğuma emin olma
nızı rica ederim. 

Bütün mesai ve dikkatimizi ve güvenin bir 
an sarsılmamasma teksif edeceğiz. 

Büyük Atatürk'ün kurduğu ve aziz ruhunun 
daima koruduğu Cumhuriyetin geçirdiği çok 
tehlikeli ve ızdıraplı bir devrin; bugün İkinci 
Cumhuriyete kuvvetli ve sağlam demokratik 
esaslarla intikâlini temin eden ve Türk milleti
nin hasretini çektiği huzuru sağlıyan ve dünya
nın hayranlık ve takdirini bihakkın kazanan 

başta çok Sayın Devlet Başkanımız olduğu hal
de onun vatanseverlik duygularını her şeyin üs
tünde tutan şerefli ve mümtaz arkadaşlarını ve 
Şanlı Türk Ordusunu bu kürsüden derin hürmet
le selamlamayı vicdan borcu bilirim. (Alkışlar) 

Çalışmalarımızı; tam bir eşitlik içinde; hür
met, güven, müsamaha ve samimî iş birliğine da
yanan, muasır senatoların mütekâmil ve olgun 
seviyelerine göre düzenliyeeeğimize tamamen 
eminim, 

Teşrii hayatımızda bu çalışma sistemi ile kud
retli bir anane kuracağımız ve örnek teşkil ede 
eeğimiz hususunda şüphe dâhi etmiyorum. 

Hepinizi tekrar tekrar saygı ve teşekkürlerle 
selâmlarken, vazifede başarımız için güven ve 
teveccühlerinizin devamını ve başlangıçta vuku-
bulacak hatalarımızı müsamaha ile karşılama
nızı bilhassa rica. ederini. (Alkışlar) 

— 2a — 
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

i. —- Bakanlar Kurulunun iktifasının kabul 
edildiğine ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar 
vazifeye devam etmeleri fpe Başbakanlığın vekâ
leten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fah
ri özdilek'in deruhte etmesinin rica edildiğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Aldığımız blızı tezkereler var
dır, yüksek ıttılalannıza arı; ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlar Kurulurdan istifası kabul olunmuş

tur. Yeni Hükümet kuruluncaya kadar vazife
ye devam etmeleri ve Başbakanlık vazifesini de 
vekâleten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Fahri özdilek'in deruhte etmesi rica edilmiş
tir. 

Arz ederim. 
O ırnhurbaşkanı 

O. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeliklerim yeni
den dokuz üye seçildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 26 Ekim 1961 tarih ve 4 - 384 sayılı ya

zıya ektir : 

Aşağıda isimleri yazılı zevat Cumhurbaşkan
lığı kontenjanından Senato üyeliğine seçilmiş
lerdir. 

Arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 

C. Gürsel 

Enver Kök 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğhı 
Âdil Ünlü 
Esat Çağa 
E. Tuğg. Bürhanettin Uluç 
E. Tümamiral Necati özdeniz 
Y. Müh. Nevzat Sengel 
Av. Hidayet Aydmer. 

(Alkışlar, hayırlı olsun sesleri). 

3. — Cumhurbaşkanı Cemal GürseVin, Cum
hurbaşkanlığına seçilmiş olması münasebetiyle 
Türkiye Büyük 31illet Meclisinde izhar buyuru-
lan iyi duygulardan dolayı şahsı v$ arkadaştan 
adına teşekkür ve iyi dileklerinin arzına dair ya
zısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclis , 
Gerici Başkanlığına 

ilgi : 28 . 10 . 1961 tarih ve 10 - 108646 sa
yılı yazınıza : 

Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olmam müna
sebetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
27 . 10 . 1961 tarihli üçüncü Birleşiminde izhar 
buyurulan iyi duygulardan çok mütehassis ol
dum. 

Şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkürleri
min ve en iyi dileklerimin Türkiye Büyük Mil
let Meclisine arzı hususuna delâletlerini rica 
ederim. 

(Alkışlar). 
Cumhurbaşkanı 

O. Gürsel 

4. — OUMHURÎYET BAYRAMI TEBRİK TELGRAFLARI 

i. — Şimalî ve Cenubî - Amerika Rum Orto
doks Başpiskoposu Jakavos'tın Cumhuriyet Bay
ramını tebrik ve Türk milletine saadet ve iyi di
leklerini bildiren telgrafı 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

5026 2045/2604 NEWYOBK 37 27 716 P. 
Cumhuriyet Bayramınızı tebrik eder, Asil 

Türk Milletinin ve onun Milletvekillerinin sulhu 

saadet, daha birçok bayramlar idrak etmeleri 
hususundaki dualarımı ve bütün kilise halkımı-
zm duaları. 

Şimalî ve Cenubî - Amerika 
Rum Ortodoks Başpiskoposu 

Jakovos 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tensibederseniz Baş
piskoposa Divanca telgrafla teşekkür edelim. 
(Muvafık, sesleri) 

~2? 
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5. — S] 

1. — Senato îçtüzük Komisyonu seçimi 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 
Başkan, aziz arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
Cumhuriyet Senatosunun bugün encümen seçim
lerinden evvel yapması lâzım gelen bir âcil vazi
fesi vardır. Anayasamız Cumhuriyet Senatosu
nun ve Millet Meclisinin kendi hazırlıyacakları 
İçtüzüklerle çalışacağını emretmektedir. 85 nci 
madde «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mecl/is-
ler, çalışmalarını, 'kendi yaptıkları İçtüzüklerin 
(hükümlerine göre yürütürler.» dernektedir. Şüp
hesiz 'bu yemi İçtüzük hazırlanıncaya kadar eski 
tek parti zamanında mer'i olan, tek Meclisin ça
lışmalarını tanzim eden İçtüzük yürürlüktedir. 
Ancak hükümleri, ortadan kalkmış bulunan eski 
Anayasanın hükümlerine göre olduğu için, 'hem 
de tek Meclisin çalışmalarını tanzim ettiği için, 
bilhassa Cumhuriyet Senatosunun vazifeleri, işle
yiş tarzı hakkında esaslı hükümler ihtiva etme
mekte ve ihtiyaçlarımıza cevap vermemektedir. 
Şimdi mer'i of!an İçtüzüğe göre acele komisyon, 
encümen seçimlerine geçilecektir. Halbuki bu en
cümen seçimleri iğin mer'i İçtüzüğün koyduğu 
hükümler tek Meclise göre tanzim edilmiştir. Se
natonun muhtaç olmıyacağı, kurrnıyaeağı birta
kım encümenler de vardır. Cumhuriyet Senato
su için fuzuli sayılacak encümenler de olabilecek
tir. Bilfarz nâçiz ve şahsi kanaatime göre, Cum
huriyet Senatosunca teşkiline ihtiyaç olmıyan 
«Meclis Hesaplarını Tetkik Encümeni» Cumira-
riyet Senatosunda kurulmıyacaktır. Onun için 
encümen seçimlerine geçilmeden evvel acele ola
rak ve bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinin. 
henüz tamamen faaliyete geçmediği, henüz ka
nunlar Millet Meclisi encümenlerinden ve Umu
mi Heyetinden geçip, kabul edilip yüksek heye
tinize intikali uzun zamana ihtiyaç göstereceğin
den, bu fırsattan faydalanarak Senato İçtüzüğü
nün acele olarak hazırlanması uygun olacaktır 
kanaatindeyim. Şimdi gündemde bir madde gö
remiyorum, şayet bir madde mevcut değil ise ve 
Yüksek Riyaset bir tatil yapmayı düşünüyorsa, 
bu tatilden evvel ibir İçtüzük Hazırlama Komis
yonu teşkil etmek suretiyle, bu fırsattan fayda
lanıp süratle bir İçtüzüğe kavuşmuş oluruz. On
dan sonra, o İçtüzüğün emrettiği usullerle çalışı
rız. Hattâ o zaman encümenlerimizi de o İçtüzük 

hükümlerindeki Şekilde ve sayıda seçebiliriz. Bu 
itibarla ben bu Üıususu gerçekleştirebilecek bir 
takrir takdim ediyorum. Tensiplerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, buıgüıı 
ruznamemizde müzakere açmak için her hangi 
bir madde mevcut değildir.* Hattâ bâr gündem 
dahi tanzim edilmiş değildir. Bununla beraber 
ibiz, Divan olarak, bu sabah toplandık ve keyfi
yeti müzakere ettik. Gerek İçtüzük ve gerekse 
Senatonun Teşkilât Kanununun müstaceliyeti 
aşikârdır. Bunun için biz öyleden sonra, toplan
tımız bittikten sonra Başkanlık Divanı olarak bu 
mevzular üzerinde çalışmaya bağlıyacağız. Bu 
arada ihtisas encümenlerinin listelerini tap ve 
tevzi ettik. Bu ihtisas cetvellerinde partilerden 
hangi arkadaşların, hangi eneümenleiıe seçileceği
nin tesbiti icabetmektedir. 

'Senato encümenlerinin tarzı teşekkülü ve en
cümenler listelerimde ne miktar aday olacağı ^id
di ''bir tetkiki icabettıirmektedir. 

Eğer yirmi küsur encümen kurulacak ise. 18fi 
fızaı arkadaşın bu encümenlerin ihtiyacını karşı-
lıyamıyacağı endişesi meydana çıkmaktadır. Bu 
itibarla müsaade buyurulursa Başkanlık Divanı 
arkadaşlarınız sabahleyin yaptıkları çalışmalara 
devam etsin, kaç encümen kurulacağını tesblt ve 
derin al sizlere arz etsin. 

İçtüzüğe göre 21 encümenin kurulması için 
Başkanlık Divanı çalışmaktadır. Arkadaşlarla te
mas ederek ıbu hususta daha müspet ve tatmin 
edici bir neticeye varırız gibi geliyor. Bu itibar
ladır İd, gündemimize bir madde koymuş deği
liz. Mesele müstaceldir. Ancak Senato olarak bi
ze intikal etmiş kanun vesaire gibi meselelerle de 
karşı karşıya değiliz. Ancak bu mesele müstace
liyetini tabiatiyle muhafaza etmektedir. 

Bu hususta mâruzâtta bulunacak arkadaşımız 
var mı? Buyurun Âmili Art us. 

ÂMİL ARTÜS — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, bendeniz de bugün komisyon seçimle
rinin yapılamıyacağı kanaatindeyim. Vakıa eli
mizde Anayasanın geçici 3 ncü maddesinin tâyin 
ettiği bir tüzük mevcuttur. Bu Tüzük Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1956 tarihli 
Tüzüğüdür. Fakat bu Tüzük tek Meclise göre ha
zırlanmış bir tüzük olduğu için, komisyonların 
gerek sayı itibariyle, gerek nevi itibariyle Cum-
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huriyet Senatosuna tam bir intibak ari edeceği 
kanaatimde değilim. O halde yapılacak şey her 
şeyden evvel yeni Anayasanın £5 nci maddesin
de zikredilmiş olan Cumhuriyet /Senatosunun 
İçtüzüğünün hazırlanmasıdır. 

Anayasanın 84 ncü maddesine göre Başkan
lık Divanı seçimlerinin yapılmış olduğuna gö
re bu maddeyi takibeden 85 nci madde hükmü
nün, yani İçtüzüğün hasırlanmasının ele alın
ması zamanının geldiği kanaatindeyim. 

içtüzüğün hazırlanması için bugün bir 
Geçici Tüzük Komisyonu teşkili yerinde olur. 
Buna imkân vermek için de, bu komisyona seçi
lecek adayların tesbiti için de celsenin bir iki 
saat müddetle tatil edilmesi ve partilerin bu 
Geçici Tüzük Komisyonuna girecek adaylarını 
tesbit etmeleri ve keza Yüksek Senetonun da be
lirli bir sayı teşkil eden bağımsız arkadaşların 
da iştiraki ile Geçici Tüzük Komisyonuna kimle
rin alınacağının tesbit in i ve üyelerin dağılma
sına meydan vermeden ilâ saatlik aradan son- ı 
ra adaylar üzerinde seçime gidilmesini uygun J 
mütalâa ederim. Bu işi, sadece Başkanlık Diva
nına bırakırsak kanaatimce hatalı hareket etmiş 
oluruz. Çünkü nasıl olsa Tüzük hazırlanacak
tır ve Cumhuriyet Senatosunun Tüzüğünde 
nasıl olsa Senatonun komisyonları yer alacak
tır. TÜZÜK Komisyonu Senato komisyonlarını 
Tüzükte derpiş edecektir ve münakaşa \ e mü
zakerelerin sonunda nevi ve sayıları keza belir
tilecektir. O Tüzük yine yüksek huzurunuzda 
enine boyuna müzakere ve kabul edilecektir. 
Korkarım ki, biz şimdiden komisyon seçimlerine 
geçersek; sadece Başkanlık Divanının telkin ve 
tensipleriyle komisyon , seçimlerine geçersek, 
ilerde Yüksek Heyetinizin telkinleriyle mutaba
kat halinde olunmıyabilir; Tüzük hazırlanırken 
ve karara bağlanırken mutabakat halinde olunmı
yabilir. Bu itibarla Anayasanın maddelerindeki 
sırayı da göz önünde tutarak- 84 ncü madeddeki 
muamele bitmiş olduğuna göre - 85 nci madde
nin belirttiği Tüzük yapılması işlemine geçmek 
ve Geçici bir Tüzük Komisyonu teşkil etmek 
isabetli olur. Bu itibarla komisyon seçme işin
de isticale mahal olmadığı kanaatindeyim. Çün
kü Yüksek Senatonuza gelen kanun ve saire 
mevcut değildir/Binaenaleyh bu arada üç, beş 
gün içinde Tüzük Komisyonu çalışmalarını biti
rir ve Tüzüğü hazırlar. Burada görüşülüp ka'bul 
.edilmesinden sonra bu Tüzük gereğince komis-
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yonlarm gerek sayı, gerek nevi itibariyle seçim
lerine geçilir. Ve bu suretle encümenlerin ku
rulması daha salim bir şekle, ve daha salim 
bir mecraya ulaştırılmış olur kanaatindeyiz. 

Bu itibarla bendeniz, vakıa Başkanlık Di
vanınca gündem tesbit edilmemiş, fakat Yüksek 
Heyetiniz her zaman kendi gündemine hâkim
dir. Bu konunun gündeme alınması, arz etti
ğim gibi, celsenin tatil edilerek, partilerce 
adaylar tesbit edildikten sonra, partili, bağım
sız, adaylar tesbit edildikten sonra Tüzük Ko
misyonu seçimine gidilmesi ve ondan sonra ko
misyonun Tüzük çalışmalarına başlaması ve Tü
züğün hazırlanmasını arz ve teklif ediyorum 
ve verilmiş olan takrire iştirak ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Bir noktayı daha ilâve edeyim; 
İçtüzüğün hazırlanması için Başkanlık Divan, 
Hariciye Vekâleti kanalı ile sefaretlere mü
racaat etmiş, diğer milletlerin senato içtüzük
lerini rica etmiştir. 

Hazırlanacak Teşkilât Kanunu konusunda, 
Âmil Artus arkadaşımızın dediği gibi, şimdiye 
kadar yapılan etütler üzerinde yapacağımız 
çalışmalarla bir netice elde edilecektir. 

ÂMİL ARTUS — Yabancı memleketler se
nato içtüzüklerinin bir 'kısmı kütüphanede mev
cuttur. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) —Muh

terem arkadaşlar, bizim üç meselemiz vardır. 
Birisi : Encümen seçimleri. 
İkincisi : Senato için bir Tüzük hazırlan

ması işi. 
Üçüncüsü de : Bugün yapılacak meseledir. 
Bendeniz evvelâ verilen takrirden söze baş-

lıyayım. 
Mevcut İçtüzük hükümlerine göre, bir takri

rin müzakere mevzuu olabilmesi için 24 saat 
geçmesi lâzımdır. Bizim içtüzüğümüz ve Ana
yasamız bu hükmü derpiş etmek suretiyle Se
natomuzu bir emrivaki karşısında bırakmamak 
vo etraflı düşünüp taşınıp bir takrir üzerinde 
bir neticeye varmak esasını göz önünde tutmuş
tur. Bu itibarla kıymetli arkadaşımız Nüvit 
Yetkîh'in takriri gündemde mevcudolmadığma 
göre, zaten bunu gündeme dâhil etmek ve mu
za ker el esine geçmek usulen mümkün değildir, 
Aksi şekilde hareket edilirse hem Meclis teaü*ü> 
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leri, hem de Anayasa hükümleri rencide edilmiş 
olur, bir. 

İkinci nokta; encümen »seçimlerinde, gerek 
bizim Türk Parlâmentosunun teessüs eden siyasi 
teamüllerine göre, gerek diğer Avrupa devlet
lerinin parlâmentoları teamüllerine göre, ev
velâ Meclisi teşkil eden gruplar kendi azaların
dan birer tezkere alır. Bu tezkerelerde her 
âza hangi encümende çalışacağını bildirir. 
Çünkü bir encümene girecek arkadaş, kendi 
ihtisasına, kendi zevkine, kendi temayülüne 
uygun olmıyacak bir encümene sevk edilirse, 
şüphesiz ki, onun çalışmaları randımanlı ol
maz. Onun için Meclis grupları teşekkül ettik
ten sonra bu gruplara mensubolan mebuslar 
kendilerinin 'talebettikleri kısımlara verilir. 
Ondan sonra, Sayın Senato Reisimizin buyur
dukları gibi, Cumhuriyet Senatosu için kaç 
encümen teşkil edileceğinin tesbiti ieabeder. 

Bu tesbit edilmedikçe Grup mensuplarının 
Grup idare heyetleri encümenleri tâyin edecek 
durumda değildir. 

Onun için yapılacak birinci iş; Riyaset Di
vanının encümen teşkili hususundaki kararına 
intizar etmektir. Yalnız bu hususta benim bir 
teklifim daha olacak. Riyaset Divanı bu mü
talâayı hazırlarken bütün grupların mümes
sillerini alır, bu müzakereyi yapar ve bir teb
liğde bulunursa daha isabetli olur. O D dan 
sonra her Grup hangi encümenin kaç aday gön
dereceğini, Anayasanın âmir hükmüne göre, 
kuvvet ölçülerine göre hangi encümene kaç 
aday göndereceklerini tesbit edecektir. O za
man gruplar arasında da bir görüşme ve an
laşma olacaktır. Bu anlaşma neticesinde ha
zırlanacak listeler Yüksek Heyetinize takdim 
edilecek ve bu listelere göre seçime geçilecek
tir. Yani bizde encümen seçimleri, Avrupa 
parlâmentolarında olduğu gibi, zaten usulidir. 
Binaenaleyh bu noktaya dikkat buyurulması 
gerektiği kanaatindeyim. 

Üçüncü nokta; ki Sayın Reisim son nok
tayı açıklamakla bendenize yardım etmiş ol
dular; Meclis içtüzükleri mukayeseli olur. 
Dünya parlâmentoları nasıl yapıyorlar? Bizde 
Senato ilk defa kurulmuştur. Bizim Senato
muzun teşkilâtına muvazi, en yakın senatolar 
nerededir? Onların tüzükleri getirilir, tercü
me etmek suretiyle, veyahut o dilleri bilen 
arkadaşlara okutmak suretiyle mütalâlar almr 
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ve Tüzük yapılır. Meclis içtüzükleri gerek es
ki Anayasamıza göre, gerek yeni Anayasamıza 
göre Anayasa komisyonları tarafından hazır
lanır. Onun için Tüzüğün hazırlanması, Ana
yasa Komisyonu seçildikten sonra, onun ta
biî vazifesidir. Ayrıca bir Tüzük Hazırlama 
Encümeni seçmeye mahal yoktur. Zaten Ana
yasa Komisyonu Meclisteki siyasi parti grup
larını temsil eden azalardan teşekkül eden bir 
encümen olacaktır. B-ı itibarla netice olarak 
Başkanlık Divanının tebliğini almak için cel
seye bir saat ara verdikten sonra tekrar müza
kereye devam edilmesi b ı arz ettiğim hususa-
tın ieaıbırhr. 

BAŞKAN — Bir noktarm tavzihi lâzımge-
liyor. O da verilen takrir ; bir kanını lâyihası 
mahiyetinde olmadığı için 24 saat geçmesine 
ihtiyaç yoktur, 

Senato Heyeti Umumiyesi her hangi bir 
encümenin kurulmasını arzu ederse ona göre 
müzakere eder ve karara varırız. 

Başkanlık Divanı, İm husustaki vaziyeti 
sizlere arz etmiştir, eğer Senato Yüksek Hey
eti Umumiyesi bir komisyonu kurmayı arzu 
eder ve karar verirse, (Başkanlık Divanı yaj)-
sm sesleri) Başkanlık Divanı tamamen icabına 
bakar. 

ÂMİL AKTÜS — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Ferit Alpiskender Beyefendinin 
24 saat geçmeden bir takririn görüşülemiyeceği 
hakkındaki beyanına Sayın Başkan cevap ver
dikleri İçin, o noktaya temas etmiyeceğinı. Bir 
takrir verilmiştir; o takrirde Tüzük Komisyo
nu seçilmesi bahis konusudur. 24 saat bekleme 
keyfiyeti kanun tasarılarında bahis konusudur. 
Takrirler için böyle bir bekleme müddeti yok
tur. 

Kanaatimce. Senatonun komisyonları Tüzük
te bir hadde halinde yer alır. Nitekim elimiz
de mevcudolan Tüzüğün, yani bugün geçici ola
rak tatbik ettiğimiz Tüzüğün (bir maddesinde 
«Meclis vazifeleri ile mütenazır encümenler» 
başlığı altında bütün komisyonlar teker teker 
sayılmıştır. Meselâ «Arzuhal Encümeni (2o âza, 
iki muvazzaf kâtip)» 

Anayasanın geçici üçüncü maddesine göre 
bugün yürürlükte olan İçtüzük hükümleri ge
reğince encümenleri seçmek icabedecektir, 

Bu encümenlerin bâzısı on sekiz, bâzıları 20 
kişiden terekkübetmektedir. içtüzükte bunların 
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hepsi ayrı yarı sayılmıştır ve kere içinde de 
bıı encümenlere kaç âza seçileceği (gösterilmiş
tir. Biraz evvel Sayın Başkanın izm işaret bu
yurdukları gibi Senato üyelerinin yekûnu 180 e 
yaklaşıyor. Senatomuzun mesaisi bakı
mından bu kadar çeşitli encümenlere âza 
veremiyeceğimiz aşikârdır. Peki ne olacak? Ge
rek sayı itibariyle, gerek netice bakımından ya
pılacak tüzükte encümenler teşkiline i ait hüküm
lerin bir revizyona tâbi tutulmadı icabedecektir. 
Bunu da Tüzüğü hazırlıyacak elan Tüzük Ko
misyonunun yapması lâzımdır. Çünkü Tüzük 
hükümlerine göre seçilerek huzurunuza gelecek 
encümenler, elimizde mevcudolan geçici içtüzük
te, olduğu gibi, Tüzüğün bir maddesinde yer 
alacaktır. Yani bu madde-, Yüksek Huzurunuz
da söz konusu olacak ve muhterenjı. üyelerin 
mütalâaları ile ve verecekleri tadil takrirleri 
eklendikten sonra vereceğiniz karara göre, nihai 
şeklini alacaktır. 

Bu kabul edildikten sonra, encümenler buna 
göre seçilecektir. Her parti aday gösterecektir. 
Bu yapılmadan bir seçim yapmaya imkân yok
tur. 

Anayasanın geçici 3 ncü maddesine göre tat
bik ettiğimiz bir Tüzük vardır. Fakat bu bizim 
Meclisimize uymuyor. Bu Tüzük bizi tatmin et
miyor. Çünkü tek Meclise göre yapılmıştır. Bu 
Tüzük 175 üyesi olan Senato çalışmasına uy
gun hükümleri ihtiva etmiyor. Bu durumda ne 
yapılacaktır. Bu durumda Anayasanın takibetti-
ği sıra takibedilccektir. Anayasanın 84 ncü 
maddesi evvelâ Başkanlık Divanının teşkilini 
emrediyor. Ondan sonra diyor ki, IV"illet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu tüzüklerini yapar
lar. Binaenaleyh ilk yapılacak iş Başkanlık Di
vanını teşkil etmek ve ondan sonra da tüzükle
rini yapmaktır. Bendenizin kanaatime göre de 
şimdi yapılacak yegâne işimiz Tüzüktür. Nite
kim Kurucular Meclisinde de bu "şekilde olmuş
tur. Şimdi toplantıya ara verelim, par biler aday
larını tesbit ettikten sonra bir Tüzük Komisyo
nu teşkil edelim. 

Yabancı kaynaklardan istifade meselesine 
gelince; Anayasanın hazırlanışı sırasında, içtü
zükler de düşünülmüş, bunun için gerekli kay
naklar esasen getirtilmiştir. Bizim istifade ede
ceğimiz Avrupa 'senatoları, Batı senatolarının, 
hattâ Güney - Amerika memleketlerine ait bir
çok senato tüzükleri bugün Meclisimiirin kütüp-* 
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hanesinde mevcuttur. Eksik olanları da Adalet 
Bakanlığı Kütüphanesinden temin etmek müm
kündür, 

Bir taraftan, yazılmış, yapılmış teşebbüslerin 
neticeleri gelir, bir taraftan da mevcut kaynak
lardan faydalanılır, teşkil edilecek Tüzük Ko
misyonuna bunlar verilir. 

Bu kaynaklara sahip bulunan Tüzük Komis
yonu meseleyi enine boyuna münakaşa eder, 
Senato için şu kadar komisyon lâzımdır, bu ka
dar âzası olmalıdır, der. Bugün yürürlükte bu
lunan Tüzüğe göre, falan komisyonun 20 kişi, 
falan komisyonun 15 kişi olmasını tasvibinize 
arz ediyorum, tarzında bir mütalâa beyan et
mesi doğru değildir. Bu meselenin tüzükle hal
ledilmesi icabeder. Bu bakımdan mesele, Tüzük 
Komisyonunun hazırlıyacağı tüzüğün burada 
müzakere ve münakaşası sırasında halledilmeli
dir. Bütün parti temsilcilerinin iştirak edecek
leri bu komisyona tabiî üyelerin de alınımasını 
rica ederim. Eğer böyle bir komisyonun kurul* 
ması kabul buyurulacak olursa, bu celsede, 
tabiî bağımsız azaların da katılmasını sağla
mak suretiyle, bu komisyonu seçelim. Bendeni
zin mâruzâtım, tamamen vakit israfına ve işle
tin sürüncemede kalmasına mâni olmak içindir. 
Kabul buyurulımasını istirham ederim. 

. BAŞKAN — Esasen bu bir usul meselesidir. 
Verilen takrirlere ve burada ifade edilen fikir
lere göre, komisyon seçimlerine geçilmeden ön
ce, bir İçtüzük Komisyonu teşkili istenmekte
dir. Başkanlık Divanı olarak biz yardımcı ola
cağız. 

Encümenler için tesbit edilecek aday mese
lesinde partiler de tekliflerini bildireceklerdir. 
Senatom ifâdaki parti grupları ile temas imkânı 
mevcuttur. 

Bununla beraber, Yüksek Meclis hususi bir 
İçtüzük Encümeni kurulmasına karar verirse, 
Başkanlık Divanı her türlü yardımda buluna
caktır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, bahis konusu olan mevzu 
hakkında hem değerli arkadaşlarımızın müta
lâalarını, hem de değerli Başkanımızın noktai 
nazarını telif etmek için söz aldım. Anlaşılıyor 
ki, daha önce ilımî bir çalışma devresi geçirmek 
lâzımıdır. Buna da Başkanlık Divanı teşebbüs 
otmiş bulunuyor.. Bugünden itibaren bir tatile 
girmek mevzuubahsolduğuna göre bu müddet es-
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nasmda Başkanlık Divanı diğer parlâmentola
rın tüzüklerini tetkik etmek üzere bir hazırlık 
yapsınlar, önümüzdeki toplantı günü huzuru
nuza getiiüsinıler. Ondan sonra bir encümenin 
'kurulmasını Yüksek Heyetiniz lüzum görürse, 
o vakit partilerin Senatodaki kuvvetlerinin 
oranına, bağımsızların ve tabiî üyelerden de 
münasip adedde arkadaşların katılacağı nisbet-
te üyelerle temsil edilmeleri uygun olacaktır. 

Encümen mevzuunu ele almış bulunan Baş- | 
kanlık Divanı bir hazırlık yapmıştır. Ancak, 
yeni tekliflerle 'karşılaşılmıştır. Başkanlıik Di
vanı elbette kolaylık gösterecektir. 

Şu halde bugün müzakereleri usulî olarak 
burada daha çok uzatmakta bir fayda yoktur. 
Teklifim şöyle olacaktır : 

Başkanlık Divanı önümüzdeki toplantı gü
nüne kadar bu mevzu ile ilgili hazırlıklarını 
yapsınlar. Hazırlıklarını yüksek huzurunuza ge-
ıtârdikten sonra burada vereceğiniz karara göre 
encümen kurmak gerekiyorsa encümen kurmak, 
gerekmiyorsa ona göre bir karar alınmak üze
re bu mevzu hakkındaki müzakerelerin kifaye
tliyle Başkanlık Divanınca gerekli hazırlıklara 
tevessül edilmesini arz ve teklif ediyorum. (Al- ı 
kışlar) ' I 

ÎZZET BlRANT (İzmir) — Mu!hıtorem ar
kadaşlar, Sayın Ahmet arkadaşımızın teklifle
rinden, prensip bakımından, çok önemli gördü
ğüm bir iki noktası hakkında şahsi filkİTİerirnıi 
arz edeceğim : Meseleyi akademik mütalâa edip 
müzakereyi uzatmak belki de istenilen neticeye 
varmak bakımından bizi zorluğa götürehilİ!'. 
O itibarla Sayın Ahmet arkadaşımızın teklif 
ettiği gilbi, yalnız bu konuyu derhal ele alarak 
partiler arasında bir -Tüzük Komisyonunun bu 
zamanda vazifelendirilkneisi zannederim ki, 
maksadı temline en uygun bir usul olur. Burada, 
şunu da işaret etmek istiyeceğim ki, Tüzüğün, 
kanunun koyduğu prensipler dâhilinde tedvin 
edilmesi elıbetteki esastır. Binaenaleyh, Tüzük 
üzerinde, filhal çalışmasını mümkün kılacak 
membalar vardır. Kütüphanemizde icabeden 
edebiyatın bulunması mümkün olduğuna göre, 
bendeniz Tüzük Komisyonunun kurulmasının 
maksadı temin için daha kısa yoldan, daha isa
betli olacağı kanaatini arz ettim, Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —•••Buyurun, Sahir Kuratluoğlu, 
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SAHÎR K.7RUTLUOĞLU — Muhterem Ba§-

. kan, Muhterem Senato üyeleri, meselenin Ana
yasa ve îçtüriik zaviyesinden düğümlenmiş 
olan bir başka noktai nazara temas etmeme 
müsaade etmenizi rica edeceğim. Anayasamı
zın 85 nei maddesi ile İçtüzüğün 23 ve Anaya
sanın geçici 3 -ıcü maddesini birlikte mütalâa 
ettiğimiz zaman, sarih bir neticeye varmanın 
imkânını elde etmiş oluruz. Anayasamızın 85 
nei maddesi, Meclislerin kendi çalışmalarını ya
pacakları tüzükle tanzim edecekleri hükmünü 
ihtiva etmektedir. Dahilî Nizamnamenin 23 ncü 
maddesinde ise ihtisas cetvellerinin dağıtılma
sından dört gr.n sonra komisyonların seçilmesini 
mecburi kılar. Riyaset Divanı ihtisas cetvelleri
ni dağıtmış bulunduğuna göre, dört günlük bir 
tatilden sonra encümenler seçimine gidilmek gibi 
(bir mecburiyetle Yüksek Meclisiniz karşı karşıya 
Ibulunuyor. Dahilî Nizamname 22 nei maddesinde 
20 komisyonun kurulmasını emreder. Ancak, ko
misyon âzalarının adedinin az veya çok olmasını 
Yüksek Meclisin kararma bırakır. 

Senato Heyeti Umumiyesinin encümenlere 
taksiminde varılacak neticenin ne olacağı üzerin
de düşünürken, en az 20 encümen kurmamızın 
gerektiği dikkate alınmalıdır. 

Ancak Yüksek Heyetiniz kendi gündemine 
hâkim olduğuna göre, bugün Riyaset Divanının 
bizlere yaptığı tobliğ gereğince meselenin müza
kere edilerek, önümüzdeki toplantıya kadar, Baş
kanlık Divanının yapacağı hazırlıklar getirilir; 
neticeler ve hususiyetleri göz önünde tutmak ve 
icaibediyorsa, bir içtüzük komisyonu kurmak üze
re; bu Meclisin tatile girmesinde,Üıtilafları önle
me bakımından, fayda mülâhaza etmekteyim. 

Bu itibarla Dahilî Nizamnamenin 22 ve Ana
yasanın 85 nei maddelerinin göz önünde bulun
durularak karar verilmesinde fayda mevcuttur. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın, arkadaşların verdikleri 
izahat meseleye ışık tutmaktadır. Ancak ihtisas 
cetvellerinin dağıtılmasından dört gün sonra en
cümen seçimlerine gidilmesi keyfiyeti arkadaşla
rımızın söyledikleri şekilde değildir. Parti grup
larının seçtikleri adayların bildirilmesinden son
ra dört günün geçmesi lâzımdır ki, bu adaylar da 
henüz bildirilmemiştir. Binaenaleyh bu bakım
dan bir müşkülâta uğrayacağımızı tahmin etmi
yorum, 

«M 
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Müteaddit arkadaşımız söz a'mış ve bunlar 

da Artus arkadaşımızı takviye ecer . mahiyette 
konuşmuşlardır. Artus arkadaşımızın noktai na
zarına göre bir İçtüzük Komisyonu•; kurulması 
hakkındaki takriri reylerinize arz edeceğim. Bun
dan sonra gruplara bir zaman bırakalım, arka
daşlar namzetlerini bildirmek' imkânını -bulsun
lar. Evvelâ 12 kişilik komisyon kurma teklifi var. 

MEHMET ÜNALDI (Adana; ^ - Söz istiyo
rum. \ 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET İNALDI (Adana) -4 Muhterem 

arkadaşlarım, encümen seçimleri aşağı - yukarı 
kararlaştırılmış vaziyettedir. Fakat bu toplantı 
tatil edildikten sonra 3'apaeağımız ill^ toplantı
dan da 4 gün geçmiş olacaktır. Şii Adi, '• encümen 
»seçimlerine gidileceğine göre, benim bir teklifim 
olacaktır. 

(Bugün Mecliste mevcut encümenler ve onlara 
muvazi olarak bizim Senatomuzda aynı encümen
ler teşekkül edecek olursa, aded bakımından bu 
kifayet etmiyecektir. Sonra, işlerin biraz daha 
sürüncemede kalmasına selbdbolacaktır. 

Binaenaleyh benim teklifim şudur : 
Riyaset Divanı encümenlerin miktarı ve her 

encümene seçilecek üye hakkında bir teklif ge
tirsin. Bu teklif üzerine ilk toplantımızda bir mü
zakere açalım. Encümenlerin adedini ve üye mik
tarını tedbit ettikten sonra partilerin verecekleri 
azalara göre encümenleri teşkil edelim. Maruza
tım (bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Halen mer'i olan Meclis içtüzüğü tek Meclis 

esasına ve eski Anayasaya, göre hazırlanmış bir 
içtüzük olmak itibariyle Senatomuzun mesaisine 
düzen vermekten ve ihtiyaçlarını karşılamaktan 
çok uzaktır; 

Daha henüz T. B. M. Meclisi mesaisinin tama-
miyle başlamadığı bu müsait günlerden faydala
nılarak Anayasa hükmüne göre Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün süratle hazırlanması uygun 
olacaktır. Bu maksatla : 

1. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünü hazır
lamak üzere 15 kişilik bir geçici komisyon teşki
lini; 

2. Yeni içtüzüğün kabulünden sonra ve 
onun tâyin edeceği şekil ve addedde encümenler 

— 86 
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teşkiline imkân vermek üzere encümen seçimleri
nin tehirine karar ittihazını arz ve teklif ederim. 

1 . 11 . 1961 
Malatya C Senato Üyesi 

Nüvit Yetkin 

ıBAŞKAN — Müsaade ederseniz evvelâ ikinci 
fıkrayı yüksek tasvibinize arz edeyim. Eğer İç
tüzük Komisyonunun kurulması kabul edilip, 15 
kişilik bir komisyon teşkili kararlaştırılırsa o za
man 12 kişilik encümen kurulması takriri berta
raf edilmiş olur. 

Diğer, encümen kurulması hakkındaki ikinci 
teklif kabul edilirse, o zaman toplantının tehirine 
karar verilmiş olur. 

Bu bakımdan takririn birinci fıkrasını tek
rar okutacağım, oylarınıza arz edeceğim. 

«Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğünü hazır
lamak üzere, 15 kişilik bir geçici komisyonun teş
kilini,» 

(BAŞKAN — Bu fıkrayı yüksek reylerinize 
arz edeceğim. KaJbul edenler lütfen el kaldırsın
lar. Kabul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Şimdi ikinci fıkrayı okuyacağım. 
«Yeni İçtüzüğün kabulünden sonra ve onun 

tâyin edeceği şekil ve adedde encümenler teşkili
ne imkân vermek üzere encümen seçimlerin tehi
rine karar ittihazını» 

ıBAŞKAN — Şimdi, okunan fıkraya göre, 
teklife göre, seçimlerin telhir edilmesini yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bir takrir vardır, Cevdet Geiboloğlu 
arkadaşımız tarafından verilmiştir. Dört parti 
temsilcilerinden ve tabiî senatörlerden ikişer âza 
alınmak suretiyle 15 üyelik geçici bir komisyon 
seçilmesini teklif etmektedir. Ancak böyle bir 
takriri reye koymadan evvel bu husustaki görüş
lerinizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz demin tasvibinize ik
tiran eden takririmde, bu komisyonun 15 kişi 
olmasını derpiş ederken mülâhazam, Anayasa
mızın, komisyonların teşkilinde, siyasi parti
lerin kendi temsilcileri nisbetinde âza bulun
durmaları hususundaki hükmüne dayanıyordu. 
Bu noktayı nazarı itibara alarak bendeniz, 
aynı zamanda Senatomuzda bulunan Tabiî üye-
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lerle, Devlet Reisi kontenjanından gelmiş bu
lunan kıymetli arkadaşları da nazarı dikkate 
alarak, Adalet Partisinden 5, Cumhuriyet 
Halk Partisinden o, diğer iki siyasi partiden 
ikişer. Tabiî üyelerden 2, Devlet Reisi konten
janından gelmiş olan arkadaşlar bir olmak 
üzere, 15 kişinin bu tarzda terkibini ve buna 
dair bir takriri Başkanlık Divanına, arz edece
ğim efendim. 'Benim arzım budur. 

BAŞKAN — Niyazi Ağırnash. 
NİYAZİ AOlRNASLI (Ankara) - Muhte

rem Senatomuz, Başkanlık Divanı seçiminde 
cidden numune bir anane kurdu. Bu anane, 
inşallah, gelecek faaliyetlerimiz için de hayırlı 
ve başarılı olur. Yalnız, nedense, daha az Se
natör getirmiş olmak keyfiyeti sık sık bir ku
sur gibi ortaya atılmaktadır. Bu doğru değil
dir, Bu gibi komisyonlara yapılacak seçim
lerde, daha ziyade, îiyakata bakılır. Senato
ya seçilen bütün arkadaşlarımızda bu liyakat 
vardır. Ama, bu ayrıca kanun tekniğine, İç
tüzüğün hazırlanmasına vâkıf olmayı gerekti
rir. Burada da mutlaka aded bakımından, tem
sil mevzuunda hassasiyet ve titizlik gösterme
nin doğru olmadığını arz ve çok senatör getir
miş olan partilerden rica edeceğim. Bu hassa
siyet bizi doğru yola sevk etmez. Bu yapılma
sın, part i ' zihniyeti mevzuubabsoimasın. Hat
tâ, parti hiç bahis mevzuu olmadan, ihtisasa 
göre encümenler teşkil edilmelidir. 

Biz yalnız memleket meselelerini düşüne
rek hareket etmeliyiz. Bu itibarla biz Meclise 
örnek olacak bir şekilde komisyonlarımızı, 
ehliyete göre teşkil etmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
çok senatör getirmedik diye, lütfen bizi ren
cide edecek şekilde konuşmasınlar, bunu is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Hazer, 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, bir ihtisas komisyonunun teşkili 
mevzuubahistir. Bu itibarla, partilerin şu 
kontenjanda, şu nisbette terekkübü asla mev-
zuubahsolmamak Jâzımgelir. 

Ayrıca meriyette bulunan bir kanuna göre, 
Kurucu Meclis teşkili hakkındaki Kanuna 
göre, Tüzük Komisyonunun bir ihtisas komis
yonu halinde teşekkül edeceği de hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. Aslında vazife ve parti 
vazifesi, bir parti çekişmesi ile halletmek mev-
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zuu değildir. Bu itibarla, arkadaşımızın tak
ririnin redd: ile bu komisyonun işin icabına 
uygun, ihtisasa daha çok ehemmiyet veren 
bir cncünıemn teşkili ile ilgili olduğu için 
Yüksek Heyetinizin, terekküp tarzı ne olursa 
olsun, bir Tüzük Komisyonu teşkili esasına 
göre rey kullanması lâzımgeldiği kanaatinde
yim ve bu suretle takririn kabulünü arz ve 
teklif ediyorum. 

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

Arkadaşlar; Anayasa, partilerin aldıkları rey 
miktarı ile komisyon seçimine ait bir hüküm 
ihtiva etmeiLieikledir. Bu husıts bundan evvel de 
ileri sürüldü ve maalesef, saldım bir istika m el 
aklı. Biz, adalet Partililer burada en çok san
dalyeyi* sahibolmakla beraber, böyle bir yolda 
olmadığımız gibi, böyle bir talepte de bulun-
ımadığiimızı tekrarda, fayda bulduk. Geçen sefer 
de bu yoldaki bir talep Başkan seçiminde de 
itirazlara sebcboldıı. Ancaik, arkadaşlaıridan bir 
tanesi, çoik sandalye saihibi olan partilerden 
b aksederken, bunun taisihihi lüzumunun da izah 
v'idil'mesi i c ab od erkli. Oünlkü, bizden böyle bir 
talep gelmedi. Anayasaımızda böyle bir hüküm. 
mtevcudiolmadığnıa ^'öv^ bu hususta arkadaşla
rın kendi aralarında anlaşarak namzetterini 
•doğrudan doğruya göiSitcnııC'Iorine taraftarız. 

İlkindi hususa gelince; bunun çok acele mü
talâa edilıinesi pek yerinde olmamak lâzimgelir, 
Bu sebepten, mademiki takrir kabul edilmiştir, 
kabul edildikten sonra arkadaşlarım uz yekdiğe
riyle görüşüp, bu mevzuda salahiyetli alanla
rın, çalışabileceklerin teslbitn için zamana muh-
tacolduklarını nazardan uzak tutmamaları icab-
eder. 

Sizleri hürmetle selâmlar, durumun bu yol
da müitalâaısını rica edenim. (Allkışlar) 

BAŞKAN — Müzakereyi kısaltmaya medar 
olur, diye 85 ııci maddenin ikinci fıkrasına na
zarı dikkatlerinizi eelbederim. Burada; «İçtüzük 
hükümleri, siyasi parti gruplarının Meclislerini 
faaliyetlerine, kuvvetleri oranında katıllmala-
rını sağlıyaeak yolda düzenlenir» diye bir hü
küm vardır. Bunu da bu müzakereleıinıizde 
faydalı olur, mülâha-zasiyle arz etmekle iktifa 
ediyorum. 

Buyurun, Âmil Art us. 
AMİL ARTUS —- Muhterem arkadaşlar, 

İçtüzük Komisyonuna bütün partilerin eşit sa-
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yıda iştirak etnteleni yolunda izhar bııyurulan 
ve alkışlarla. tasviibedilen tem'enn'iyi ve göste
rilen hassasiyeti bendeniz do büyük bir samimi
yetle benimsiyorum. Ancak, bütün çalışmaları-
mızlda, Anayasa hükümlerine sıkı sıkı sarılma
nın ve Anayasadan katiyen ayi'ilmamanın ge
rektiğine kaa/niâm. Biraz evvel Sayın Başkanı
mızın yüksek ıfttılaımza arz ettiği 85 n«i mad
denin 2 nci' fıkrası; İçtüzük hükümleri, siyasi 
parti gruplarımn, Meclislerin bütün faaliyetle-
rine kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıya
cak yokla düzenlenir, der. B'iı hüküm Başkan
lık Divanında olduğu gıilbi, diğer Meclis faali
yetlerinde de siya<si partilerin Meclisteki kuv
vetleri niyböt'iııude Meclis faaliyetlerine kaitıLma-
1 arını enırede.r. Bu bir Anayasa hükmüdür. Bu 
hükmün dışına çıkarak başka şekilde bir hal 
suneti üzerimde mutalbakata varabiliriz, zanne
diyorum. Fakat, bugün için sempatilerimiz ve 
duygularımız başka türlü tecelli etse bile, Ana
yasa hükümlerinden ayrılmamayı, çalınma ha
yatımızın bu ilk gününde 'kendimize düstur 
itifilhaz etim eliyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Niivit Yetkin. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; bendenizin takririmde ve buradan 
izah e de liken arz (ittiğim mültalâaım, Muhterem 
Başlkaniimızın demin okuduğu Anayasa hükmü
me uymak zorundan doğmuş bulunmakta idi. 
Mensulboldıığum grupun burada diğer parti 
gruplarının daha fazla endişe etmelerini mucib-
olacak bir düşünceye sailrip olmadığını ve Sayın 
Osman Saim Sarıgöllü arkadaşımızın gösterdik
leri anlayıştan ve izhar ettikleri iyi niyetten do
layı teşekkürlerimi arz etmek isterim. Ve aynı 
anlayış sebebiyle takririmi geri alıyorum. Hep 
müsavi adedde bu komisyonun seçimine geçelim. 
Muhterem Başkanımızın ifade ettiği gibi, bunun 
'üzerindeki karar yine Yüksek Heyetinizin ola
caktır. Sadece şu hususu arz etmek isterim ki, be
ni bu takriri vermeye sevk etti. 

Bu hüküm, Anayasanın 85 nci maddesine 
konmuş, bütün Senato çalışmalarına, bütün Mec
lis çalışmalarına siyasi partilerin kuvvetleri ora
nında temsil edilmeleri hususunda konulmuş 
âmir ibir hüküm idi. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar; müzakereJe-
rimiz daha ziyade basite erişmiş bulunuyor. Bir 
arkadaşımızın takriri var; mesaimizi hızlandıra-
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cak mahiyettedir. Yüksek Meclisinize arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dört parti ve talbiî senatörlerden üçer aday 

seçilerek 15 üyeden teşekkül edecek bir İçtüzük 
Komisyonunun seçilmesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis Senatörü 
Cevdet Gdboloğlu 

BAŞKAN —- Takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
(Anlaşılmadı, sesleri) 

Kalbul etmiyenler... 38 oya karşı 52 oyla tak
rir reddedilmiştir. 

Buyurun, Osman Bey. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem arkadaşlar; biraz evvel de arkadaşlar 
Anayasanın 85 nci maddesinin fıkraları üzerinde 
durarak bir hususun Anayasa ile hudutlandırıl-
dığmı beyan ettiler. Kanaatimce, Anayasanın 85 
nci maddesini tekraren okuyacağım, ve görüle
cektir ki, Anayasa, kendi nizamnamesini hazır
larken Senatoyu hiçjbir şekilde ibağlamamakta-
dır. Bu bir Anayasa mevzuudur, reye konulamaz. 
Ancak ona ittıba edilir. İçtüzük hükümleri, siyasi 
parti grupları meclislerin Ibütün faaliyetlerine 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak 
yönde düzenlenir, demektedir. Bunun için ev
velâ İçtüzük yapılacak. Bu İçtüzük partilerin 
durumunu bu oranda tanzim etsin denilmek
tedir: Binaenaleyh, aynı şey değil, İçtüzük 
doğrudan doğruya, ve hakikaten partinin ekse
riyeti veya azınlığını nazarı itibara almadan 
teşekkül edecek bir komisyonla kurulur. Baş
kanların seçilmesinde de Anayasa müstakil bir hü
küm vaz'etmiştir. Yani mevzu, çok sandalye ve
ya az sandalye sahibi olan partiler mevzuu de
ğildir. Senato Heyeti TJmumiyesi kimi seçerse 
o Başkan olur. Anayasamızda, Başkanlık Di
vanı için, işgal ettikleri sandalyeye göre düzen
lenir hükmü vardır. Burada İçtüzük doğru
dan doğruya Senato tarafından böyle bir mu
vazenenin gözetilmek mecburiyetini de vaz'et
miştir. Ancak bu Tüzükte konulmuş hüküm
lere göre, partiler kendi kuvvetleri nisbetinde 
encümenlerde temsil edileceklerdir. Bu, sağlana
caktır. Kasdım; Anayasa mevzuu üzerinde has
sasiyetle durulduğuna ve durulmasının da bir 
mecburiyet olmasına göre, içtüzük Komisyonu 
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mevzuunda bu kuvvet ıuevzuunım nazarı itibara 
alınmaması mümkün, olabilir. Ama, kendi anı
larında yapacakları bir anlaşma ile. İçtüzük 
Komisyonu tesisinde bir neticeye varırlarsa 
kimse bu hususu ne menetmekte, ne de bu me
scit hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bu 
itibarla, mevzuu tekrar arz etmek mecburiyetin
de kaldım. 

Huzurunuzdan hürmetle ayrılırken, bu hu
susun nazarı itibara alınmasını ve buna uygun 
olarak yapılacak işlerden, hem Anayasa hük
müne. hem do »Senatomuza uygun, neticeler alı
nacağını hürmetle arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - .Muhterem arkadaşlarım, bir 
noktayı rica edeceğim. : "içtüzüğün tadili üze
rinde birçok müzakerelerden sonra kabul bu
yurduğunuz takrir üzerinde m üs bet veya menfi 
tetkiklerle Başkanlık Divanına yardım etme
nizi rica ediyorum. Bir takrir geri alın
mış, ikinci bir takrir reddedilmiştir. Binaen
aleyh, bu yolda müzakereyi süratlendirmek im
kânı hâsıl olmayacaktır. , 

Buyurun Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, değerli senatörler; zannediyorum ki, demin 
oylama yapılırken, bilhassa Anayasaya aykırı 
bir oy vermekten ikaz eder mahiyette konuşma
lar oldu. Halbuki demin benden evvel ko
nuşan arkadaşın izah ettiği gibi, bu mevzu 
yani içtüzüğün 82 nci maddesi, burada zikredi
len faaliyetlerle, partilerin kuvvetleri nisbe-
tinde katılmaları mevzuu 'ile ilgili değildir. Bu, 
bütün partieriu parlâmento faaliyetlerini kapısı 
önünde karşılıyan bir hükümdür. Bu itibarla, 
bilhassa bu çatı altında mümkün olduğu kadar 
partizan zihniyetten uzak çalışmayı kendine 
işar edinen Senatonun hassasiyetini göstermesi 
bakımından, bütün partilerin ve tarafsız üyele
rin müşterek sayıda Tüzük haz.n4iklan.ua katıl
malarım, bendeniz iyi bir psikolojik başlangıç 
olarak kabul ve reylerinizi bu yolda kullanma
nızı rica ediyorum. 

BAŞKAN - ~ Turhan Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ —- (Sakarya) Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler; Yüksek He
yetiniz, Anayasa, mevzuunu halletmiştir. Müsa
maha ve toleransı esas kabul eden Heyetimiz, 
çalışmalarına bu istikamette ışık tutmak kara
rındadır. Ancak, Anayasanın âmir hükmüne 
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de hürmetkar olmak mecburiyetindeyiz. Bizim 
verdiğimiz takrirde yaptığımız teklif şudur : 
Dört, parti, tabiî üyeler ve Devlet Reisi kon
tenjanından gelen, bağımsız üyelerin teşkil 
edeceği bir komisyon, Tüzük Komisyonuna dâhil 
olacak zevatın kontenjanını tesbit etsin. Mev
zuu uzattığımız, müddetçe netice istihsaline 
maddeten imkân yoktur. Tekraren arz ediyo
rum, 4 parti müsavi üye adedinde tabiî üyeler 
ve bağımsızların da dâhil olduğu bir heyet, 
Tüzük Komisyonuna dâhil olacak partilerin 
kontenjanını tesbit etsin. Süratle çalışmaya 
başlasın. Hilâfına, karşılıklı konuşmalarımızda 
netice istihsaline imkân göremiyorum. Anaya
sanın âmir hükmü önümüzdedir. Bunu ret ve 
inkâr ederek, karşılıklı tâvize maddeten imkân 
yoktur. Bunda, çok değer verdiğimiz Niyazi 
Ağırııaslı arkadaşımızın alınganlık göstermesi 
için de hiçbir sebep yoktur. Anayasanın ko
nuşulduğu yerde müsamahanın hâkim olmaması 
lâzımdır. (Alkışlar.) 

BA.ŞKAN — Muhterem arkadaşlar; ayın 
mevzua ait takrirler gelmiştir. Yalnız oylama sı
rasında söz almam lyaeağı yüksek malumlarınız
dır. 

Simdi takrirleri okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Geçici Tüzük Komisyonu! 15 ikisi olarak 'ka

bul edilmiş olduğuna, göre Anayasanın Sfi/2 nci 
maddesi hükümleri dairesinde parti grup baş
kan ve tabiî üyeler mümessili ile birlikte adayla
rı tesbit hususunu arz ve teklif ederiz. 

İzmir Senatörü izmir Senatörü 
O. L fit fi Bozcalı İzzet Bir ant 

Yüksok Başikanl ığa 
Anayasalımı sarih hükmü muvacehesinde ku

rulacak İçtüzük Komisyonunum A. P. den fi, C. 
H. P. den 3, Y. T, P. ile O. K. M. P. den 2 şer 
ve TaFoiî Üyelerden 2 <ve Reisicumhur kontenja
nı. üyelerden 1 üye alınmak suretiyle teşkillini 
arz ve teklif ederim. 

Maraş Senatörü 
Cenap Aksu 

BAŞKAN — .Sayın arkadaşlar; İzzet B i rant 
ve Ömer Lütfi arkadaşımızm teklifleri, parti baş
kanları ve tabiî üyeler temsilcilerinin temas ne
ticesinde 15 kişinin tesbitini tazamnmn etmekte-

http://haz.n4iklari.ua
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dir. Diğer teklif ise dallıa vuzulhlu ibir tek lif d ir. 
Binaenaleyh, tercih ıhın takriri oyunuza arz ede
ceğim. Bilâhara ilk takriri okutacağım. 

Şimdi, Sayın Ccnıap Aksu'nun takririni tek
rar okuıtuyorum. 

(Cenap Aksu'nun takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 'Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir, arkadaşlar. 
Diğer takrirleri reye koyma ihtiyacı hâsıl ol-
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ımıyor. Başkanlık Divanı Grup Reisleriyle temas 
ederek'adaylan belirteceklerdir. Bu cihet ve ay
rıca arkadaşların birbirleriyle tanışmalarını sağ
lamak maksadiyle, saat 18,00 de burada toplanın-
caya kadar Meclis lokantasına teşriflerinizi rica 
ekliyorum. Gruplarla temastan sonra komisyon 
hakkında karar ittihaz edilmek ve saat 18,00 de 
toplanmak üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüblü 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Mehmet Ali Demir (Giresun) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; çoğun
luk vardır. Oturumu açıyorum. İttihaz ettiğiniz 
karar gereğince partiler ve talbiî üyeler ve ba
ğımsızlardan 15 kişilik Tüzük Komisyonuna se
çilen adayları şimdi isimleriyle tasvibinize arz 
edilecektir. 

Tabiî üyelerden : Ahmet Yıldız, Selâhattin 
özgür, 

Bağımsızlardan : Âmil Artus, 
Adalet Partisinden : Akif îyidoğan, Turhan 

Kapanlı, Ferit Alpiskender, Cahit Okurer, Os
man Saim Sarıgöllü, 

O. Halk Partisinden : Nüvit Yetkin. Tahsin 
Banguoğlu, Muhiddin Kılıç, 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden : Ce
lâl Tevfik Karasapan, Sadık Artukmaç, 

Yeni Türkiye Partisinden : Osman Hacıbal-
oğlu, Mehmet îzmen. -

Bu arkadaşları yazılı oy pusulalariyle veya. 
işari reyle seçmek, kararlarınıza bağlıdır. (İşa-
ri reyle seçelim sesleri) O halde işari reyle se
çimi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Oy bir
liği ile kabul edilmiştir. Şu halde bu arkadaş
ların komisyonda vazife almalarını tasvip buyu
ran arkadaşla,r tekrar işaret etsinler... Kabul et
miyenler... Ojf birliği ile kabul edilmiştir. 

Tüzük Komisyonuna seçilen arkadaşların ad
larını tekrar okuyoruz. 

Tabiî üyelerden : 
1. Ahmet Yıldız " 
2. Selâhattin özgür 
Bağımsızlardan : 
I. Âmil Artus 
Adalet Partisinden : 
1. Akif Eyidoğan 
2. Turhan kapanlı 
• '>. Ferit Alpiskender 
4. Cahit Okurer 
5. Saim Sarıgöllü 
Cumhuriyet Halk Partisinden : 
1. Nüvit Yetkin 
2. Tahsin Banguoğlu 
3. Muhittin Kılıç 
Cumhuriyetçi Köydü Millet Partisinden : 
1. Celâl Tevfik Karasapan 
2. Sadık Artukmaç 
Yeni Türkiye Partisinden : 
1. Osman Haeıbaloğlu 
2. Mehmet Izmen 
BAŞKAN — Bu arkadaşlarımız seçilmişler

dir, kendilerine başarılar dilerim. Aralarında 
Başkanlık Divanını seçmek üzere ne zaman ve 
nerede toplanacakları Başkanlıkça bildirilecek
tir. 

— 39 — 
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Elimizde müzakere edecek madde olmadığı j at 15 te toplanmak üzere Birleşime son veriyo-

gibi Tüzük Komisyonunun çalışmasına imkân ş mm. 
vermek için 15 Kasım 19fil Çarşamba yünü sa- j Kapanma saati : 18,08 

»« <+mim* 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Macaristan Elçisi Burhan Işın'rn, Cum
huriyet Bayramı tebrik telgrafı,. 

2. — Denizcilik Bankam Umum Müdürü 8er-
met Crökdeniz'in, Cumhuriyet Bayramı tebrik 
telgrafı. 

3. — Türk Ortodoksları Dinsel Başkanı Papa 
Eftin ErenoVun, Cumhuriyet Bayramı tebrik 
telgrafı. 
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