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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Üyesd Mehmet îlkuçan'a izan veril
mesi ha'kkındaıki Başkanlık tezkeresi okundu 
ve izin kabul olundu. 

Ankara Üniversitesinin 1956, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1957, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1956, 
Orman Genel Müdürlüğünün' 1959, 
Orman Genel Müdürlüğünün 1956, 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1958, 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1959, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1958, 
Orman Genel Müdürlüğünün 1957, 
Orman Genel Müdürlüğünün 1958, 
Orman Genel Müdürlüğünün 1955, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1957, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1958, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1959, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1956, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1957, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1958, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğünün 1956, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğünün 1957, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğünün 1958, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğünün 1959, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1956, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1957, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1958, 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1957, bütçe yılı 

Kesinhesapları hakkında kanun tasarıları
nın Millet Meclisince kabul olunan metinleri 
üe, 

1957 bütçe yılı Kesinhesabı, 
1958 bütçe yılı Kesinhesabı hakkındaki ka

nun tasarılarının Millet Meclisinde kabul olu
nan metinleri ve, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapüması hakkındaki kanun ta
sarısı görüşüldü ve kabul edildi. 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 
arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet. Meclisince reddolunan 

metni Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı bu
lunmadığından, bir defaya mahsus olmak 
üzere, gelecek birleşime bırakıldı. 

içtüzük Komisyonu Başkanı Tabiî Üye Ah
met Yıldız'm; Cumhuriyet Senatosu içtüzük 
teklifi üzerindeki görüşmelerinin süratle so
nuçlandırılabilmesi için Cumhuriyet Senatosu
nun Çarşamba ve Cuma günleri de toplanma
sını istiyen önergesi kabul olundu. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi ve, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
liflerinin Millet Meclisince kabul edilen niî-
tinleri görüşüldü ve kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağh 
(1) numaralı cetvelde değişiklik yapılması 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât vs 
ödevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki 
madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Ka
nuna ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni üzerinde görüşüldü ve birinci 
madde komisyona geriverildi. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.01 pozis
yonuna dâhil traktörlerin Gümrük vergilerinin 
% 15 nisbetine indirilmesine dair Bakanlar Ku
rulu kararnamesinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısının; 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usu
lü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifinin, 

Mersin liman inşaat sahası dâhilinde silo te
sisleri için ayrılan sahanın Toprak Mahsulleri 
Ofisince satışı ve; 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02 
31.05 pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar Kuru
lu kararnamesinin onanması hakkındaki ka
nun tasarılarının Millet Meclisince kabul olu
nan metinleri görüşüldü ve kabul edildi. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 po
zisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni gö
rüşüldü. Yeter sayı bulunmadığından gelecek 
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birleşimde tekrar açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

Ereğli Şirketinden alınan liman, demiryo
lu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryolla-
rmın işletilmesi ve Havza'daki deniz işlerinin. 
inhisar altına alınıması hakkındaki 3241 sayı
lı Kanunun 3 noü maddesinin 1 nci numara
sının değiştirilmesİLiıe dair kanun tasansmm 
Millet Meclisince kabul olunan metninin gö
rüşülmesi, ilgili Bakan hazır bulunmadığın
dan, bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yepılması, 

3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife ve teş
kilât Kanununun 23 ncü maddesinin değişti-

2. — GELEN 

Tasanlar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Mieclismce kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/195, C. Senaitoosu 1/108) (Dışişleri ve Bütçe 
komisyonl arma) 

2. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının, değişti rilmesi ve 
bu kanuna iki madde eklenmesi hakkımdaki ka
nun tasansının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/162, 1/192; C. Senatosu 
1/114) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarına) 

Teklif 
3. — Türk Ceza Kanununun 161 nci madde

sinin bâzı fıkraiarenın yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 2/168, C. Senatosu 
2/34) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — İstanbul Teknik üniversitesi 1962 yıiı 

Büfece Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

rilmesi hakkındaki kanun taşanlarının Mil
let Meclisince kabul olunan metinleri görü
şüldü ve kabul edildi 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
(hakkındaki kanun tasansmm Anayasa ve Ada
let ve İçişleri komisyonlerından müteşekkil bir 
Karma Komisyonda görüşülmesine dair, adı 
geçen komisyonlar başkanlannın önergesi 
okundu ve kabul edildi. 

24 ., 10 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top-
lanıimaik üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Zonguldak 
Sırrı Atalay Tarık Remzi Baltan 

Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

KÂĞITLAR 

yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/126, C. 
Senatosu 1/109) (Gündeme) 

5. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 yth Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) (Günr 
deme) 

•6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasamı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu rapora (M. Meclisi 1/244, 
€ . Senatosu 1/111) (Gündeme) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/289, 
C. Senatosu 1/112) (Gündeme) 

8. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/299, 
O. Senatosu 1/113) (Gündeme) 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili S im Atalay 

KÂTİPLER : Tank Remzi Baltan (Zonguldak), Şevket Koksal (Ordu) 

— _ • . 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum : 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — GÖRÜŞ 

i. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 
pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve, İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/107, 
C. Senatosu 1/73) (S. Sayısı : 128) (1) 

• BAŞKAN — Tasan geçen oturumda Yük
sek Heyetin açık oylarına arz edilmiştir. An
cak iştirakte salt çoğunluk sağlanmadığı için 
tekrar açık oylarınıza arz ediyorum. 

Bir önerge yar okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tasarı ve teklif

lerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Konya 

Muhittin Kılıç 

BAŞKAN' — - Kanun tasarı ve tekliflerinin 
sözlü sorulardan önce görüşülmesi teklif edil
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı 27 . 10 . 1962 
tarihli 94 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN —- Ooğunluğumuz var. Görüşme
lere başlıyoruz, 

,EN ÎŞLER 

2. —• Ereğli Şirketinden alınan Unum, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demir
yollarının işletilmesi ve Havzadaki deniz itleri
nin inhisar altına alınması hakkındaki 324! 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci numa
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/136, C. Senatosu 1/62) (S. Sa
yısı: 129) (1) 

BAŞKAN — İlgili Bakan buradalar mı?.. 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere geçeri 
oturumda geri bırakmıştık. Bu sebeple görüş
meye devam edeceğiz. 

Gerekçe ve maddelerinin okunup okunma
ması hususunu oylarınıza sunacağım. Okun
masını kabul edenler... Etmiyenler... Okunması 
kabn 1 edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeleri okutuyorum. 

(1) 129 S. Sayılı basmayazı 23 . 10 . 1962 
tarihli 94 ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 
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C. Senatosu B : 95 
Ereğli Şirketinde alınan liman, demiryolu ve 
madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının iş
letilmesi ve Havzadaki deniz işlerinin inhisar 
altına alınması hakkındaki 3241 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değişti

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3241 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin birinsci fıkrası aşağıdaki şekilde 
döeğiştirilmiştir. 

«Zonguldak Limanı Tüzüğü ile hududu tâ
yin edilmiş olan Zonguldak Limanınıdaki bü
tün nakil, tahmil ve tahliye işleri, Gülünç Çayı 
ile Filyos Çayı arasındaki mmtakada yapıla
cak bütün kömür nakil, tahmil ve tahliye işleri 
inhisar altına alınmıştır.)» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir? 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sanayi Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

24.10 .1962 0 : 1 
Tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuşmak 

istiyen arkadaş var mı? Tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tü
mü kabul edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. 

Şimdi birinci defa görüşülecek işlere geçi
yoruz. 

3 — İstanbul Milletvekili Suphi Bay kam 
ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifinin Mille Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhura/et Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M Meclisi 2/52, 
C. Senatosu 2/ 26) (S. Sayısı 120) (î) 

BAŞKAN" — Bu teklifin müzakeresi geçen 
birleşimde iligli Bakan bulunmadığı için tehir 
edilmişti. Saym Bakan Buradalar. Teklifin mü
zakeresine başlıyoruz. 

Bu kanun, komisyonunun birinde kabul, bi
rinde reddedilmiş ve Millet Meclisi tarafın
dan da reddedilmiştir. Bunun 'için tümü üze
rinde yeniden müzakere aç mı ya ve gerekçeyi 
okumaya ihtiyaç vardır. Bunlardan sonra tü
mü üzerinde müzakere açılacaktır. 

(1) 120 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 



C. Senatosu 6 :95 24.10.1962 O : 1 
MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Bütçe Komisyonu raporu 

YÜKSEK MAŞKANLIĞA 
İstanbul MilDetveMli Suphd Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığına 

bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tefklif i, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapo ru komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Teklif, üniversiteye mensup asistanlara verilmekte oDan 200 lira tazminatın diğer hastanelerde 
çalışan asistanlara da verilmesini derpiş etmektedir. 

Üniversitelerimiz için lüzumlu doçent ve profesörleri yetiştiren üniversite asistanlığı akademik 
kariyerin başlangıcıdır. Baha piyade ilim yapmak ve öğrenmek amacı güdülür. 

Serbest hayatta maddi faydalar sağlamıyan ekseri ilim dalları için lüzumlu asistanlığa rağbet 
edilmemesi karşısında, asistanlığı cazip bir hale getirmek: ve rağbetini artırmak gayesiyle tazminat 
verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Teklifte mevzuubahsolan asistanlık ise, mütehassıs olarak daha müsait şartlarla çalhşmak, 
icabında serbest hayatta daha fazla muvaffak olmak gayesiyle, doktorlar arasında fazla rağ
bet edilen bir müessesedir. 

Hattâ fahrî olarak asistanlık yapanların da mevcudolduğu göz önünde tutulursa bu nevi' asis
tanlığa rağbet edilmenin sebepleri daha vazıh bir şekilde anlaşılmış olur. 

Bu sebeple her iki asistanlığı aynı mahiyette telâkki etmeye imkân yoktur. 
Şimdiye (kadar hiç şikâyet edilmeden hattâ ücretsiz olarak da devam eden bu hizmetin büt

çeye yeniden bir yük tahmil ettirerek yürütülmesinin haklı ve ciddî bir mucip söbebi görülme
miştir. 

Bütçe imkânları da göz önünde tutullaraJk komisyonumuzca teklifin reddine karar verümişt&r. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu Yi . 10 . 1962 
Esas No. 2/26 
Karar No. 47 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım, Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükü
met temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlarla 
fakülte ve tıp akademisinde çalışan asistanlar farklı durumdadırlar. 

Şöyle ki, fakülte ve tıp akademisi asistanları sıkı bir imtihana tâbi olhıp lâboratuvar ve semi
ner mesaileri daha devamlı olduğu gibi öğretim üyeleri gibi öğretmen yetiştirmekle vazifelidirler. 
Profesör ve doçentlerin her an emrinde oldukları gibi ayrıca doçentlik imtihanına hazırlanmak; gi
bi bir ikinci külfet de mâruzdurlar. 

Akademik kariyeri teşvik için fakülte ve tıp akademisi asistanlarına verilen tazminat teşmil 
edildiği takdirde teşvik gayesi ortadan kalkmış ve müsavi duruma 'gelmiş olurlar ki, kariye aka
demiye rağbet ortadan kalkar. 
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C. Senatosu B : 95 24.10.1962 O : 1 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan dok

torlara tazminat verilmezken onlardan ilmî ve prat ik bilgi almak gayret ve mecburiyetinde olan
lara tazminat vermek hakkaniyete uymaz. 

Bu sebeple komisyonumuz Millet Meclisi ret kararına uyarak teklifi kabule şayan görmemiş
tir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Konya 

M. Kılıç 
» Y » * * i . 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Başkanvekili 
Sakarya 

K. Yurdakul 

Hakkâri 
Muhalifim 

A. Türkoğlu 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

Sözcü 
Ankara 

tf. Ağırnaslı 

Konya 
M. Dinekld 

Van 
P. Işık 

Kâtip 
Bitlis 

Muhalifim 
C. Geboloğkt 

Siirt 
L. Aykut 

<*"İ,t# 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
îşler Komisyonu raporunda Millet Meclisi ko
misyonlarından birisinin kabule ait metnini 
aynen benimsetmiş, Cumhuriyet Senatosu Büt
çe Komisyonu ise iki muhalif oyla Millet Mec
lisinin reddi tazammun eden teklifini benimse
miştir. Şu anda Tüzük hükümlerine göre ko
misyondan her hangi biri kendisine ait me
tin ve maddeleri müdafaa edebilir. Son komis
yonun, yani Bütçe Komisyonunun raporu, baş
ka bir teklifde olmadığına göre, reddi tazam
mun etmektedir. Bu sebeple tümü üzerinde Sa
yın Celâl Ertuğ'a söz veriyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, huzurunuza gelmiş 
olan kanun tasarısının Mecliste ve komisyon
larda geçirmiş olduğu safhayı Sayın Başkanı
mız izah buyurdular. 

Bendeniz sözlerime, bu kanunun Sosyal Ko
misyonun düşüncesi istikametinde yüksek hu
zurlarınızda itibar görmesi ve bu hakkın tes
lim buyurulnıası ricası ile başlıyacağım. Çün
kü, ret gerekçesinde ileri sürülen sebepler ye
rinde değildir. Şimdi, vâki olacak maruzatım 
bunu size i^bat edecektir, kanaatindeyim. 

Evvelâ, bugün Sağlık Bakanlığının hastane
lerinde ihtisas yapmakta olan. hekimlerle üni
versite hastanelerinde ihtisas yapan asistanları 
ayırmak için ortaya konulan kriteryum haksız
dır. 

Bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
öğretim ve Araştırma hastaneleri diye yeni bir 

kategori açmıştır. Asistanlık, ilmî araştırma 
her nerede olursa olsun profesörlüğe hazırlan
manın başlangıcıdır. Binaenaleyh üniversite 
asistanlariyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı hastanelerindeki asistanlar arasında birta
kım sebepler ileri sürülerek bir tefrik yapmak 
doğru değildir. Sağlk ve Sosyal Yardım Bakan
lığı hastanelerindeki asistanlar öğretim üyesi 
döğildir, üniversite hastanelerindeki asistan
ların tamamı da öğretim üyeliğini benimsemiş 
değildir. Üniversite asistanlarının ancak onda 
biri öğretim üyeliğine aday olarak katılabilir
ler. Bununla beraber üniversite klinikleri dışın
daki asistanların öğretim üyesi olmasına hiçjbir 
şey mâni değildir. Bırakınız ki, bugün isabetli 
bir karar olarak Sağlık Vekâleti içinde ihtisas 
şubelerini ihtiva eden hastaneler ve yetiştirme 
hastaneleri açmıştır. Binaenaleyh öğretim yet
kisini muayyen hastanelerle tahdidetmiştir. O 
halde hastanelerdeki asistanların üniversitedeki 
asistanlardan hiçjbir farkı yoktur. Gerekçede, 
talebeler yardımcı olmaktan bahsediyor. Birta
kım asistanların öğretim yardımcısı olarak ted
risatta görevleri vardır. Fakat, bugün Sağlık 
Bakanlığının birçok hastaneleri üniversite öğ
retimine de iştirak etmektedirler. Meselâ Do
ğumevi, Numune Hastanesi - Ankara Hastane
sinde olduğu gibi. O halde bu husus sadece üni
versitelerin çatısı altında, onun inhisarı altına 
alınamaz. 
Üniversite dışında da pek büyük otoritelerin 
yetiştiği ve yetişmesinin mümkün olduğu yine 
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malûmu âlinizdir.. O halde üniversite dışında 
'bulunan asistanların da kayırılması ve aynı öde
neğin bunlara da verilmeisinde ilmî vi'kâye ve 
araştırıcı hekimlik, bilhassa memlekette sağlık 
işlerinin gelişmesi bakımından büyük fayda 
vardır. Çünkü, memleketimizde coğrafi tababet 
maalesef çok ihmal edilmiştir. Sadece üniversi
te çevrelerinde hekimliğin ilerlemesi kâfi de
ğildir. Bunun dıişmda memleketimizin birçok 
bölgelerinde, meselâ Diyarbakır'da Kar ayara 
hastalığı, gibi birçok hastalıklar çıkmıştır. Bu
nun üzerine orada üniversite seminerler açmış 
ve gerekli tetkikatta bulunmuştur. Halbuki, 
malî imkânlar müsait olsa Anadolu'da el atıl
ması ve incelenmesi icabeden birçok hastalık
lar vardır. 

Yine gerekçede doğru olmıyan bir husus var
dır. Falhrî asistanlık müessesesi son zamanlarda 
kaldırılmıştır. Veyahut gayet mahdut miktar
da vardır. Aynı sebepler ileri sürülerek asistan
ların maişet derdinin dışında ilim yapmasına 
imkân görülme'diği için maaşlı asistanlık kad
roları çoğaltılmıştır. Bu itibarla ödeneğin Sağ
lık Bakanlığı hastanelerindeki asistanlara ki, 
tekrar ediyorum, öğretim ve araştırma hasta
nelerinde çalışanlara da verilmesinin isabetli 
olacağını huzurlarınızda tekrarlar, hürmetler 
ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
120 sıra sayılı kanun teklifinin Sosyal İşler 

Komisyonu raporu göz önüne alınarak müzake
resinin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyon 
Başkanvekili 

Bitlis 
Cevdet Gtebeloğlu 

BAŞKAN — Sosyal işler Komisyonu kendi 
raporunun müzekere konusu edümesini istemek
tedir. Eğer Sosyal işler Komisyonunun rapo
runun görüşülmesine karar verilirse Riyaset 
kanun teklifini komisyona iade etmeye mecbur 
kalacaktır. Zira Sosyal işler Komisyonu bir I 
kanun teklifi hazırlayıp getirmiş değildir. Millet 
Meclisi Sosyal işler Komisyonu raporuna atıf 
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yaparak, bu raporu benimsemiş bulunmaktadır. 
Bizim usule göre ve tatbik şeklimize göre, ancak 
bizim komisyonlardan, yahut Millet Meclisin
den gelen metinler üzerine müzakereler cereyan 
edebilir. Yüksek Heyetiniz kabul ederse teklif 
komisyona iade edilecektir. Bu izahattan sonra 
önergeyi tekrar okutup reylerinize arz edeceğim. 

(Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Cevdet 
Gebeloğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sosyal işler Komisyonu, kendi 
aralarında hazırlamış oldukları raporun görüşül
mesini istiyorlar. Komisyonun bu teklife aidolan 
önergelerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 22 ye karşı 60 reyle 
kabul edilmiştir. 

Yeni bir maddenin tedvin şeklini görüşmek 
üzere, rapor komisyona iade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet tarafından 
Yüksek Heyetinize biraz sonra dış politika hak
kında izahat verilecektir, arz ederim. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ CEVDET GEBELOĞLU (Bitlis) — 
Efendim, Millet Meclisi Bütçe Komisyonunun 
hazırlamış olduğu metni biz de kabul ediyruz. Bu 
metin bizim komisyonumuz adına da müzakere 
mevzuu olsun. 

BAŞKAN — Siz komisyon olarak böyle bir 
metin hasırlamış değilsiniz. Bunun için biz an
cak Millet Meclisinin metnini müzakere edebili
riz. Siz Millet Meclisinin metnini değil, Millet 
Meclisinin bir komisyonunun metnini benimseyip 
getirmek istiyorsunuz. Bu sebeple biz ancak Mil
let Meclisinden gelen bir metni veya bizim ko
misyonumuzdan gelen bir metni görüşebiliriz. 
Bunun dışında bir metin görüşemeyiz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu îçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu îçtüzük Komisyonu rporu 
(2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 . 1962} (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
Komisyonunun raporunu okutturuyorum. 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı zaptın sorum
dadır. 

— 648 



G. Senatosu B : 95 24.10 .1962 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuzca hazır1]anan İçtüzük teklifinin C. Senatosunda iki birleşim devam eden görü
şülmesi sonunda (verilen önergelerin ve G. Senatosu kürsüsünde ileri sürülen mütalâaların ışığı 
altında İçtüzük metninin yeni baştan gözden geçirilmesi) için teklifin komisyonumuza iadesine 
karar verilmişti. Bu karar üzerine Başkanlık Di yanındaki önergeleri ve kürsüden fikirlerini ifa
de etmiş bulunan arkadaşların konuşmalarına ait tutanakları inceliyen komisyonumuz İçtüzük 
teklifinde aşağıdaki değişik] iki eri yapmış bulunmaktadır : 

1. 'Ferim değişiklikleri Anayasada kullanılmış olan (C. Senatosu) ve (C. Senatosu üyesi) te
rimlerinin İçtüzükte de nmlhafaza edilmesi temayülü 'belirdiğinden (Senato) ve (Senatör) terim
lerinin söz konusu Anayasa terimlerinin yerine kısaltılmış terim olarak İçtüzükte kullanılmasın
dan vazgeçilmiştir. 

2. Kısmen değiştirilen hükümler. Görüşmelerin ışığı altında bâzı 'hükümlerin değiştirilmesi 
komisyonumuzca da uygun görülmüştür. Bu değişiklikler bilhassa yeni 5, 8, 9, 12, 14, 16, 21, 22, 
83, 128, 129, 138, 157, 162 nci maddelerinde yapılmıştır. Eski metinle karşılaştığı takdirde yapı
lan küçük değişikler kolayca anlaşılacağından bu raporda bunların uzun uzadıya tafsiline lüzum 
görülmemiştir. 

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

4. Bâzı hükümlerin Anayasa ile bağdaşamayacağı veya Millet Meclisi Tüzüğüne yahut Müş
terek İçtüzüğe girmeleri uygun olacağı yolundaki mütalâalar komisyonumuzca da haklı görülmüş 
ve buna göre eski 66, 67 nci maddeler metinden çıkarılmış, 14, 21 ve 162 nci maddelerde gerekli 
değişiklikle r yapılmıştır. 

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

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

Bundan başka gündeme ait bölüm, öncelik ve ivedilikle görüşmeye ait bölümün önüne alınmış 
ve eski teklifte (ivedilik ve öncelikle görüşme) şeklinde olan bölüm normal sırayı ifade maksa-
diyle (öncelik ve ivedilikle görüşme) şeklinde değiştirilmiş ve maddelerin sırası da bu değişikliğe 
uydurulmuştu r. 

Bunların dışında kalan dilek ve mütalâalara komisyonumuz katılmamakta olup bunun sebep
leri görüşme sırasında arz ve izah olunacak]ir. 
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Görüldüğü gibi yapılan değişiklikler yalnız! üyelerin önerge ve konuşmalarında ileri sürdük

leri konulara inhisar ötmemiş, komisyîonumuz bu vesile ile İçtüzük teklifi üzerinde 'tekrar durmak 
ve kendiliğinden bâzı değişiklikler yapmak fırsatını da bulmuştur. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere saygı ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(Başkan Sözcü Kâtip Üye 

A. Yıldız Â. Artus T. Kapanlı 14 ncü maddeye muhalifim, 
' f " C. Okurer 

Üye Üye Üye 
Bâzı maddelere muhalifim. 14 ncü maddeye muhalifim. S. Özıgür 

O. Hacı'baloğru. S. Sarıgöllü 

BASILAN — Gerekçe okunmuştur. Tümü 
üzerindeki görüşmelere Hükümetin dış politika 

hakkında vereceği izahattan sonra devam edile
cektir. 

6. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başbakan İsmet İnönü; son Küba olay
larının doğurduğu milletlerarası siyasi durum 
ve Türk Hükümetinin tutumu hakkındaki demeci 

BAŞKAN — Şimdi söz Sayın Başbakanın
dır. 

BAŞBAKAN İSMET ÎNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
bildiğiniz gibi müttefikimiz Amerika Birleşik 
Devletleri kendi aleyhine taarruz hazırlıkları ya
pıldığı endişesi ile Küba'ya karşı abluka ilân 
etmiştir. Gerek açık beyanatında ve gerek bize 
gönderdiği bilgide Amerika emniyetine karşı 
duyduğu tehlikeyi anlatmakta ve tehdit unsur
larının ortadan kalkması için barış yolu ile müm
kün olan gayreti gösterdiğini söylemektedir. 

Birleşik Amerika Milletinin sulh içinde yaşa
mayı samimiyetle arzu eden büyük millet ola
rak, ihtilâfların sulh yolu ile halledilmesine ça
lışmakta iyi niyet sahibi olduğuna emniyetimiz 
vardır. Bütün temennimiz ve ümidimiz dünya 
ölçüsündeki ihtilâfın barış yolu ile halledilmesi
dir. Ancak, hâdiseler tamamı ile bizim kontrolü
müz haricinde husule gelmiştir ve o şekilde de
vam etmektedir. Buhranın ne neticeye müncer 
olacağını kestirmek bizim için mümkün değildir. 
Bütün milletlerin yardımı ile barışçı bir hal 
şekli muhtemel olduğu gibi, soğuk harbin yeni ve 
şiddetli bir uzun devrine her memleketin gir
mesi ihtimali de mevcuttur. En fena ihtimal 
hâdiselerin insanları ve devletleri sürüklemesi 
önlenemiyerek hiç kimsenin arzu etmediğini söy
lediği bir genel harb şekline girmesidir. 

Dünden beri Küba ablukasının dünyadaki 
akisleri ile biz de yakından ilgiliyiz. Güvenlik 
Konseyine Amerika Birleşik Devletleri başvur
muştur. Aynı şekilde Küba ve Sovyet Rusya'nın 
başvurduğu haber verilmektedir. Birleşmiş Mil
letlerde büyük ölçüde endişe ve araya girme ar
zusu görülüyor. Müzakereler ne kadar şiddetli 
sözler içinde cereyan etse, gene barış yolu içinde 
bir çare aramak teşebbüsüdür. Ablukanın iki ta
rafta göreceği tatbikat şekli bugün ihtilâfı ar
tıracak bir tehlike gibi görülüyor. Bu akşamdan 
itibaren bir iki gün zarfında enternasyonal du
rumun istikameti daha açık görülebilecektir. 

Türkiye'nin durumu şudur : Barış içinde ya
şamak istiyen bir milletiz. Milletlerarası ihtilâf
ların barış yolu ile hallini candan arzu ediyoruz. 
Vahîm tehlikelere mâruz kalmış bir millet ola
rak aynı kaderde bulunan milletlerle tamamiyle 
tedafüi ittifaklarımız vardır. Biz, tehlike karşı
sında bulunduğumuz vakit, müttefiklerimizden 
tesanüt vazifelerini yapmalarını işeyebileceği
miz gibi, müttefiklerimizden biri vazifemizi ifa 
etmemizi talebettiği vakit, biz de mükellefiyeti
mizi elbette yerine getireceğiz. (Şiddetli alkış
lar) 

Bugünkü vaziyette Birleşik Amerika'nın şi
kâyetini ve ciddî endişesini sadık bir müttefik 
olarak ehemmiyetle göz Önünde bulunduruyo
ruz. Bu nazik zamanlarda umumi buhrana yeni 
unsurlar katılmasına sebebolmıyacak bir sükûn 
ve itidal havası içinde vaziyeti takibediyoruz. 
Böyle zamanlarda dünyanın her tarafında bâzı 
havadis ve haberler sızar. Bunları dürüst, hare-
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ketine emin olan insanların soğukkanlılığı ile I 
karşıhyacağız. Memleket içinde sabotaj hare
ketleri ile vaziyetimizi karıştırmak ve zayıflat
mak teşebbüsleri olacağı sezilmektedir. Kaynağı 
itibariyle dışarda olacak bu gibi teşebbüsleri 
kuvvetle ve metanetle karşıhyacağız. (Alkış
lar) Büyük buhran günlerinde haklı, kararlı 
ve vecibelerine sadık, barışçı bir milletin yolun
da yürüyeceğiz. 

Mâruzâtım bugün bundan ibarettir. Hâdise
ler inkişaf ettikçe Dışişleri Bakanımız Büyük 
Meclise daha geniş mâruzâtta bulunacaktır. Sizi 
hürmetle selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem üzerindeki müzakere
ye devam ediyoruz. Cumhuriyet Senatosu İçtü
zük teklifinin tümü üzerinde söz Sayın Artuk-
maç'indir, buyurun. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yv>agat) — Muhterem 
aıkadaşlarun, bugün müzakeresine (başladığımız 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün, Anayasamı
zın ye teşriî hayatta bugüne kadar elde edilmiş 
tecrüıbelerin ışığı altanda ve yeni sistemimize uy-
gun bir şekilde hazırlandığını memnuniyetle mü-
şa'hade etmekteyiz. Şu kadar İd, bu tüzük, kısa 
bir müddet içinde ikmal edilmesi imlkân dâhilin
de olduğu halde, bir sene gîbi çok uzun bir zaman 
içinde bu gecikmeden duyduğumuz üzüntüyü de 
(belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük teklifi, ına~ 
hıraları olduğu veçhile, bundan önce iki birle
şim müzakere edilerek; ileri sürülmüş mütalâa
ların ışığı altında bir kere daha gözden geçiril
mesi temennisiyle tüzük komisyonuna iade edil
mişti. Komisyon, raporunda da belirtildiği veç
hile gerekli değişikllMeri ve ilâveleri yapmış ve 
eseri daha mükemmel bir hale getirmek için gay
ret sarf etmiştir. 

Ancak metin üzerinde değişiklikler yapılırken 
maddelerin bir kısmında yeni terimlere yer ve
rilmiş, ıbâzı maddeler ise buna uydurulmaıksızın 
Olduğu gibi bırakihnııştır. Meselâ, birinci mad
dede, dokuzuncu maddenin 10 ncu bendinde, 16 
nci maddenin (F) bendinde, 33 ncü maddede Di
van Sekreterinden (bahsedildiği halde, 3 ncü, 5 
ncd, 11 nci, 19 ncu maddelerde Divan Kâtibin
den bahsedilmektedir. İltibasa mahal verikne-
mek üzere bu durumun düzeltilmesi gerekir. 

Yine maddelerin bir kısmında Cumhuriyet 
Senatosu ve Cumhuriyet Senatosu üyesi kelime
leri kullanıldığı halde, diğer birçok maddelerde 
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Senato ve Senatör kelimeleri olduğu gibi bira-
kamıştır. Bu hususlara, maddelerin müzakere
si sırasında birer birer temas edeceğimizi belirt
mek isterim. 

(Muhterem arkadaşlarım, Tüzüğün 3 ncü mad
desiyle 4 ncü maddesi arasında bir tenakuz ve 
bir ahenksizlik vardır. 3 ncü maddeye göre, Baş
kanlık Divanı, Başkan ve Başkanveflrilieri ile Di
van Kâtiplerinden ve İdare Amirlerinden terek
küp edecektir. Kaildi ki 4 ncü maddede (Cum
huriyet Senatosunun Başkanlık Divanı, T. C. 
Anayasasının 84 ncü maddesd hükümlerine göre 
kurulur.) Denilmektedir. Anayasanın 84 ncü 
maddesinde sadece Başkan ve Başkanrvekillerinden 
(bahis vardır. Şu halde Divana dâhil Divan Sek
reterleri ile İdare Âmirleri ne olacaktır? Bu te
nakuzun giderilmesi lâzımdır. Bu konudaki öner
gemizi maddelerin müzakeresi sırasında arz ve 
takdim edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Tüzükte bâzı maddeler 
vazıh değildir. İfade ve übarelerde çelişme var
dır, maksat iyi anlaşılamamaktadır. 15 nci mad
denin bunlardan biri olduğunu arz etmek isterim. 

İkinci kısmın 4 ncü bölümündeki maddelerin, 
işin mahiyetine uygun bir şekilde sıraya konul-
nıadıkları da müşahede edilmektedir. Meselâ, ön
celikle görüşme kararma müteallik diyen 42 ncd 
maddeden sonra öncelikle görüşme kararının so
nucuna taallûk eden 47 nci maddenin gelmesi 
icatbederken, bu iki madde arasında ivediliğe ait 
(hükümler konutoıuştur. Bu cihetin komisyonca 
temmül edilmesi ioabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımı, genel olarak mâru
zâtım bundan ibarettir. Maddelerin birçoğunda 
ufak bâzı tadillerin yapılması zarureti vardır. Bu 
hususları maddelerin müzakeresi esnasında sıra
sı geldikçe arz edeceğimi belirtir, hepinizi derin 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Sayın Işık. 

FARUİK IŞIK (Van) — Geçen defafci müza
kerelerde birçok temenniler oldu. Bu temenni 
edilen hususlara tasanda yine raslıroruz. Bunla
rın bir kısmını kabul etmişler, değiştirmişler, bir 
kısmını ise kabul etmemişlerdi. Bu hususu komis
yon lütfen açıklasın. 

BAŞKAN — Mendim, her hailde bunun ko
misyon tarafından açıklanmasını istiyorsunuz. 
Maddeler görüşülürken sizin bu bahsettiğiniz 
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maddelere gelindiği vakit, komisyon lüzum görür
se izahat verebilirler. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ABJTUS — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Muhterem arkadaşlar, Ouımburiyet 
Senatosu İçtüzüğünün 'bumdan evvelki müzakere
si sırasında. kürsüden ileri sürülmüş olan temen
nilerle, Başkanlık Divanına verilmiş fakat müza
kere sıraları gelmemiş olduğu için okunmamış 
olan takrirleri ihtiva eden dosya, Tüzük Komis
yonuna Divanca takdim edilmiştir. Biz yüksek 
huzurumuzda okunmamış olan bu takrirleri de tet
kik ederek, Tüzüğü hastan aşağı gözden geçirdik. 
Ve gerek kürsüden şifahen ifade edilmiş olan te
mennileri, gerekse sözü geçen takrirleri tartışa
rak bunlar üzerinde yeni Ibaştan müzakere fırsatı
nı bulduk. Bunların büyük bir kısmına komisyo
numuz katılmaktadır. Maddelerin görüşülmesi 
esnasında icalbederse bunların da Komisyonumuz
ca neden kaibul edilmediği üzerinde gerekli ceva-
<bı veririz. Bugün, yüksek huzurunuza sunulmuş 
'bulunan tasarı, yeni şekli ile ve bu suretle vü
cut bulmuş bir tüzük tasarısıdır. 

Yine, hu vesile ile Ibâzı maddelerde, gerek te
rimler üzerinde, 'gerek sevk edilmiş olan hüküm
ler üzerinde yine yeni baştan durmak fırsatını 
bulduk, öyle zannediyorum ki, bundan önceki 
müzakerede verilmiş olan takrirlerden katılma--
dıkla.nmi'Z pek azına inhisar ediyor. Bunlarla 
ilgili maddelere gelindiği zaman; arkadaşlar ta
rafından, takrirler neden kaibul edilmedi şeklin
deki itirazları komisyon cevaplandıracaktır'. Bun
ların toptan burada görüşme konusu yapılması
nın pratik olmıyacağı düşüncesindeyinn. 

Bendeniz daha ziyade huzurunuza, Tüzüğün 
tümü üzerinde görüşmeler yapılırken mazbatada 
bir küçük düzeltmeyi teklif etmek için, çıkmış 
'bulunuyorum. 

Mazbatada maddelerden bahsedilirken 22 ne i 
ımaddeden sonra 42 nci maddenin, 82 nci madde
den sonra da 106 nen maddenin yer alması ieabe-
derdi. Zannediyorum, matbaa hatası olarak 
mazbatada yer almamıştır. !Bu tashihin yapılma
sını rica edeceğim. Maddelere geçildikten son
ra birinci madde hakkında maruzatta buluna
cağım. Ayrıca biraz evvel konuşan Sadık Ar-
tukmaç arkadaşımızın ifade ettiği terim hata-
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lan hakkında maruzatta bulunacağım. Şimdilik 
söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim bu arada açık oylama neticesini de 
arz edeyim. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Güm
rük Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin onanması hakkındaki 
kanun tasarısına (11.3) sayın üye oy kullanmış
tır. Ret ve çekinser yoktur. Tasarı (113) oyla 
kanunlaşmıştır. 

BÎRÎNCÎ KISIM 

O. Senatosunun toplanması ve çalışma organları 

Birinci Bölüm 

Toplanma ve Andiçme 

Toplantı, birleşim, oturum : 
MADDE 1. - - O. Senatosu, her yıl Kasım 

ayının ilk günü davetsiz toplanır. Bu toplantı
ya C. Senatosu Başkanı, onun bulunmaması ha
linde başkanvekillerinden biri, bunlardan hiç
biri yoksa en yaşlı üye başkanlık eder. Mevcut 
Divan sekreterlerinden ikisi, bunların bulunma
maları halinde en göne iki üye sekreterlik va
zifesini görür. 

Toplrantı, Kasım ayının başından Ekim ayı 
sonuna kadar devam eden bir yıllık çalışma sü
residir. 

Birleşim, C. Senatosunun belirli günlerdeki 
oturumlarıdır. 

Otunun, her birleşimin dinlenme veya baş
ka sebeplerle aralanan kısımlarından her biri
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Yetkin. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, 
komisyonda gözden kaçtığı kanaatiyle arz edi
yorum. Tahmin ediyorum komisyon da katıla
caktır. 

Bu maddede Cumhuriyet Senatosunun ilk 
toplantısı her yıl Kasım ayının ilk günü davet
siz olarak yapılır, denmektedir. Sonra «bu top
lantıya...» diye madde devam ediyor. Burada 
«toplantı» olarak tasrih edilmektedir. Halbuki 
altında «toplantı, Kasım aynım başından, Ekim 
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ayı sonuna kadar devanı eden bir yıllık çalış
ma süresidir» demektedir. Binaenaleyh, bura
da kanaatimce «bu birleşimi Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı, onun bulunmaması halinde...» 
diye toplantının, birleşim olarak değişmesinde ı 
fayda mülâhaza etmekteyim. i 

İÇTÜZÜK, KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL j 
ARTTIR -— Muhterem arkadaşlarını. Nüvit | 
Yetkin arkadaşımızın söyledikleri doğrudur. 
«Birleşim» diye tashihe komisyon katılmakta
dır. Ayrıca, daim a ş ç ı d a mevcut «Divan sek
reterleri...» diye deva in. eden cümlede, evvel
ce kâtip «kelimesinin» yerine Divan sekreteri 
diyelim diye1 kabul ettik. Fakat, komisyon en 
son takrirde, Divnn sekreteri yerine «Divan 
kâtibi» tâbirini daha uygun bulmuş; bundan 
sonraki maddelerde de bu şekilde düzeltilmiş 
olduğuna göre mevcut «Divan sekreterleri» tâ
birinde sekreter kelimesinin yerine «kâtip» ke
limesinin girmesi lâzımgelir. Buna (xöro, «mev
cut Divan kâtiplerinden ikisi, bunların bulun
maması halinde en gene iki üye kâtiplik vazife
sini görür.» Demek ki bn 'suretle maddede, vu-
knrdaki (toplantı) yerine (birleşim) diyeceğiz 
ve daha aşağıda da (Divan sekreterlerinden) 
kelimesini de (Divan kâtiplerinden) ol artık 
düzelteceğiz. Cümlenin sonundaki (Divan sek
reterliği) kelimeleri üzerindeki tekliflerine ko
misyon iltihak etmemektedir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN - - Ma d do' hakkında b-aska söz is-
tiyen var mı? Yok. TConıisvon bu madde üzerin
de bir değişildik önergesi tanzim edip verecek 
midir ? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AlvTTTS — "Efendim, takrir verilmesine lüzum 
yoktur. Bu şekilde oylanmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN —- Bu değişiklikleri d.» ihtiva ede
cek şekilde maddeyi yeniden tanzim edin verin 
de oya arz edelim. 

Birinci madde komisyondan gelinceye kadar 
2 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz : 

Andicmek : 
•MADDE 2. - C. Senatosuna yeni katılan 

üyeler, ilk birleşimde andiçerler. Andicmek, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 77 nci maddesin
deki and metninin C. Senatosu kürsüsünden yük
sek sesle okunmasıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz sayın Tur-
hangil'in. 

— 653 
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FİKRET TURHANClL (Aydın) — Efen

dim. bendeniz, komisyonun da uyacağını düşüne
rek bir teklifte bulunacağım. Tüzükler, Anaya
sadan ayrılmamalıdır. 

2 ııei maddenin matlabmda, «Andicmek» tâ
biri vardır. Halbuki Anayasa'da, «Andienıe» tâ
biri kullanılmıştır. Bu itibarla, «Andicmek» tâ
biri yerine, Anayasaya uygun olarak, «Andiç.me»! 

tâbirinin konmasını teklif ediyorum. 
İkinci mâruzâtım da şudur : Daha evvel Kâ

zım Orbay, Beyefendi, 77 nci madde muvacehe
sinde, andiçrne hususunda, yeniden Senatoya ilti
hak edenlerin, Cumhuriyet Senatosunda mı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısında 
mı andieeeekleri hususunda yap dan bir tartışma
da 77 nci maddenin sarih bir hüküm ihtiva etme
diğini ve Mecliste andiyinenin mümkün olacağını 
beyan buyurmuşlardı. Şimdi, bizim Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olarak, şahsi kanaatime göre, iki 
sıfatımız bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
Anayasanın 63 ve mütakıp maddelerindeki Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantıla
rında rey vermek hakkına sahip oluşumuz, G3 neü 
ve m üt aka ip maddelerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin toplantılarında bize verdiği haklar, 
memleketin menfaati eriyle ilgili ve bağlı bulunan 
bâzı haklardır. 

Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantısında andicmemiş bulunan bir kişinin o 
Meclise tanınmış bulunan hak ve vecibeleri ve 
yetkileri istimalinde, andiçmeden mütevellit bir 
noksanlığın mevcudolup olmadığını da araştır
mak ve münakaşa etmek ieabeder. Bu bakımdan 
senatörlük sıfatı ile birlikte Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelik sıfatı bulunması ve birleşik top
lantıda \vy hakkını kullanması bahis konusu ol
duğuna göi'e andicmenin (birleşik toplantıda ya
pılmasını uygun bulmaktayım. Esasen Seçim Ka
nunu ve Anayasa seçimlerinin yenilenmesi ve ara 
seçimlerinin yanılmasını da âmir bulunduğuna 
^'âvc milletvekili olarak seçilen kişilerle birlikte, 
yeniden seçilen senatörlerin de aynı devrede va
zifeye başlamaları hasebiyle, andicmenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında icra 
edilmesi hususunda bir tadil teklifi veriyorum. 
Bunun kabul buyurulmasım istirham ediyorum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
-BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyonun ge

tirdiği metin ve şekil, doğrudur, yerindedir. 77 
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ııci madde aynen şöyle başlar : «^Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri görevlerine başlarken şöyle 
andiçerler :..» 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki kanadın
da, Millet Meclisinde ve Cumihuriyet Senatosunda 
göreve başlaması, C. Senatosu üyesinin C. Senato
sunda, milletvekillerinin de Millet Meclisinde gö
reve başlamasıdır. O halde göreve başladıkları 
Meclislerde andiçerler. Ancak, Anayasanın geçici 
birinci maddesinde, 1961 seçimleri sonunda yapı
lan, geçici maddede yerini bulan ve bir defaya 
mahsus olmak üzere Cumihııriyet Senatosu üye
lerinin ve milletvekillerinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi birleşik toplantısında andiçmeleri hük
mü konmuştur. Bu da gösteriyor ki, bu hal istis
nai bir durumdur, meseleyi asıl tanzim eden, şek
lini esaslı olarak tesbit eden 77 nci maddedir. 
Burada göreve başlama diyor. Cumihuriyet Sena
tosu üyesi, görevine iCumlhuriyet Senatosunda 
başlar. Ancak Sayın Turhanıgil arkadaşımıza hak 
verecek bir taraf vardır. Birleşik toplantıda üye 
bulunan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile millet
vekilleri eğer birleşik toplantıda andiıçmemişlerse 
durum ne olacaktır. Cumhuriyet Senatosu üye
leri ile milletvekilleri ettikleri yemini bulunduğu 
Meclise maletmekle 4 duvar arasında bağlı kal
mış sayılmaz. Bulunduğu yerde yemin ettiklerin
den dolayı mensuboldukları meclislerle bağlı bu-
lunmıyacaklarına göre hangi Mecliste olursa ol
sunlar ettiği yeminler dolayısiyle üyelik vecibe
lerini bulundukları Mecliste de yerine getirirler, 
dışarda da getirirler. 

77 nci madde sarihtir. Göreve başlanan yer
de yemin yepıliT. Komisyonun maddesi yerin
dedir. Aynen kabulünü ve tadil teklifinin red
dini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇ TÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

AftTUS (Cum. Bas. Kon.) — Efendim, An-
diçmenin burada mı, yoksa Birleşik toplantı
da mı yapılacağı hususu daha evvel de bu kürsü
de tartışma konusu olmuştu. Millet Meclisine 
mensup arkadaşlar, daha henüz tasarı halinde 
olan, Müşterek İçtüzüğün içine yeminin müş
terek toplantıda yapılmasına taraftar idiler ve 
tasarıya da böyle bir büküm koymuşlardı. Ya
ni, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
geçmemiş olan tasanda böyle bir madde mev
cuttur. Falkat biz komisyon olarak tasarıyı tek-
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rar tekrar tetkik edip bu neticeye vardık. Onun 
için burada bu maddeyi muhafaza etmek mec
buriyetini hissettik. Bu, Senatonun prestijiy
le vesair hususla alâkalı değildir. Bizce bunun 
doğrudan doğruya Anayasanın mana ve ifa
desinin İçtüzüğe geçirilmesi meselesi olduğu 
için de bunda ısrar ediyoruz 

Efendim, yüksek malûmunuz, Anayasamı
zın, 63 ncü maddesi meclislerin ancak Ana
yasada belirtilen hallerde müşterek toplantı 

yapacakla n esasına koymuştur. Tabiî bundan 
maksat Anayasanın sarahaten müşterek top
lantıları ifade ettiği naillerdir. Tüzüğün 77 ncı 
maddesinde, andiçmelerdn meclislerin birleşik 
toplantısında yapılacağına dair bir sarahat yok
tur. Andiçerler deniyor. Bundan bir mâna 
çıkar mı diye bunu da araştırmak lâzımdır, de-
lâleten araştırmak imkânı yoktur. 

Anayasanın 63 ncü maddesinde, Tünkiye 
Büyük Millet Meclisi terimi Millet Meclisi iie 
Senatoyu kasdetmekte ve açıkça belirtmededir. 
Ve yine Anayasa, birçok yerlerde, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi sözünü tekrar 
etmemek içiıı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
dernekle yetinmiştir. Meselâ kanun yapılması
na dair maddede, kanunlarm Türkiye Büyük 
Millet Meclisince yapılacağını ifade etmiştir ki, 
pek tabiî bu, kanunların birleşik toplantıda 
yapılacağı manasına gelmemektedir. Ve kanun
lar Millet- Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda 
aynı ayrı müzâkere edilmektedir. 

Anayasamız, birleşik toplantıları her se
ferinde tasrih etmiştir. Ve daima, «-Bu karar 
birleşik toplantıda verilir.» tarzında, madde
lere ayrıca bir fıkra eklenmiştir. Meselâ 66 ncı 
maddenin sonunda, «Bu izin için, meclisler, 
birlikte toplanarak karar verirler.»- şeklinde 
bir fıkra eklenmiştir. Sonra 90 ncı maddede 
yine Başbakan veya Bakanlar hakkında yapı
lacak soruşturma işlemi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür 
ve karara bağlanır denmektedir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kelimesi kendiliğinden birle
şik toplantı kelimesini ifade etmez. Burada 
Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak 
(soruşturma işlemi TüıMye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülür ve karara bağlanır dememiş
tir. Soruşturma işleminin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin birleşik toplatısında görüşülüp 
karara bağlanacağı tasrih edilmiştir, 

- 6 M -
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Sonra gene aynı maddenin 4 ncü fıkrasında 

Yüce DiVana sevk hususundaki kararın birle
şik toplantıda alınacağı' tasrih edilmiştir. Daıha 
aşağıda, 92 nci maddenin son fıkrasında «An
cak,, komisyon kurulmasını gerektiren hallerde, 
Karma Komisyonun raporu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür 
ve karara bağlanır» diye tasrih edilmiştir. 

Yine tasrih etmek ihtiyacı, duyulmuş ve da
ha aşağıda «Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında, Millet Meclisinin ilk met
ninin kabulü için üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun oyu lâzımdır» diye açıklama yapılmış ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kelimesi ile yeti-
nilmemiştir. 

95 nci madde; «Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince 40 yaşım doldurmuş ve 
yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri arasından, 
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli 
oyüa yedi yıllık bir süre için seçilir» denmiştir. 
Burada birleşik kelimesi zait olduğu için kulla
nılmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Reisicumhur seçmek için bir seçim yapması ba-
hiskonusu olduğuna ve kendi üyeleri arasından 
bir zatı Cumhurbaşkanı olarak seçeceklerine gö
re birleşik toplantı kelimesinin yazılması haşiv 
olurdu. Bu mâna çıktığı içindir ki, 95 nci mad
dede de birleşik kelimesi zikredilmemiştir. 

96 nci maddede, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde Cumhurbaşkanının yemin etmesi gayet 
tabiî olduğundan, burada da birleşik toplantı 
kelimesi ifade edilmemiştir. Ayrıca Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin önünde yemin eder den
mek suretiyle birleşik toplantı kelimesi zikre
dilmemiştir. Daha aşağıda, 99 ncu maddede 
Cumhurbaşkanının sorumluluğundan bahseder. 
Bu maddede de Meclislerin birleşik toplantısın
da vereceği kararla suçlandırılır diye birleşik 
toplantı yine açıklanmıştır. Ve açıklanması da 
zanındir. Ve nihayet sıkı yönetimin tasdikine 
aidolan 124 ncü maddenin son fıkrasında, «Sı
kıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üze
re uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararma bağlıdır. Bu kararlar, Meclislerin bir
leşik toplantısında alınır.» diye tasrih etmiştir. 

Şimdi, durum böyle olunca 63 ncü maddede 
«Meclisler Anayasada gösterilen hallerde birlik
te toplanır.» denmiş olduğuna göre, Meclislerin 
birlikte toplanması tesadüfe ve hissedilen bâ-
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zı ihtiyaçlara göre Başkanlık Divanının takdiri
ne bırakılmamıştır. 

Bu vaziyet karşısında yemin meselesinin de, 
arz ettiğim gibi, 77 nci maddede, birleşik toplan
tıda yapılacağına ait kısımda geçmesi lâzım idi. 
Ayrıca delâleten de böyle bir mâna çıkarmak 
lâzımdı. Böyle bir mânayı istihraca imkân bu
lunmadığı kanaatindeyim. 

Bu düşüncelerimizi takviye eden, İkinci Ana
yasanın veya İkinci Cumhuriyetin kurmuş oldu
ğu yeni Meclislerin, bir defaya mahsus olmak 
üzere bir arada toplanması ve yeminin de evve
lâ Cumhuriyet Senatosu üyelerinden başlanarak 
birlikte yapılmasına aidolan geçici madde, bizim 
bütün bu mütalâalarımızı takviye ettiği kanaa
tindeyiz. Çünkü, kanunun metninde zaten yemi
nin birlikte yapılacağına dair bir madde olsaydı, 
bu takdirde geçici bir madde ile bunu bir defa
ya mahsus olmak üzere tanzim etme ihtiyacını 
duymazdı. Sonra kanun vâzımın bunu böyle 
ayrı ayrı yemin yapılması esasını kabul etmiş ol
masını tabiî telâkki etmek icabeder. Çünkü Cum
huriyet Senatosu yenilenemez, yani daimî ola
rak devam eden bir Meclistir. Halbuki Millet 
Meclisi muayyen devrelerde veyahut kendisinin 
vereceği kararla seçimleri yenileyebilir. Bu tak
dirde Millet Meclisinin bulunmadığı bir zaman
da Cumhuriyet Senatosunda bir açık olup, bu
nun yerine Cumhurbaşkanlığı kontenjanından 
bir arkadaşın seçilmesi halinde, o zatm 3 ay ka
dar sürecek olan, seçimler sonuna kadar vazife 
yapamaması, yemin edememesi gibi bir vaziyet 
hâsıl olacaktır. Yemin etmek suretiyle, nihayet 
temsilcilik sıfatı tekemmül ettiğine göre, yemin 
edememek ve Millet Meclisinin seçiminin tekem
mül etmesini beklemek ve ondan sonra ancak 
müşterek toplantı yapmak gibi bir vaziyet orta
ya çıkacaktır. Bunu da kanun vâzımın tecviz 
edeceğini kabul etmek Komisyonumuzca imkân
sızdır. Bu mülâhazalardan dolayı maddenin mu
hafaza edilmesini biz de rica ediyoruz. Takrire 
katılmıyomz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı?... Yok. Efendim, şimdi madde 
hakkında Sayın Turhangil'in iki önergesi var
dır, ayrı ayrı okutturup oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 2 nin başındaki «Andiçmek» kelime-
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sinin «Andieme» olarak tadilini arz ve teklif 
ederim, 

Aydın 
Fikret Turhaiifr.il. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mu? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ART ÜS — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN —• O halde birinci önergeyi tekrar 
okutarak! oylarınıza sunacağım. 

(Fikret Turhan gil'in önergesi tekrar okun
du. ) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
2 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde tadili

ni arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Fikret Turhangil 

Madde 2. — C. Senatosuna yeni katılan üye
ler, katılmalarını takibeden Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ilk birleşik toplantısında and içer
ler. 

«Andiçme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 77 nci maddesindeki and metninin yüksek 
sesle okun maşıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Katılmıyoruz, arz ettik. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi biraz evvel kabul ettiğiniz, «andiç-
mek» kelimesinin «andieme» olarak düzeltilmesi
ni istiyen önergedeki şekliyle kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin Komisyonca redaksiyonu ya
pılmıştır. tekrar okutarak reylerinize sunacağım. 

BİRİNCİ KISIM 

U. Senatosunun toplanması ve çalışma organları 

Birinci Bölüm 

Toplanma ve andieme 

Toplantı, birleşim, oturum : 
MADDE 1. — C. Senatosu, her yıl Kasım 

ayının ilk günü davetsiz toplanır. Bu birleşime 

O. Senatosu Başkanı, onun bulunmaması halin
de başkan vekillerinden biri, bunlardan hiçbiri 
yoksa en yaşlı üye başkanlık eder. Mevcut Divan 
kâtiplerinden ikisi, bunların bulunmamaları ha
linde en genç iki üye kâtiplik vazifesini görür. 

Toplantı, Kasım aymm başından Ekim ayı 
sonuna kadar devam eden bir yıllık çalışma sü
residir. 

Birleşim, O. Senatosunun belirli günlerdeki 
oturumlarıdır. 

Oturum, her birleşimin dinlenme veya baş
ka sebeplerle aralanan kısımlarından her biridir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 

Başkanlık Divanı : 
MADDE -3. — Başkanlık Divanı : 
a) Başkan; 
b) Üç, başkan vekili; 
c) En az ikisi Genel Kurulda' sıra ile bu

lunmak üzere altı Divan kâtibi, 
d) Üc idare âmirinden kurulur. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kuruluşu : 
MADDE 4. — C. Senatosunun Başkanlık Di

vanı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü 
maddesi hükümlerine göre kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun. 

ŞERRİ AT AL AY (Kars) — Biraz önce Sa
yın Artuknıaç.'m da belirttiği gibi 4 ncü mad
dede Anayasanın 84 ncü maddesine atıf yapıl
makta ve Riyaset Divanının 84 ncü maddeye gö
re kurulacağı belirtilmektedir. 84 ncü maddede 
ise yalnız reis ve reisvekillerinden bahsedilmek
te, idare âmirleri ve kâtipler hakkında her han
gi bir hüküm olmadığı gibi 4 ncü maddeyi ta
kibeden 5, 6 ve 7 nci maddelerde reisin nasıl 
seçileceği yazılmakta, halbuki, Anayasanın 84 ncü 
maddesinde Başkanlığın nasıl seçileceği kesin ola
rak derpiş edilmektedir, bu hususun tekrarı ta
mamen fuzulidir. Ayrıca seçimin ne şekilde ya
pılacağı da belirtilmektedir. Bendeniz bir teklif 
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veriyorum, 4, 5, G ve 7 nei maddelerin 4 ne "d 
madde olarak şu şekilde tedvinini komisyondan 
rica edeceğim. 
i «Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü mad
desi hükümlerine göre kurulur. 

Bu madde hükümlerine göre başkan seçimi 
yapıldıktan sonraki oturumda Başkan vekili eri, 
İdare Âmirleri ve Divan Kâtiplerinin secimi, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla bir yıllık müddet 
için ayrı ayrı yapılır. İlk iki oylamada salt ço
ğunluk elde edilemezse, üçüncü oylamada en faz
la oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırla]-.» 

Bu suretle tekrar da ortadan kalkmış olur. 
Daha derli toplu olarak dört maddeyi bir maddede 
ifade etmiş oluruz. Ancak burada yedinci mad
denin sonunda başkanlık ettikleri zaman reis ve 
reisvokillerinin frak giymelerine ait bir hüküm 
vardır, esasen onun yeri burası değildir. Bu ba
kımdan frak hususunun çeşitli hükümler kıs
mında geçmesi lâzımgelir. Bu bakımdan bibu
hara nazarı itibara alınmak üzere, komisyon 
iltifat buyurursa, 4, 5, G, 7 nei maddelerin 4 ncü 
madde olarak bir arada, şimdi izah ettiğim şe
kilde daha derli toplu olmasını temin bakımın
dan kabulü haikkmdaki önergemi veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sadık Artukmae. 
SADIK ABTÜKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

Sırrı Atalay 'arkadaşımız arz edeceğim husus
lara temas ettiler. 

Anayasanın 84 ncü maddesinde Başkan ve 
Başkanv eklilerinden bahsetmesi bakımında n 
kendileri ile aynı fikirdeyiz. Bendenizin iştirak 
etmediğim bir nokta şudur ki, mütaakıp mad
delerin mezcediiip tek bir madde haline getiril
mesi doğru değildir. Bendeniz buradaki aksak
lığı gidermek için şöyle düşünmekteyim : 

«Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Divanı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 ncü mad
desinden sonra ve bu Tüzüğün 3 ve 5 nei mad
desi hükümlerine göre kurulur» şeklinde mad
de tedvin edildiği takdirde izhar edilen endişe
ler ve mahzurlu gördüğümüz hususlar bertaraf 
edilmiş olur. Bu husustaki takririmi Başkan
lık Divanına takdim ediyorum, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim, madde hakkında baş
ka söz istiyen var mı ? Yok. Komisyonun bu hu- j 
sustaki mütalâası nedir? Sayın Sırrı Atalay'm 
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ve Sadık Artuknıaç'm mütalâalarına iştirak edi
yor musunuz? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AliTUS •—• İştirak etmiyoruz efendim. Dördün
cü maddede «Cumhuriyet Senatosunun Başkan
lık Divanı Türlüye Cumhuriyeti Anayasasının 
84 ncü maddesine göre kurulur. İfadesi mev
cuttur. Bu ifadeden maksat, Anayasanın 84 
ncü maddesi Başkanlık Divanı kurulurken göz 
önünde bulundurulur, demektedir. 

Bundan .sonraki maddelerde, yani 6 ııcı mad
denin ikinci fıkrasında Başkanlık Divanının di
ğer üyelerinin seçimi mevcuttur. Maddelerin 
birleştirilmesine taraftar değiliz. Çünkü madde
lerin bu şekilde birleştirilmesi, işleri daha çok 
karıştıracaktır, vuzuhla takibedilmesi imkânı
nı ortadan kaldıracaktır. Onun için katı bir za
ruret bulunmadıkça tüzükteki maddelerin sil
silelerinin bozulmasına taraftar değiliz. Mad
deler safha safha durumları ifade etmektedir. 
Bu balkımdan Sırrı Atalay arkadaşımızın takri
rine katılmıyoruz. Yalnız, bu vesile ile 4 ncü 
maddedeki hükmü açıklamak istiyorum. 4 ncü 
madde : «Anayasanın 84 ncü maddesinde ifade 
edilmiş olan esaslar göz önünde bulundurulur» 
demekle yetinmiştir, mânası bundan ibarettir. 
Bu şekilde zapta geçmesinde fayda mülâhaza 
etmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muammer Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 

sayın Sırrı Atalay Beyefendinin teklifine katıl
mamak elden gelmez. İçtüzüğün bundan evvel
ki görüşülmesinde, bendeniz de aynı noktalara 
işaret etmiştim. Notlarım yerinde mahfuzdur, 
zaptı tetkik ettiğiniz vakit bu mülâhazalarımı 
göreceksiniz. 

Şimdi Atalay Beyefendinin işaret buyurduk
ları 4 ncü madde, Anayasaya atıf yapmaktadır. 
Halbuki biraz sonra tetkik edeceğimiz maddeler 
6 - 7 nei maddeler, 4 ncü maddenin atıf yaptı
ğı Anayasanın, 84 ncü maddesinin 2 nei ve 3 ncü 
fıkralarında motamo tekrar edilmiştir. Binaen
aleyh bu maddeler haşivdir. 6 nei ve 7 nei mad
delerde de aynen tekrar ediliyor. 4 ncü mad
dede Anayasanın 84 ncü maddesine yapılan atıf 
zaittir. O halde 6 ve 7 nei maddeler de Anaya
sanın 84 ncü maddesine atıf yaptığı için haşiv
dir. Bunun ikisinden hurisinin kalkması lâzım
dır. 
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Sırrı Atalay arkadaşım, biraz evvel hazır

ladığı metinde, tasarıdaki 5, 6 ve 7 nci mad
deleri lüzumlu yerlere almak suretiyle güzel bir 
teklif yapmıştır. x Atalay arkadaşımın teklifine 
iştirak eder, kabulünü istirham ederim, efen
dim. 

BAŞKAN — Dördüncü madde hakkında 
başka söz istiyen? Yok. 

Bu madde hakkında verilmiş önergeleri oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
4, 5, 6 ve 7 nci maddelerin birleştirilerek 

bir madde halinde ve aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve talebederim. 

Sırrı Atalay 

Madde 4. — 
C. Senatosunun Başkanlık Divanı T. C. Ana

yasasının 84 ncü maddesi hükümlerine göre ku
rulur. 

Bu madde hükümlerine göre Başkan seçimi 
yapıldıktan sonraki oturumda başkanvekilleri, 
idare âmirleri ve Divan kâtiplerinin seçimi, giz
li oyla ve salt çoğunlukla bir yıllık müddet için 
ayrı ayrı yapılır, i lk iki oylamadan salt çoğun
luk elde edilemezse, üçüncü oylamada en fazla 
oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar, 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 4 

ncü maddedeki (Anayasanın 84 ncü) kelimele
rinden sonra (ve bu tüzüğün 3 ncü ve 5 nci) 
kelimelerinin eklenmesinin oya konulmasını arz ı 
ederim. 

Yozgat ! 
Sadık Artukmaç, I 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay arkadaşı- j 
mız, önergelerinden evvel bu hususlarda iza- j 
hatta bulunmuşlardı. Bunlar da, 4 ncü madde- I 
ye 5, 6 ve 7 nci maddelerin eklenmesine dair- I 
di , | 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunlar önerge- j 
de izah edilmiştir, efendim. 4, 5, 6 ve 7 nci j 
maddelerin birleştirilip bir madde halinde dü
zenlenmesine aittir. 

BAŞKAN — Yani, 4, 5, 6 ve 7 nci madde
lerin birleştirilmesi suretiyle, içtüzükte 4 ncü 
madde halinde yer almasına aittir. Komisyon 
buna iştirak etmediler. Ben tekrar önergeyi 
okutturuyorum : 
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(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 13 oya karşı 
45 oyla önerge kabul edilmiştir. 

Sadık Artukmaç arkadaşımızın önergesini 
de tekrar okuyoruz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geri alı
yorum, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyona 
maddeyi geliverelim, tedvin etsin. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS — Geri almaya lüzum yok. Yüksek He
yetiniz kabul ettiğine göre madde kesinleşmiş 
demektir. 

BAŞKAN — Sadık Artukmaç önergesini 
geri aldı. Komisyon maddeyi Sırrı Atalay'm 
kabul edilen önergesi dolayısiyle geri almaya 
lüzum görmedi. O hakle 4 ncü maddeyi kabul 
edilen önergedeki yeni şekliyle okutuyorum : 

MADDE 4. — C. Senatosunun Başkanlık 
Divanı, T. C. Anayasasının 84 ncü maddesi hü
kümlerine göre kurulur. 

Bu madde hükümlerine göre Başkan seçimi 
yapıldıktan sonraki oturumda başkanvekilleri, 
idare âmirleri ve Divan kâtiplerinin seçimi, 
gizli oyla ve salt çoğunlukla bir yıllık müddet 
için ayrı ayrı yapılır, i lk iki oylamadan salt 
çoğunluk elde edilemezse, üçüncü oylamada en 
fazla oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Bu değişikliği ihtiva eden öner
ge daha evvel kabul edilmişti. Bu değişiklikle 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 
Tasarıdaki 8 nci madde bu suretle 5 nci 

madde olarak yer alacaktır. Maddeyi okutuyo
rum : 

Üçüncü Bölüm 

Ba§kanhk Divanının görevleri 

Başkanlık Divanının görevleri : 
MADDE 5. — Başkanlık Divanının görev

leri şunlardır : 
1. iç. hizmetler teşkilâtı ve C. Senatosu me

mur ve hizmetlileri hakkında Memurin Kanunu 
hükümleri içinde işlem yapmak ve greektiğin-
de inzibat komisyonu teşkiline karar vermek; 

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

kümlerini uygulamak; 
4. C. Senatosu bütçesini ve kesin hesapla

rını düzenlemek; 
5. Başkanlık Divanı üyeleri hakkında, tek 

başına üzrelerine aldıkları işlerden dolayı ya
pılacak itiraz veya şikâyeti üye tamsayısının 
katılması ile inceleyip karara bağlamak; 

6. Genel Kurulda yapılan yoklamalarda 
veya seçimlerde veyahut da ayırmalarda önemli 
yanlışlıklar olduğu birleşimden sonra anlaşı
lırsa, düzeltmek için gerekli tedbirleri almak; 

7. Kanunların ve bu tüzüğün emrettiği ve
ya Başkanın tevdi eylediği sair hususlar hak
kında karar vermek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeııi. 
Buyurun, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkanlık Diva
nının görevleri 5 ııci maddede sayılarak, Cum
huriyet Senatosunun kuruluşuna ait ve Cumhu
riyet Senatosunun teşriî hizmetlerini, idari hiz
metlerini tanzim edecek büroların 'kurulmasını 
ve presonelin tâyin ve işten çıkarılmasının ne 
yolda yapılacağı hususunda, bu madde bir hü
küm ihtiva etmektedir. 

Cumlhuriyet Senatosunun çalışabilmesi için 
teşkilâtının ve teşkilât kadrolarının ne yoldan 
ve hangi "heyet tarafından tanzim ve tâyinleri 
yapılacağı hususunda bir hüküm bulunmadığı 
için, şöyle bir metni birinci fıkra olarak teklif 
etmiş bulunuyorum. 

«Cumlhuriyet Senatosu teşkilât kadrosu, yet
kileri, bürolarının vazifeleri ve Cumhuriyet Se
natosuna alınacak peı-s'onele ait bütün nizamı. 
esas ve gayelerinde Başkanlık, Divanı tarafın
dan hazırlanan ve tasvibolunan özel bir tali
matta tasdik olunur ve yürütülür.» Böylelikle 
Cumhuriyet Senatosunu bir teşkilâta kavuştur
muş olacağız. 

2 nci fıkrada izin işlerine bakma hükmü 
var. Fakart, gündemi tanzim hakkı. Riyaset Di
vanının asıl görevleri arasında bulunmasına 
rağmen. Riyaset Divanının görevleri arasına 
alınmadığı gibi, hazırlanan tüzük maddeleri 
içinde de bulunmamaktadır. Onun için üçüncü 
fıkrada; izin işlerini ve gündemi tesbit etmek 
Riyaset Divanının görevleri arasındadır, şek
linde bir değişiklik yapmak üzere bir değiştir
ge önergesi takdim ediyorum, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlıyangil. 
İHSAN SAIBRİİ Ç A Ğ L A Y A N G İ L (Bursa) -

Muhterem arkadaşlar; birleşik oturumların, ya
ni Türkiye Büyük Millet Meelisi, Cumhuriyet 
Senaltosu ve Millet Meclisinden terekkübettiği-
ne göre, bu birleşik oturumların bazan sürpriz 
halinde bizi yakaladığını 'görmekteyiz. Millett 
Meolisince hazırlanan bir gündem birden bire 
ele alınabilmek de ve bir emrivaki halinde top
lantılara katılmak mecburiyeti taihassul etmekte
dir. {Senatonun, Millet {Meclîsinin bir tabii ha
linde görülmesi arzu edilmediğine ^öre, burada 
Başkanlık Divanının vazifesi çok mühimdir. 

Birleşik toplantıların konusunu ve günde
mini tetkik etmek ve vaktinde Genel Kurul ka
rarlarını istihsal ederek, üyelerin haberdar edil
mesinde Başkanlık Divanının sağlıyacağı büyük 
faydalar vardır. Bu şekilde, bu emrivakilerin de 
önüne geçilmesi imkânı sağlanmış olacaktır. Bu 
mevzuda bir önerge takdim ediyorum, iltifatı
nıza mazhar olmasını temenni etmekteyim, efen
dim. (Bravo ve doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Sayın TurihangH. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim, 

bu maddeye, benden biraz evvel konuşan İhsan 
Sabri Çağlayan Beyin teklifine uylgun olarak 
bir fıkra, bir bent eklenmesi muhakkak lâzım
dır, kanaatindeyim. Çünkü, birçok birleşik top
lantılarda biliyorsunuz ki Senato Heyeti Umu-
miyesi haberdar edilmiyor. Bunun .asıl sebebi: 
Birleşik toplantı tertibini Anayasanın Millet 
Meclîsi Reisine vermiş olmasından dolayı, Cum
huriyet Senatosu Divanının haberdar edilmek
sizin 'birleşik toplantı yapma yoluna gidilmesi
dir. Bu sebeple birleşik toplantılara katılma ka
rarını vermek ve C. Senatosuna duyurmak yet
kisinin de Divana bahsedilmesini istirham ede
rim. Bu hususta bir de takrir takdim etmiş bu
lunuyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen?... Yok. Kbmisyionun mütalâaları olacak 
m i l 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (C. Bask. Kon) — Efendim, gündemin 
tanzimine aidolan vazife ile ilgili olarak 
aşağıda gelecek olan 42 nci maddede kâfi dere
cede 'hüküm mevcuttur. Mamafih, bu maddede 
Başkankk Divanının vazifesi toplu olarak yazıl-
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dığma göre, t ek ra r te lâkki buyurıı lmazsa, gün
demin tanzimine ait bir f ıkranın maddeye ilâ
vesine it irazımız yoktur . 

Mezuniyet işlerine bakmak (hususu da mad
dede mevcuttur . 

Teşkilât Kanunu meselesine gelince; bu, lf)(> 
ncı maddenin sonunda, (Cumhuriyet Senatosu
nun iç. hizmetleri) başlıklı maddede ifade olun
muştur. Burada Cumhuriyet Senatosunun ie. hiz
metleri diye madde madde sayılmış, «personelin 
görev ve yetki ler i Cumhur iye t Senatosu Teş
k i lâ t Kanunu ile düzenlenir» denilmiştir. Biz 
'bunun . fb'ir Teşkilât Kanunu meselesi olduğu
nu ve bu meselenin Millet Meclisi komisyonla
rında görüşülmekte olduğunu da haber aldığı
mız için böyle bir hüküm sevk ettik. B i r kanun 
konusu teşkil et t iği için madde bu şekilde ted
vin edildi. 'Buraya «gürev ve yetki» kelimesin
den başka kelimeler de ilâve etmek mümkün
dür. Eğe r bu kelimeler Yüksek Heyetinizi ta t 
min etmiyorsa o t a k d i r d e ta l imat buyurur la r . 
Bu (husus, te reddüdedi len b i r konudur. Eğer , 
arz ett iğim gi'bi iSti ncı madde h ü k m ü yeterli 
görülmüyor ise, 'buraya arzu et t ikleri şekilde1 

'bir hükmün ilâvesi müm'kün olur. Buna i t iraz
da bu'lunmuyo ruz. 

Arkadaşımız Çağlayangil 'in düşüncesine 
kat ı lamıyacağım. Sebebine gel ince; müşterek 
tüzüğü ilgilendiren bir meseledir. Arz edilen 
husus, hazır lanacak, Tü rk iye 'Büyük Millet Mec
lisinin müşterek toplantı İç tüzüğündeki 7 kişi 
Cumhur iye t Senatosu Adalet ve Anayasa Ko
misyonundan ve 7 kişi de Millet Meclisi Ada
let ve Anayasa. Komisyonundan olmak üzere; 
.1.4 kişil ik Karma Komisyonca tedvinine k a r a r 
verilmiş olan müşterek toplantıya ait tüzükte - ki 
o tüzük şimdi hası lmışt ır - zikredilmiştir . O tü
zükte 'bu toplant ı lar ın , her iki Meclisin, yani 
C. Senatosu ile 'Millet Meclisinin Başkanl ık 
Divanlar ın ın evvelden temais ederek gündemi 
tesbit e tmek suret iyle yapı lacağına da i r esa
sen bir 'hüküm mevcut tur . 

B u i t ibar la hadd iza t ında müşterek toplan
tıların tüzüğüne aid'olan 'bu h ü k ü m zaten t üzük 
tasar ı s ına girmiş olduğu için t e k r a r bu raya 
girmesinde b i r fayda mülâhaza etmiyoruz. 

F İ K R E T T Ü R H A N G Î L (Aydın) — Komis
yon sözcüsünden bir 'sorum -var. 

BALKAN - B u y u r u n . 
F İ K R E T TURHANOİU (Aydın) — Birle

şik ' toplantılara ait İç tüzüğün hazır landığı , 
tabedildiği beyarı 'buyurüldu. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Â M İ L 
A R T U S . (Devamla) -— Ön tasarısı hazır lan
mıştır. Hatır l ıya*aksınız, müşterek toplant ıda 
ka ra r i t t ihaz 'buyuru I m ustu. B u k a r a r gere
ğince kurulan K a r m a Komisyonda, Millet M'ec-
lisi Anayaısa ve Adalet 'komisyonlarından yedi 
kişi ve 'bizim. Adalet Ivomisyonundan yedi ki
şi 'var. 

EİKRHT TURUANOİL (Aydın) - - Madem
ki orada böyle bir h ü k ü m vardır . Bizim İç tüzü
ğü maiz d e de böyle bir hükmün bulunması mah
zur 'teşkil vdev mi, etmez mi '•! 

ftjrÜZÜK. KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ART US (Devamla) —- Kanun tekniği bakı
mından malhznr teşkil öder. 

F İ K R E T TURHANOİU (Aydın) • - Yalnız 
'biz 'bir tüzük yapmaktayız . Orada tedvini nıu.h-
teme 1 hiiküm 1 erden balhse< 1 i'lmekte< 1 ir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Bunun bir bağlayıcı hü
küm olamıyacağı kanaat indeyim. Çünkü, müş
terek toplantı ların hükmü, müşterek toplantı
l a rda karara, bnğlanaea'kbrr. Bu itibarla, faydası 
.yoktur. 

F İ K R E T T U R U A N C İ L (Aydın) .— Me
selâ, Ibirleşik top lan t ı la rda Başkanl ık Divanı
nın Senato Ucyoli Umumiyetini haberdar et
mesi. hususunun zikrini koruyoruz. Çünkü, Se
na to Heyeti Umumlyesi birleşik top lan t ı l a rdan 
haberdar edilmiyor. Halbuki , B'aşkanlık Diva
nı tatil İcara rı ver i rken , ' Filân günde 'birleşik 
toplantı yapı lacak diye tebliğ etmesi lâzımdır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Â M İ L 
ARTUS (Devamla) — Bunun her zaman müm
kün 'olamıyacağmı tahmin ediyorum. Çok mü
him bir mesele 'hakkında. Cumhuriyet Senato
su B'aşkanı ve Millet Meclisi Başkanlar ı ara
la r ında birleşip ertesi gün için müşterek b i r 
toplantıya k a r a r verebilirler. Bu t akd i rde bi
zim hükmümüz işlcmiyeeektir. Ta'biatiyle, 'bu 
top lan t ı radyo ile. kutulara kâğı t b ı rakmak Su
retiyle a rkadaş la ra duyurulabi l i r . B u n u n dı
şında Heyet i Umumiyede bildirilme kaydı ko
nursa bir üye. İhaleli olarak kendi içtüzüğümü-
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ze göre, toplantının olacağı 'bize duyunılaeak-
tı. Duyurulmadığına göre ;ben gelnıiyeceğim di
yebilir. Bu sebeple Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları kendi aralarında bir 
müşterek toplantıya 'karar verirlerse bunu ya 
kutulara davetiye atarak, yahutita radj^o ile 
'bildirililer. Bununla yetinmek lâzımdır. 

FİKRET TURHANOİL (Aydın) — Başkan
lık Divanına bir nevi yetki vermiş bulunuyo
ruz, davet... 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Müşterek olarak.. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Baş
kanlık Divanımız haberdar edilmeksizin birle
şik toplantılar yapılmaktadır. Yazılı olarak 
Millet Meclisi Baş'kanlığına duyurduğumuz 
halde maalesef. Parlâmento dışında cevap alm-
mışıtır. Bu ^sebeple böyle bir kaydın konulma
sında fayda mülâhaza ediyorum. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Müştere'k tüzüğe 'böyle 
bir hüküm konmuştur. Bizim tüzüğümüze kon
masının müşterek toplantıları tanzim bakımın
dan faydalı olacağını zannetmiyorum. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) - - Efen
dim, bir sualim vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) - - Efen

dim, hu 8 nei maddenin 5 nei fıkrasında, «Baş
kanlık Divanı üyeleri hakkında, tek başına 
üzerlerine aldıkları 'işlerden dolayı yapılacak 
itiraz veya Lşikâye'ti üye tamsayısının 'katılması 
ile inceleyip karara 'bağlamak;» burada bir ki
şinin iştirak etmemesi halinde üye tamsayısı 
sağlanamıyacak ve dolayısiyle karara varıla
mamak gibi bir durum meydana gelecektir. 
Bunun tenvirini istirham ederim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Efendim, hu hüküm es
ki, yani 'bugün yürütülmekte olan İçtüzükten 
gelmiştir. Burada da böyle bir hüküm mev-
cuittur. Meselenin üzerinde durduk.. Meselenin 
nezaketi, ehemmiyeti dolayısiyle böyle bir me
selenin görüşülmesi halinde, Başkanlık Divanı 
ve 'bütün üyelerin 'hazır bulunması eo'k güçtür. 
Muhtelif parti grupları burada, temsil edildi
ğine göre ve meselâ, Baş'kanlık Divanı üyeler
den birisinin tutumu 'hakkında hır karar itti

hazı söz konusu olduğunda bütün arkadaşların 
hazır bulunmasının işlerin 'tedvini 'bakımından 
uygun olacağı kanısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

—• Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bu
yurdular ki, Çağlayangil'in fikirlerine katılmı
yoruz, çünkü bizim bu hususa dair bir madde 
koymamaız, B. M. Meclisi Tüzüğünü ilzam 
etmez, müşterek Tüzükte hüküm vardır, iki 
başkan birleşerek karar verirler. 

Eğer durum normal olarak böyle olursa, 
benim teklifimde başka, bir isabet mevcuttur. 
Turhangil arkaadşımız da izah buyurdular, 
biz burada Millet Meclisi İçtüzüğünü ilzam 
eden bir madde koymuyoruz. Gayet tabiîdir 
ki, iki Meclis Başkanı beraberce ani aşacaklar
dır. Millet Meclisi Başkanı, bize haber verme
den bir içtima tertibedemez. Biz burada ken
di Divanımıza vazife tahmilediyorüz. Ve di
yoruz ki, bu gibi hallerde anlaşma yapıyorsun 
fakat Heyeti • Umumiyeyi haberdar etmiyor
sun. Dolayısiyle konuşamıyoruz. Bunu bize 
de duyur. Nasıl duyurur arkadaşlar? Radyo 
ile duyurursunuz, kara tahtaya yazarsınız ve 
zamanında haberdar edersiniz. Biz de evvel
den hazırlanmış oluruz. 

Tatbikatta, şahit olunan birçak vakıalar 
vardır. Burada Senato Başkanına kâğıt ge
tirilmiştir. Denmiştir ki, «efendim yarın içti
ma vardır, gündemi bastırdık, gönderdik^ Se
nato Başkanı demiştir ki, «Bu nasıl iş, hiçbi
rimizin malûmatı yok. Yarın ben Genel Ku
rulu nasıl toplarım.» Bu hali, her iki Meclisin 
Başkanlık Divanları birbirleriyle anlaşmak sure
tiyle; hallederler. Bu mesele tamamen başkanların 
vazifelerine teveccüh etmektedir, kimseyi ilzam 
eden. bir durum yoktur. Eğer, uzun vadeli 
bii' iş ise, gündem şudur; kısa vadeli ise, rad-
yoltrla, gazetelerle ve diğer münasip usullerle 
üyelere duyurulur. Esasen bizim Tüzüğümüze 
böyle bir hüküm koymak diğer Meclis İçtü
züğüne bunun haricinde bir hüküm girme
mesini sağlar. Bunu tavzih etmek ihtiya
cım hissettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Söz

cüsünün müşterek toplantıya ait, müşterek 
Tüzükte bunlar konabilir, biz kendi Ictüzü-
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ğümüzü tedvin ediyoruz, şeklindeki beyanla
rını bendeniz pek isabetli bulmadum. Kendi
lerine İtalya Senatosu İçtüzüğünün 85 nci 
maddesini okumak isterim. 

(tki Meclisin müşterek toplantıları; 
MADDE 85. — Anayasa kaidelerine göre 

iki Meclisin müşterek toplanması lâzımgeldiği 
hallerde, toplantıyt milletvekilleri Meclisi Baş
kanı Başkanlık eder. Başkanlık Divanı da 
bu Meclisin Divanı olur. 

Senato Başkanı senatörlerin daveti için Mil
letvekilleri Meclisi Başkan, ile münasip mu-
tabaaktlara varır.) 87 nci madde de (Her iki 
Meclisin müşterek toplantılarında, müşterek 
Meclislerin başka kaidelerin konulması hak
kındaki kararları saklı olmak üzere, Millet
vekilleri Meclisinin Tüzüğü uygulanır.) Yani 
kendilerinin ayrıca müşterek toplantıları tan
zim eden tüzükleri olmasına rağmen Senato 
içtüzüğünde, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin, 
oradaki üyelerle beraber toplanacaklarını ifa
de etmektedir. 

Biraz önce Çağlayangil arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, mütşerek içtüzükler şeklinde, ol
sun, her ne olursa olsun Cumhuriyet Sena
tosu kendi İçtüzüğünde birleşik toplantılara 
ne şekilde gidileceğini tanzim edebilir. Bu su
retle şeçitli emrivakilerle karşı - karşıya gel
meyiz. Ama tanzim şekli ne olabilir? Bizim 
içtüzüğümüzle bunların halli mümkündür ve 
örnekleri de mevcuttur. 

Ben Cumhuriyet Senatosu kadrolarının ve 
teşkilâtının ne yolda olduğunu tesbit eden 
156 nci maddenin hükmünü bilmekte idim. 156 
nci maddede, Genel Sekreterliğe bağlı şu bü
rolar, idare âmirlerine bağlı şu bürolar diye 
levazım ve saireyei tesbit etmektedir. Benim 
teklifim tamamen farklıdır. Benim teklifim, 
Cumhuriyet Senatosu teşkilât kadrosu, yetki
leri büroların vazifeleri, alınacak memur ve 
hizmetlileri hakkındaki bütün kaidelerin Baş
kanlık Divanı tarafından hazırlanan ve Umumi 
Heyet tarafından tasvibedilen özel bir tali
matname ile derpiş edilip yürütülmesine mü
tedairdir. 156 nci maddedeki Teşkilât Kanunu 
çıktıktan sonra bu kadrolar nasıl alınacaktır? 
Bütün bunların bir talimatname ile tanzim edil
mesi lâzımdır. 

Bu itibarla teklifimin ne Teşkilât Kanunu 
ile ne 156 neı madde ile bağdaşmıyan bir du-
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rumu yoktur. Bilâkis, nasıl tanzim edilece
ğini daha iyi şekilde gösteren bir fıkranın eklen
mesi istenmektedir. Bunun 156 nci maddeyle 
bir tezat hali de yoktur. 

Gündem hususunda, yan* Başkanlık Divanının 
görevleri hususunda daha isabetli bir madde gel
diği zaman oradan çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnasüı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bir yıl

lık geçen tecrübeler gösterdi ki, muhterem arka
daşlarım, Cumhuriyet Senatosunun fonksiyonla
rında bir gerileme, bir duraklama ve bir peyk 
komisyon haline gelme temayülü, maalesef muay
yen zevatta mevcuttur. Bu itibari a Çağlıyangil 
arkadaşımızın bizilm kendi Tüzüğümüze koymak 
istedikleri fıkra (bizim için bir teminat oluyor. 
Ben şahsan iltihak edilmesini uygun mütalâa 
etmekteyim. 

Üye tamsayısı meselesine gelince: Bu mev
zuda, muhtelif siyasi teşekkülleri temsil etmeleri 
hasebiyle Başkanlık Divanının mutlaka: tam ço
ğunlukla, üye tamsayısı ile karar alınsın mütala
ası ileri sürülüyor. Başkanlık Divanına seçilmiş 
olan arkadaşlarımı izin hepsi şüphesi'/ ki, bilgili 
'kimselerdir, kendilerini bütün zaaflardan tenzih 
ederim, olabilir ki İçlerinden biri muayyen bir 
karar almaya engel olmak için o toplantıya katıl
mamakta ısrar eder. Ebediyen bir karar alama
mak durumuna düşmemek için şunu kabul etmek
te zaruret, vardır; 4 t e ',\ ekseriyet, 10 da 8 ek
seriyet gibi bir şey koyalım. Fakat, bütün üye
lerin iştiraki, şeklinde bir hüküm koymıyalım. 
Zira. böyle bir hüküm koyacak olursak, karar al-
>n.a imkânını tamamen ve peşinen selbetmiş ve bu 
fıkrayı yürümez bir hale getirmiş oluruz. Muh
terem Komisyon da bu değişiklikleri kabul buyu-
rursa maddeyi tamamlamış ve kusursuz hale ge
tirmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —- Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

AR TÖS — Efendini, İtalyan Senatosu İçtüzü
ğünde müşterek toplantılar hakkında böyle bir 
hüküm mevcut. Fakat İtalya'da müşterek top
lan tıl an diken üyen bir İçtüzük yoktur. 

•SIRRI ATALAY (Kare) — Kaideler vardır. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS (Devamla) — Bu sebeple biraz evvel 
'bahsettiğim maddede, birleşik toplantılar için 
tanzim olunan İçtüzüğün Ibirinci maddesinde Mil-

— 662 



0. Senatosu B : 95 
let Meclisi Başkanı birleşik toplantılar için ön I 
gördüğü hallerde Cumhuriyet Senatosu Başkanı
na danıştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplantısına karar verir. Daha aşa
ğıda gündem kesin şeklini almadan, Millet Mec
lisi Başkam Cumhuriyet Senatosu Başkanına da
nışır denmesine rağmen madem ki, sayın arkadaş
larımız, böyle bir hükmün bulunmasında fayda 
mülâhaza ediyorlar, (biz de bu mevzuda verilen 
takrirlerle beraber maddeyi komisyona geri alı
yoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — O halde bu madde ile ilgili 
önergeler vardır, bunların Komisyona verilme
si icabeder. Komisyon bu maddeyi tekrar müza
kere etmek üzere geri işitiyor, önergelerle bir
likte maddeyi gerivereceğiz. Sayın Ağırnaslı bu 
madde dolayısiyle verilecek önergeniz var mı? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Verece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Maddenin tekrar müzakere edil
mek üzere önergelerle birlikte Komisyona veril
mesini yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde, öner
gelerle birlikte komisyona verilmiştir. 

Başkanın görevleri : 
MADDE 6. — Başkanın görevleri şunlardır : 
1. C. Senatosunu temsil etmek ve onu top

lantıya çağırmak; 
2. Başkanlık Divanına başkanlık etmek; 
3. Birleşimi açmak, görüşmeleri idare ve oy

lama sonuçlarını ilân eylemek; 
4. Tutanakların ve tutanak özetlerinin dü

zenlenmesine ve yayınlanmasına nezaret etmek; 
5. Başkanlık Divanı kararlarının uygulan

masını sağlamak; 
6. 'Kanun ve içtüzük hükümlerini uygula

mak; 
7. C Senatosu memurlarını, Divanın müta

lâasını aldıktan sonra, tâyin etmek; 
8. C. Senatosu memurları hakkında Memu- I 

rîn Kanununa göre işlem yapmak; 
9. Hizmetlileri, idare âmirlerinin teklifi üze

rine tâyin etmek ve gerektiğinde bunların işine 
son vermek; 

10. Divan sekreterlerinin ve idare âmirleri
nin görevlerini denetlemek; 

11. Komisyonların ve büroların çalışmaları
na nezaret etmek. | 

24.10.1962 0 : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanvekillerinin görevleri : 
MADDE 7. — Başkanvekilleri, Başkan tara

fından kendilerine verilmiş olan yetkileri kulla
nırlar ve Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder
ler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Eski İçtüzüğün 

204 ncü maddesi şöyledir : «Reisvekillerinin va
zifesi, mazeretinde veyahut gaybubetinde, Rei
sin makamına kaim olmak ve Reisin bütün hu
kuk ve salâhiyetlerini istimal etmektir.» Müza
kere ettiğimiz 7 nci maddede ise, «Başkanvekil
leri Başkan tarafından kendilerine verilmiş olan 
yetkileri kullanırlar...» diye devam etmektedir. 
Arada büyük bir fark vardır. 

içtüzüğün ilk müzakeresi sırasında da bu 
bahse temas etmiş ve arzetmiştim ki, bir yıla 
varan Cumhuriyet Senatosu çalışmaları sıra
sında Başkanlık Divanı her türlü övmenin üs
tünde bir anlayış içinde vazife görmüştür. Her 
türlü övmenin üstünde Reis, Reisvekilleri ve 
Divanın diğer üyeleri arasında bir anlayış var
dır ve böyle olmuştur. Ama şunu açıkça ifade 
etmek lâzımdır ki, insanlar muayyen bir anlaş
maya karşı hissettikleri sevgi ve sempati ayrı , 
şeydir, o işle olan münasebetler, yani İçtüzük-, 
le olan münasebetleri tesbit etmek ayrı şeydir. 
Eski 204 ncü maddede bir sistemi ortaya koy
muş ve tesis etmişti. Şimdi 7 nci madde ise, Baş
kanvekilleri, Başkanın yardımcıları şeklinde 
yeni bir statü getirmektedir. Halbuki eski 204 
ncü maddede Reisvekilleri Reisin mazeret ve 
gaybubeti sırasında divana ait muamelelerde ve 
ve riyaset mevkiinde reisin bütün salâhiyetleri
ne sahip idi. Yeni şekilde ise,_ reisin verdiği va
zifeyi yapar şeklinde yeni bir durum ortaya ge
tirilmektedir. Bu bakımdan statüde çok bariz 
bir değişiklik meydana getirilmesi sebebiyle 
bendeniz 7 nci maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi maksadiyle bir önerge takdim edi
yorum. önergemde, Başkanvekilinin görevleri: 
Başkanın mazeret ve gaybubeti sırasında, Baş- , 
kanın sahip olduğu bütün hukukî yetkileri kul
lanmak suretiyle -birleşimleri ve görüşmeleri 
idare etmesi şeklindedir. Ve bütün parlemento-
larda ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, 
isterse İtalya ve Fransa olsun onlarda da Baş-
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kanlann yerine 'kaim olmak üzere geçen, Baş
kan görevlisi Başkanvekilleridir. Anayasa ile 
ünsiyeti olan. arkadaşlar gayet iyi bilirler ki bu 
usul bütün Garp memleketleri Parlâmentoları 
Riyaset Divanlarının tesbit ettiği şekil ile de 
bağdaşamaz. Bunun için bir önerge takdim edi
yorum, kabulünü istirham ederini. 

BAŞKAN - Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AKTUS — 

Efendim, bu madde eski 204. maddenin ve şim
di takrir veren arkadaşımızın takririnde yazdı 
olan fikirlerin daha kısa şekilde ifadesinden 
ibarettir. Maddede vekil kelimesi kullanılmış
tır, Başkan neye sahipse, Başkanvekilleri de 
aynı şeye sahiptir. Vekil demek, asilin sahip bu
lunduğu bütün selâhiyetleri ve yetkileri kulla
nan insan demektir. Binaenaleyh, burada Baş
kanın yokluğunda, yani mazereti olduğu zaman, 
veya izinli olduğu zaman, Başkanvekili ona ve
kâlet eder. Bütün bunlar aynı şeyleri ifade et
tiği için bu kelimelerin konulmiasına lüzum gö
rülmemiştir. Yani Başkanın yokluğunda Baş-
kanvekili ona vekâlet eder. Başkan seyahatin. 
olduğu zaman, hasta olduğu zaman, başkana 'ait 
olan bütün salâhiyetleri denk olarak Başkanve-
kili kullanır. Vekil kelimesinin ifade ettiği ma
nâ, hukukumuzda budur. Bu manâyı ifade etti
ği için aynca bütün salâhiyetleri, yetkileri ve-
salreyi kullan diye maddede ifadeye lüzum gör
medik. Tamamen maksat budur. Eski metinde 
olduğu gibi, onun yerine kaim olmak üzere Ee-
isvekilleri Reisin bütün hukuk ve selâhiy etleri
ni istimal ederler diye kullanmadık. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Artus'la 

mühim bir meselede çatıma halindeyiz. Hu
kuki yetkileri kullanma hususu ayrı bir 'key
fiyettir. Şimdiki yedinci madde ne diyor? 
«Başkan tarafından kendilerine verilmiş yet
kileri kullanır» diyor. Bundan sonra gelecek 
tatbikatlarda mümkündür ki, Başkanlia Reis-
vökilleri arasında çeşitli meselelerde ihtilâf
lar doğabilir. Başkanlar yetkilerini şu veya 
bu reisvekilleri arasında kullanabilir. Bunun 
için de aralarında ihtilâflar doğabilir. Bu se
bepledir iki, eski madde daha iyidir. Ben bu 
maddenin «mazeretinde veya gaybubetinde 
Başkanın hukuki yetkilerini kullanır.» şeklin
de ifade edilmesini teklif ediyorum. 
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Şimdi, 7 nci madde ile benîm teklifim ara

sında fark büyüktür. Sayın Artus bunu an
lar ama, anlamam azlıktan geliyor. 

BAŞKAN -••- Buyurun Âmil Artus. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Efendim, Başkan tarafından veril
miş olan yetkileri kullanırlar. Ve Başkanın 
yokluğunda ona, vekalet .'ederler. Başkan ye
rinde oturduğu zaman yetkilerini kıllıların* ve 
salâhiyetlerini haizdir. Vakat, bâzı konuları 
3 başkanvekili arasında bölebilir. «Siz şu me
sele ile 'ilgilenin, siz şu mesele ile ilgilenin, 
siz de bu mesete ile ilgilenin» şeklinde vazi
fe taksimi yayabilir. IVmaeualeyh, birinci 
kısım bunu ifade ediyor, 

2 nci kısımda, is'e Başkan MI yokluğunda, 
her hangi bir sebeple Başkan yerinde değil
dir, bu takdirde başkan vekilleri Başkanın 
sahip bulunduğu bütün salâhiyetleri kullanır 
•denmektedir, biz bundan, bunu anlıyoruz. 

BAŞKAN - • Buyurun Sayın Turhatıgil. 
Î'İTCRTCT TUTUfANfUL (Aydın) — Efen

dim, ben Âmil. Beyin arz ettikleri hususu 
soracaktım yani «l-îaskanın verdiği yetkileri 
ku d ani!'» tabiriyle ne kaydettiklerini soracak
tım, izah eltiler; sormaya, lüzum 'kalmadı. 

KAKIP ÖNAL (Adana) - Efendim, bir 
sualim de benim var. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
SAKIP ÖNAL (Adana) --• Başkanvekille-

riniu Başkan tarafından kendilerine verilmiş 
mevcut yetkileri vardır. Başkanın gaybubetin
de, başkanvekilileri bu yetkiyi mi kullancak-
lardır, yoksa Başkanın haiz olduğu bütün 
yei İçil e ri mi kullan acaklardı r. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Efendim, arz etlim. Başkanın gay
bubetinde Başkana vekâlet ıcder demek onun 
haiz olduğu bütün yetkileri kullanır demek
tir. 

NİYAZİ AĞSKNASLI (Ankara) — Efen
dim, Başkanın gaybubetinde üç başkanveki-
1inin. başkan sıfatiyle hareketi halinde doğa
ca1!-. tedahüller için ne düşünülmüştür?... 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
A i?/f US --• Bu kendi aralarında, iş bölümü me-
selO'Nulır. İni kadar detaya girmeye hem im
kan iv:u;i. de lüzum görmedik. 
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* SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Farzımıı- ! 
hal Başkan yetkilerini her hangi bit* maksat- j 
la vermezse ve hiçbir suretle bir yere gitmez
se bu durumda başkanvekilleri ne olacaktır? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) — Bu husus 10 ucu mad
dede yazılıdır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın At al ay. ^ \ 
r • SIRRI ATALAY (Kars) — Bugünkü tat-
f bikat şekli şudur; Reis, gaybubeti halinde I 

ve özrü halinde bulunmazsa hangi sırada re- / 
isvekili burada Riyaset Makamına çıkıyorsa, I 

I Reis yerine vazifeleri o görür. Tatbikat şekli I 
I budur. Ye Başkanın bütün hukuki salâhiyet-j 

lerine sahiptir. Bunun dışında reisvekilleri- \ 
nin vazifesi, Riyaset Divanına bağlı kalmak- ' 

T tır. Bu şekilde reisvekillcrii, Reisin yardım- A 
cilan durumundadırlar ki, kendilerine Artus'- \ 
un dediği gibi, «sen şu işle ilgilen, sen şu U 
işle ilgilen» gibi' vazife tevziatı yapılamaz. 1 

ı Reisvekillerinin asıl görevleri Riyaset Divanı- 1 
na iştirak ve burada kendi sıralarında riyaset I 

\ edebilmektir. I 
\ Bu şekliyle bir yardımcılık durumu ve her fi 
\ hangi bir ihtilâf mevzuu çıkmaması içindir ki, I 

maddenin yeniden tedvinini istemekteyim. Hür- I 
metlerimle. A 

BAŞKAN —. Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka-

. daşlar, mezuu, Anayasamızın 84 ncü maddesi
nin koyduğu kayıdı, göz önünde bulundurmak 
suretiyle mütalâa etmek gerekir. 

Başkanlık Divanı her şeyden imce tarafsız 
vazife yapması arzu edilen bir teşekküldür. Ana
yasamızın 84 ncü maddesi, Başkanlık Divanına 
siyasi partilerin, üyeleri nisbetinde katılacak
ları kaidesini kor. Başkanvekilleri hiçbir zaman 
başkanın yardımcıları durumunda değildir. 

Eski İçtüzükte de başkanvekili tâbiri kulla
nılmamıştır. Ama reis vekili kullanılmış ve vekâ
letten bahsedilmemiştir. Bütün demokratik mem
leketlerde başkanvekilleri, sadece başkanın yar
dımcısı durumunda görevlendirilmemişlerdir. 
Binaenaleyh Atalay, mülâhazasında ve teklifin
de esas itibariyle haklıdır. Eğer İçtüzüğü şim
diki hükmüyle kabul edersek, başkan, üç, baş- j 

^ kanvekilinden her hangi birine hiçbir zaman iş I 
vermeme, az iş verme, işleri önemlerine göre ayır
ma, filâna önemlisini ötekine önemsizini vermek j 
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gibi daima bir çatışma bir frodman doğurabilir. 
Biz yetkileri verirken, hukuken bunların iyi bir 
şekilde kullanılması noktası üzerinde durmaya 
mecburuz. İyi kullanmış olanları, iyi kullanmak
ta. olanları nazara alarak, ileride daima iyi kul
lanacağı hükmüne emniyetle varmak mümkün 
olmaz. 

O itibarla bu madde üzerinde komisyonun bu 
mülâhazaları nazara alarak durmasını bilhassa 
rica ediyorum. Bu noktada Sırrı Atalay'm tekli
fine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Burada 
temas etmek istediğim bir nokta var. 84 ncü mad
dede, «Başkanvekili» deniyor. Eğer Başkana yar
dımcı olarak düşünülseydi, «Başkan yardımcısı» 
denirdi. Burada nasıl, «Başkan yardımcısı» tâbiri 
kullanılıyorsa, ki, «muavin» kelimesinin bugün 
Türkçe karşılığı «yardımcı» demektir. Halbuki, 
vekilin dilimizde karşılığı muavin olarak kulla
nılmamaktadır. 

Onun içindir ki, 84 ncü maddenin ruhuna 
uyarak bunun, başkan yardımcısı olmaması lâ-
zımgeldiğine göre vekil, başkana yardımcı olan 
kişi değil, başkana vekâlet eden kimse olması lâ
zımdır. Onun için - benim anladığıma göre -
toplantılarda başkanın haiz olduğu bütün hakla
ra başkanvekilleri de sahiptir ve bu noktadan 
başkan gibi hareket edebilirler. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım; bâzı kelimelere lügattaki mânasını ver
mek veya hukuk ilminde bir terimse ona göre 
mâna vermek mevzuubahsolabilir. Fakat bugün 
üzerinde durduğumuz madde, kelimelerin lügat
taki mânalarını araştırma mahiyetinde değildir. 
Milletvekili, milletin vekilidir. Milletin yaptığı 
her işi milletvekili tekbaşma görebilir mi?.. Ar
kadaşımın dedikleri doğru olsaydı eski içtüzüğün 
204 ncü maddesinde de buna benzer bir hükmün 
bulunması iktiza ederdi. Bugün yürürlükte bu
lunan 204 ncü maddede, «Reisvekillerinin vazi
fesi, mazeretinde veyahut gaybubetinde, reisin 
makamına kaim olmak ve reisin bütün hukuk ve 
salâhiyetlerini istimal .etmektir.» deniyor. 

Binaenaleyh, Başkan iş verirse görür, iş ver
mezse görmez, az iş verirse az iş görür, önem-
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siz iş verirse önemsiz iş görür, şeklinde reisve-
killerinin vazifeleri ifade edilemez. 

84 ncü madde, «Başkanlık Divanları, o Mec
listeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Divana katılmalarını sağlıyacak şekilde 
kurulur.» demektedir. Binaenaleyh, siyasi parti
lerden seçeceğimiz başkanın, Riyaset Divanının 
tarafsızlık içinde ve kendisinden beklenen ölçü
de vazife ifa edebilmesi için, bu Divana Başkan-
vekilleri, divankâtipleri ve bir de idareci üyeler 
karışıyor ve bunların karışması da Divana, va
zifesini ifada bir emniyet teşkil ediyor. Binaen
aleyh meseleyi bu zaviyeden ele almak gerekir. 
Başka bir şekilde ifade edersek, Meclisin Baş
kanlık Divanı aralarında hiyerarşik bağlar bulu
nan insanların bir araya gelmesinden meydana 
gelen bir vazife organı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar; huzurunuzda bulunan metne ay
kırı bir takriri müdafaa etmiş olan arkadaş
larımız iki noktayı, iki ayrı metni bir arada 
mütalâa etmektedirler. Senatomuza riyaset et
mek ayrı bir mevzudur. Senato Başkanının 
birtakım vazifeleri ve yetkileri vardır. Bu va
zifelerin tecazzî kabul etmediği hususunda 
iştirak halindeyiz. Senato Başkanının görev
leri, biraz evvel kabul buyurduğunuz mad
dede tadadedilmiştir. Reisvekilleri toplanarak 
aralarında vazife taksimi yaparlar. Bilfarz 
bir Reisvekili tutanak özetlerinin düzenlenme
sine nezaret eder. Diğer başka hususlara ba
kar. Başkan tarafından kendilerine verilen 
yetkileri kullanırlar ve onun yokluğunda bu 
görevleri yerine getirirler. Meclis Heyeti TJ'mu-
miyesine riyaset eder, diye birçok hususları 
ihtiva etmektedir. Bunları yaparken, şimdi 
Sayın Sırrı At al ay arkadaşımızın bahis et
tikleri eski İçtüzüğün 204 ncü maddesini, ay
nen, Türkçeye çevirerek kabul edelim. Reisve
killeri, Başkan bulunmadığı veya mazeretli 
bulunduğu zamanlarda, gaybubetinde onun ye
rine geçip bütün haklarını ve yetkilerini kul
lanmak ve Reisin haiz olduğu salâhiyetleri 
istimal etmektir. 

Bu sadece Reisin yokluğunda kullanılacak 
bir yetki olduğuna göre, bunu koymak sure
tiyle bu hüküm daha da daraltılmış olur. Bu 
hal, Reisin olmadığı zamanlarda bir vazife I 
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tahmil etmektedir, ve bu şekilde zikredilmiştir. 

Reisin olmadığı zamanlarda Reisvekilleri 
Başkanlık vazifesini ifa ederler. Aynı sara
hatle takdir buyurursunuz ki, Senatomuzun 
bir tane değil 4 tane Reisi vardır. Bunla
rın herbirine aynı yetkiyi verirsek Başka
nın böyle bir Riyasette vazife ita etmesine im
kân olmadığını takdir edersiniz. 

y* Başkan birtakım vazifelerle mücehhezdir. 
Bu vazifeleri kendi aralarında tanzim edecek
lerdir. Başkanvekillerine, sen, Riyaset Divanı
na başkanlık edeceksin, sen, tutanaklarla meş
gul olacaksın, sen, şunu yapacaksın diye vazi
fe; taksimi yapacaktır. Fakat aslında bu 
vazife taksimi yapmak, Başkanvekillerine 
yetki vermek demek değildir. Kaldıki böyle 
bir tasarrufta haksız olursa Tüzüğün 13 ncü 
maddesi, ki, şimdi onuncu maddesi oluyor, 
«O Senatosu üyeleri, Başkanlık Divanının ve
ya Divan üyelerinden her birinin.», ki buna 
Başkan dâhildir, «karar ve işlemleri hakkın
da Başkandan yazılı veya sözlü soru sorabi
lirler.» Başkanın vazife taksiminde bir ada
letsizlik yapması karşısında Başkanın bu ha
reketini kürsüye getirmek hakkı bütün üye
ler için mevcut tur. Bu metin eski Tüzüğün 
204 ncü maddesindeki metinden daha geniş
tir. Burada, sadece Başkanın gaybubetinde 
onun haklarını haiz olması değil, ayrıca, Baş
kana verilmiş olan, onun yapacağı vazifenin 
de taksim edilebileceği usulü bulunmaktadır. 
Binaenaleyh, eski metin daha ileri bir hüküm
dür. Kabulünü arz ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak altı 
arkadaşımız konuştular, yalnız, Ahmet Yıldız 
arkadaşımız konuşmadılar. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Konuş
mak istemiyorum. 

BAŞKAN --— Bu mevzuda verilmiş bir ki
fayeti müzakere takriri vardır. Fakat, bu mev
zuda başka arkadaş söz almak istemediğin
den bu kifayeti müzakereyi okutturup oyla
rınıza sun amıy acağım. 

Şimdi bu mesele ile ilgili Sayın Atalay'm 
bir önergesi var, okutturuyorum. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
IRTUS — önergeyi okutturmadan evvel söz 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Artus. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — İtalyan İçtüzüğünün 10 ncu mad
desinde «Başkanının bulunmaması halinde 
başkanvekillerinlen birisi kendisine vekâlet 
eder» diye bir hüküm mevcuttur. Bu hüküm 
de göz önünde tutul araktan bu madde tedvin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm önergesini 
okutturuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
«7 nci» maddenin aşağıdaki şekilde düzen1-

lenrn esini arz ve teklif ederim. 
Kara 

Sırrı Atalay 

Başkanvekillerinin görevleri ; 
Mazeretinde veyahut gaybubetinde Başka- , 

nın hukuki yetkilerini kullanmak.. ' 
Birleşimlerde görüşmeleri idare etmek. 
BAŞKAN —• Komisyon iştirak ediyor mu? 
İÇTÜZÜK. KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMtL 

ARTUS — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

O halde 7 nei maddeyi, önergeyle kabul 
edilmiş' şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 

NÜVİT YETKİN (Malatya)' — Komisyon 
l'ilhal iştirak etmediğine göre, . maddenin ko
misyona iade edilmesi lâzımdır. 

SRRI ATALAY (Kars) — Demin de aynı 
şekilde ol(|u, fakat komisyona iade edilmedi, 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Efendim, 
komisyon takrire muhalefet ettiğine göre, bu 
takrir üzerine komisyonun maddede yeniden 
bir değişiklik yaparak huzurumuza gelmesi ica-
beder. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMtL 
ARTÜS — Yüksek Heyetiniz kabul buyur
duğuna göre, komisyon da iştirak ediyor, efen
dim. • ' 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi, önergede ka
bul edilen şekliyle yemden okutup oylarınıza 
ara edeceğim.^ 

Başkanvekillerinin görevleri : 
MADDE 7. — Mazeretinde veyahut gaybu

betinde Başkanın hukuki yetkilerini kullan
mak. 

Birleşimlerde görüşmeleri idare etmek. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Divan kâtiplerinin görevleri : 
MADDE 8. — Divan kâtiplerinin görev

leri şunlardır : 
1. Açık oturumlara ait tutanakların ya

zılmasına nezaret etmek ve gizli oturumların 
tutanaklarını yazmak 

2. Tutanak özetini düzenlemek ve bunları 
imzalamak; 

3. Başkanlık Divanının tutanaklarım ka-
lemo almak; 

4. Tutanakları, önergeleri ve Genel Ku
rulda okunacak evrakı okumak; 

5. Yoklama yapmak; 
6. Söz alan üyelerin adlanın not etmek; 
7. Oyları saymak ve sıralamak; 
8. Diğer hususlarda Başkana yardım et

mek. 
BAŞKAN —• Madde hakkında söz isteyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 

İdare âmirlerinin görevleri : 
MADDE 9. İdare âmirlerinin görevleri 

şunlardır : 
1. C. Senatosu binariyle solanlarına mef

ruşat ve muhteviyatına ve bütün eşyanın mu
hafazasına itina etmek ve bunların defterlerini 
muntazaman tutmak; 

2. Teşrifat işlerini, Başkanın talimatına 
uygun olarak yapmak; 

3. 'İnzibata, masrafların tesviyesine ve hiz
metlilerin çalışmalarına nezaret etmek, 

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

5. C. Senatosuna giriş kâğıtlarını dağıt
mak; 

6. Seçim yenilendikçe, yerlerine seçilen
lere idareleri zamanına ait icraatın hesabını 
vermek; 

7. Müştereken sorumlu olduklarından, ara
larında iş bölümü yapmak ve Senatonun ta
tillerinde sıra ile vazife başında kalmak; 

8. Sükûn ve düzenin korunmasını ve gö
rüşmelerin serbestiliğini sağlamak maksadiyle, 
inzibat kuvveti ve askerî müfreze kullanıl
ması hususunda, Başkanın icra organı olmak. 
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BAŞKAN - • 0 neı.ı. madde hakkımla söz is-

t iyen? 
Buyurunuz , Sayın (Muay. 
İBUAIIİM S A F K K T OrMAY (Ankara) - -

Efendini, iki küçük meseleye 'ierm.s etmek isliyo
rum. 

Bunla rdan birincisi: Birinci fıkrada «bunla
rın defterlerinin m un 1 aza inan (utulmasını sakla
mak» şeklinde olmalıdır, kamml imce. Oünkü, biz 
zat tef terleri hiçbir zaman bu şekilde (ntmaları-
na i mikan yoktur. 

Ayrıca, 6 ncı fıkrada Meclis yenilendikçe yer
lerine seçilecek kimselere eskidim yapılmış olan 
icraatın hesahı verilir, denmekledir. Arkadaşlar, 
bu vaziyet karsısında icraat hesabinin vcrilme-
sine imkân yoktur, izaha.! verilebilir. dünkü, ic
raa t ın hesabını vermek çok: mesuliyeti i l)lr işi ir. 
Yerine seçilen kir kimseye, kanar.itimce yandan 
icraatın hesabı vvriıl.mez. Teflerine seçilenler
den maksat, Barkan!rk Divaın «kaildir, f'ihıku, 
maddenin kenar metni; i dr, re âmirleriz'in görev 
leridir. Binaenaleyh. ıbnuen da, yerme yeleni1 he
sap vermesi biraz miina"!|> olmadığına güre, yeni 
secden Başkanlık Divanına, hesap verme mânasın
da tedvin etmek ve icrandan, islerin mahiyeti ve 
safahatı hakkında; yerlerine seci tenlere bilgi ver
me, işleri kolayları! ırrna mâme-emr gelmesi çok da
ha iyi olur kanaatindeyim. Tak'izim'imi jakdim 
ediyorum. Takdir sizlerindir. 

B A Ş K A N --• Madde hak imde başka söz isii-
yen?. Yok. 

İ Ç T Ü Z Ü K KOMİSYON!: SÖZCİkSÜ .ÂMİL 
ARTTTS - - Arkadaşımızın tekliflerine kal ılıyo
ruz efendim. 

B A Ş K A N — O halde önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sHhrolere istinaden 9 ucu 

maddenin birinci fıkrasının son kısmının «bunla
rın defterlerinin muntazaman tutulmasını sağla
mak» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 21 .10 .19 (52 

Ankara 
•İbrahim. Saffet Om ay 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere; kimıen 9 nen 

maddenin 6 ncı fıkrasının aşağıdaki ırhl>i değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Ti »rahim Saffet Omav 
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Seçim yenilendikçe yeni başkanlık divanına 

icraatlarının hesabını ve yerlerine seçilenlere de 
idareleri zamanına ait icraat ve işlerin mahiyet ve 
safahatı hakkında gerekli bilgiyi vermek; 

BAŞKAN — Maddenin 1 ve G ncı fıkraları
nın değiştirilmesi istenmektedir. B u teklife Ko
misyon. da. İştirak etmektedir. .Fıkraları tekrar 
okutmak suretiyle oylarınıza arz edeceğim. 
(Okunmasına lüzum yok sesleri) tekrar okunması 
lazımdır. 

(İbrahim. Saffet Omay'ın 9 ncu maddenin 
birinci fıkrasına, ait değişiklik önergesi tekrar 
okundu) 

B A Ş K A N - Bu önergede derpiş edilen 9 nen 
maddenin birinci fıkrasına a il değişikliği oyları
nıza,, sınmıyorum: Kaibul edenler.. Ka'bul etmeyen
ler.'.. Kabul edilmiş! ir. 

Fıkra, bu şekilde tedvin edilecektir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
İbrahim Sa İTet Omay'ın 9 ncu maddenin 

(fi ncı fıkracına ait olan değişiklik önergesi tekrar 
•okundu.) 

B A Ş K A N — (İ ncı fıkranın da bu şekilde de
ğiştirilmesi istenmektedir. Zaten hunu komisyon 
da, kabul etmiştir, oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenim-. Kabul etmeyenler.. Kaibul. edilmiştir. 
(inci fıkra bu değişik şekliyle tedvin edilecektir. 

Şimdi 9 ncu maddeyi kabul edilen değişiklik
lerle bera'bor tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

İ d a r e âmir ler in in görevler i : 
M A DDF 9. İdare âmirlerinin görevleri 

şunlardır . 
İ. (J. Senatosu 'birıalariyle salonlarına, mefru

şat ve muhteviyatına ve 'bütün eşyanın muhafaza
sına ikna etmek ve 'bunların defterlerinin tutul
masını sağlamak; 

2. Teşrifat işlerini, Başkanın tal imatına uy
gun olarak yapmak; 

3. İnzibata, masrafların tesviyesine ve hiz
metlilerim çalışmalarına nezaret etmek; 

4. Başkan tık Divanının görüşünü alarak C. 
Senatosu bütçesini hazırlamak ve Başkanlık Di
vanına, vaktinde tevdi etmek; 

•o". C. Senatosuna giriş kâğıt lar ını dağıt
mak; 

6. Seçim yenilendikçe, yeni Başkanlık Diva
nına icraatlarının hesabını ve yerlerine seçilenle
re de idareleri zamanına ait icraat ve islerin ma-
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tuiyet ve safahatı halikında gerekli bilgiyi ver- I 
mek; 

7. Müştereken sorumlu olduklarından, arala
rında iş bölümü yapmak ve Senatonun tatillerin
de sıra ile vazife başında kalmak; 

'8. Sükûn ve düzenin korunmasınL ve görüş
melerin serbestliğini sağlamak maksadiyle, inzi
bat kuvveti ve askerî müfreze kullanılması huşu- | 
sunda, Başkanın icra organı olmak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişikliklerle oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. i 

Başkanlık Divanının karar ve işlemleri hak
kında soru : 

MADDE 10. — C. Senatosu üyeleri, Başkan
lık Divanının veya Divan üyeie.biden km-birimn 
karar ve işlemleri hakkında Başkandan yazılı ve
ya sözlü soru sorabilirler. 

BAŞKAN — 10 ucu madde hakkında söz is-
tiyen arkadaş var mı? Yok maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaıbul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

C. Senatosu Grupları ve Komisyonlar 

C. Senatosu Parti grupları : 
MADDE 11. — C. Senatosunda üyesi bulu

nan siyasi partilerle hiçbir siyasi partiye men-
subolmıyan üyeler, C. Senatosu çalışmaları ile 
ilgili faaliyette bulunmak üzere gruplar teşkil 
edebilirler. 

Bu gruplar on üyeden az olamaz. 
Hususi, mahallî veya mesleki nıeııCaatle:-: 

savunmaya matuf gruplar teşkil edilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu grupları ve komisyon
ları mevzuunu tedvin eden bu maddeye, 'komis
yonda muhalif kalmamızın sebeplerini izah 
edersem, niçin muhalif kaldığımız hususunda I 
Yüksek Heyetiniz bir kanaat sahibi olacaktır, 
sanırım. 
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Biraz evvel Heyetinizin 4 neü madde olarak 

kabul ettiği madde ve bunun atıf yaptığı Ana
yasanın 84 neü maddesinde siyasi partilerden 
sonra, bir de ayrıca siyasi gruplar mefhumunun 
derpiş edilmesi karşısında, şimdi 'müzakere etti
ğimiz 11 nei maddede hiçbir siyasi partiye men-
subolmıyan üyelerin gruplar teşkil etmelerinin 
siyasi gruplar mefhumu muvacehesinde Anaya
saya muhali t: olduğu ve bu yolda bir tedvinin de 
Anayasaya muhalif olmakla beraber, böyle bir 
halin bir nevi tefsir gibi olacağı için, buna iş
tirak etmediğimizi belirtmiştik. Bu itibarla 
maddeden, Cumhuriyet Senatosunda üyesi bu
lunan isiyasi partilerin ancak siyasi gruplar 
teşkil edebilecekleri hakkındaki Anayasa hük
mü dışında diğer müstakil ve tarafsız olanların, 
siyasi parti 'mahiyetinde, siyasi parti grnpu ma
hiyetinde, Anayasanın kabul ettiği şekilde 
grupl a r kurabil e çekle ri anlaşı İmakcadı r. 

Anayasanın 84 ve 85 nei maddeleri bu duru
mu gayet vazıh bir şekilde hükme bağlamıştır. 
Anayasanın niçin siyasi partilerin grup kurma
sını kabul ettiği üzerinde durursak, bunun dı
şında müstakillerin ve tarafsızların bir grup ku
ra m lyaeağı neticesine varmış oluruz. 

Biliyorsunuz ki, siyasi partiler evvelâ Ce
miyetler Kanununa göre kurulurlar. Bunların 
programları ve tüzükleri mevcudolup, ve bunlar 
ancak Meclise gönderdikleri üyeleriyle Anaya
sanın kaydettiği mânada grupları teşkil edebi
lirler. 

Binaenaleyh, bu durum muvacehesinde 10 
ucu maddenin yazılış tarzında şöyle bir değişik
lik yapılmasının doğru olacağı kanaatindeyim : 

-•«Cumhuriyet Senatosunda üyesi bulunan si
yasi partiler grup kurarlar» yani âmir bir hü
kümdür. Ancak, adedi 10 u bulmıyanlar dahi 
l)iı grııpa girmekten hariç tutulmamışlardır. Bu 
itibarla diğer içtüzükleri, meselâ; İtalya, Fran
sa içtüzüklerini tetkik ettiğimiz zaman orada 
hattâ şu hükümlerin bulunduğunu görürüz. 
«Eğer, bir parti grupu 10 üyeyi tamamlıyamaz 
ise, diğer siyasi parti gruplarına iltihak etmek 
suretiyle 'kendisini temsil ettirir» diye de hü
kümler vardır. Bu mevzuda diğer görüşecek 
arkadaşlarımızın tahmin ederim ki, Kurucu 
Meclisin, Anayasanın 84 neü maddesinin mü-
zaker si sırasında bu mevzu ile ilgili kısım dik
katleri çekmiş ise, burada grupları tadil etmek 
suretiyle, siyasi gruplar şeklinde hükme bağlan-
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mıştır. Bu itibarla Anayasanın 84 ncü madde
sindeki siyasi parti gruplarından gayri birta
kım grupların kurulamayacağı cihetle, bu mad
denin tashihan değiştirilmesi ve bu ilâvenin ya
pılması sebebimle muhalif 'kaldığımı arz eder, 
huzurunuzu işgalden dolayı özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasanın 84 

ncü maddesi; Riyaset Divanlarının, siyasi par
tilerin oranları nisbetiııde temsil edileceği hük
mü yazılı bulunmaktadır. Anayasanın 84 ncü 
maddesinin tümü ile 'maksadı nedir? Evvelâ bu
nu bilmemiz lâzımdır. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin tedvininden 
maksat, Riyaset Divanlarının tarafsızlığını te
min etmelk ve terekküp tozlarına göre, mec
lislerde sayısı onun üzerinde bulunan siyasi 
partileri veyahut grupları temsil ettirmektir. 
Her ne kadar Anayasanın 84 ncü maddesinde, 
siyasi parti tâbiri geçmekte ise de, Kurucu 
Mecliste, Temsilceler Meclisinde 83 ncü madde 
olarak görüşüldüğü sırada sayın Fethi Oelişbaş'-
ı.ıı, komisyon sözcüsünden, 'miradaki siyasi par
ti tâbirinin, siyasi parti ile irtibat şekli ve 
münhasıran buna ait olup olmadığı ile meclis
lerde sayısı 10 dan aşağı düşen siyasi partilerin 
yahut bağımsızların birleşerek muayyen bir 
sayı meydana getirdikten sonra bir grup teş
kil edip 'Cİnıiyecekleri yolundaki sualine; Sa
yın Turan Güneş !komisyon sözcüsü olarak 
komisyonun görüşünü aynen şöyle ifade etmiş
tir.» Efendim, burada siyasi gruplar tâbiri 
Ihıısusun'da Fethi Çelikbaş arkadaşımıza arzı ce
vap edeceğim. 

Bu, siyasi gruplar tâbiri, bilhassa konu
şulmuştur. Buna siyasi partiler alışık olması 
dahi, 'bir siyasi grup teşkili imkân dâhiline 
girsin diye. Binaenaleyh, İçtüzükte tanzim edi
lecek hükümlerine göre, meselâ 15 bağımsız 
milletvekili bir araya gelerek bir siyasi grup 
teşkil edebileceklerdir.» Eski Anayasanın 83 ncü, 
yeni Anayasanın 84 ncü maddesi müzakere edil
diği esnada, Anayasanın geçici bir maddesi 
ile çeşitli hükümlere bağlanan Cumhur Başkan
lığı Kontenjanı ve tabiî üyelerin hukuki durum
ları hakkında henüz tebellür etmiş bir hüküm 
yoktu. Kurucu Meclis zabıtları tetkik edil
diği zaman görürüz ki, Temsilciler Meclisine 
hakim olan zihniyet şu idi ki ; bütün müna
kaşaların siklet merkezini sadece 'Millet Mec-
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lisi teşkil ediyor, <ona göre kaziyeler, ona gö
re hükümler yürütülüyordu. Dikkat ederseniz, 
iki meclisten bahsetmez, C. Senatosundan bah
setmez, sadece Meclis diye geçer. Anayasanın 
asıl maksadı nedir? Bunu bulmak lâzımdır. Ana
yasanın 84 ncü maddesini tedvinden maksat, Ri
yaset Divanının tarafsızlığını temin etmek, Ri-
yeset Divanın], Meclisi meydana getiren siyası 
partileRİen, gruplardan temsil ettirmektir. 

Biraz önce Sarıgöllü İtalya, Fransa İçtü
züklerinden bahsettiler. Bu sebeple Fransa- İç
tüzüğünün G ncı maddesini okuyorum; 

Fransa İçtüzüğünün (> ncı maddesinin 4 ncü 
paraf raf T; 

İsmi ne bir listede, ne de bir grup listesi 
sonunda münderiç bulunmıyan senatörler, lis
telerin Resmî Gazetede neşrini mütaakip, Baş
kan. tarafi'udan cellbediliıier ve Başkan Senato 
komisyonlarının ve kâtiplerinin tâyini husu
sumda, grup başkanlarının haklarını aynen ha
iz olacak bir vekil seçmeye, kendilerini davet 
eder. 

Grupların nispî temsil kaidesine göre, mad
de 3 (fıkra; 9), 8 ve 105 de derpişi edilen tâ
yinlerde bulunmak gerektiği takdirde, bu grup
ların kadrosu, kendi azaları dışında kendileri
ne bağlanan veya yakınlık suretiyle birleşen 
teşekküllerle, ferden 'bağlanan veya yakınlık 
suretiyle birleşen senatörlerinkini de ihtiva et
melidir. 

Fransia'da da böyle bir durum vâki olmuştu. 
Mahallî menfaatlere müstenit grupların bir ara
ya gelmesine mâni oluyor. Bunun dışında nispî 
seçimin tatbik edildiği memleketlerde Meclisler
de muayyen bir sayıda bulunmıyan yahut siyasi 
bir partiden gelmeyen senatörlerin bir araya ge
lip, Meclis faaliyetlerinde daha faydalı, daha 
clerli toplu hareketlerini temin için siyasi akra
balık, siyasi hısımlık tâbirlerini kullanmak su
retiyle birbirleriyle fikir bakımından yakınlık 
kuranların bir grup teşkiline imkân vermekte 
idi. 

Ayrıca, İtalya'da da aynı şekilde 16 ncı mad
dede «üyeleri 10 u bulmayan bir grupa mensup 
senatörler, birbirleriyle anlaşmak suretiyle, 10 
üyeden aşağı ol imam ak üzere bir grup teşkil ede
bilirler. Yukarda bildirildiği şekilde her hangi 
bir grupa girmeyen senatörler karma bir grup 
teşkil edebilirler. 
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Senato, Başkanlık Divanı gruplara intisapla 

ilgili talepler üzerinde kamı* vermekle mükellef
tir.» 

Burada, Anayasanın maksadına ve demokra
tik memleketlerdeki tatbik tarzına baktığımız
da görürüz ki ; mühim olanı, bir parlâmentonun 
faaliyetinde, tarafsızların kendilerini temsil hu
susunda mümkün mertebe kümeler, topluluklar 
teşkil etmeleridir. Şimdi, 11 ııci maddeyi, bizim 
Anayasanın kullandığı bu tâbiri, Komisyon Söz
cüsünün mülâhazaları dışında, mütalâa ederek 
siyasi parti faaliyetine kendimizi kaptırırsak 185 
kadrosu ile C. Senatosunun üçte birine yakla
şan Tabiî üyelerini Millet Partisi, C. K. M. Par
tisi ve bağımsızları bir grup halinde temsilden 
ve Başkanlık Divanında bir nispet dâhilinde 
temsilinden mahram etmiş olunız. Anayasanın 
maksadı bu mudur? Denilebilir ki, siyasi par
tiler, genel oy sistemi üzerinden meclislere gel
mektedir. Binaenaleyh, onlara bir grup teşkil et
me hakkı tanımak ve Anayasanın bu hükümle
rinden onları da müstefidetmek lâzım. Parlâ
mento Başkanlık Divanına seçilmek hususunda 
nazarı itibara alınan şey, genel oy neticesine 
göre siyasi partiler olarak temsilden ziyade, par
lâmento faaliyetlerinin icrasıdır. Yoksa parlâ
mento faaliyetleri içerisinde parti gruplarının 
meydana gelmesi, dışardan da hiçbir hak sahibi 
olmıyan partilerin gelmelerinden ziyade, parlâ
mento faaliyetlerinin nizam içinde görülebilme-
sini kapsamaktadır. Bu, parlâmento faaliyetleri
ni tanzim ve murakabede kolaylığı temin ede
cektir. Maksat, Başkanlık Divanlarında grup
ların temsili, bir oran nispetinde katılmalarını 
temindir. Yoksa, siyasi parti tâbirinden, 84 ncü 
maddeyi zorlamak yoluyla şimdiki Anayasanın 
maksadına ve gayesine uygun olarak, siyasi par
ti gruplarından meydana gelebileceğini ve bu 
şekilde bir grup muamelesine gidilebileceğini ka
bul etmek Anayasanın hükümlerine uygun ola
cağı kanaatindeyim. 

Yalnız, maddede değişiklik istemekteyiz. Bu
nun için bir önerge veriyoruz. Ve maddenin su 
şekilde olmasını istiyoruz. «Cumhuriyet Senato
sunda bulunan siyasî gruplar, Cumhuriyet Se
natosu faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerde bulun
mak üzere gruplar teşkil edebilirler. Cumhu
riyet Senatosunun siyasî partilere mensup ol
mayan üyeleri de aynı maksatla gruplar teşkil 
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edebilirler. Kendi menfaatleri için grup teşkil 
edilemez». 

Sayın Zihni Beti] ile birlikte, bu değişiklik 
teklifinde bulunuyoruz. '.Komisyonun bu deği
şikliğimize iltihak, muhterem Senatör arkadaş
larımın da, Anayasanın maksadına daha uy
gun bir şekil getirdiği için, iltifat etmelerini 
hürmetlerimle rica ediyorum. 

Başkan —• Sayın Uzunhasanoğlu. 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben daha evvel konu
şan arkadaşlarımın düşünce ve beyanlarını ay
nen tekrar edecek değilim. Bunlara ilâve ola
rak ufak bir hususa işaret edeceğim. 

Anayasanın 84. maddesinin ilk fıkrası siyasî 
parti gruplarından bahsetmektedir. Keza, Ana
yasanın 85. maddesinin 2; fıkrası da siyasî par
ti gruplarından bahsetmektedir, içtüzük, siyasî 
parti gruplarının kuvvetleri oranında Meclis fa
aliyetlerine katılmalarını âmir bulunmaktadır. 
Anayasanın bu ve diğer maddelerinde saraha
ten siyasî parti grupları, dendiğine göre, bun
dan maksat seçimle gelmiş olan arkadaşlardır. 

Seçimle gelmiş olup da burada bulunan di
ğer partiler ve bu ıneyanda bölünmüş olan par
tiler grup teş'kil ede'bilecek sayıya vardıkları 
takdirde, aynı şekilde siyasi parti grupları teş
kil edebileceklerdir. Bunun aksi mütalâa edil
diği zaman, Anayasanın bahsettiğimiz madde
leri ihlâl edilmiş olacağı kanaatindeyim. Bu 
düşünce ile tüzüğün 11 ııci maddesinin ilk fık
rasında «siyasi parti grupları haricinde oları»' 
şeklinde tashih edilerek 11 nci maddenin ilk 
fıkrasının Cumhuriyet Senatosu üyesi bulunan. 
siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosu çalışmala
rıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere grup 
teş'kil edebilirler şeklinde değiştirilmesinin 
Anayasaya daha uygun olacağı mütalâasını arz 
ediyor ve buna bu şekilde oy vermenizi de is
tirham ediyorum. Takdir Heyeti Muhteremini-
zindir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Fikret Turhamgil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, bendeniz1 şahsan meseleyi bir Anayasa ve 
bir de Anayasamızın getirdiği müesseseler yö
nünden mütalâa ediyorum. Evvelâ şahsi fikir
lerimi ifadeye başlamadan eyvel şunu arz et
mek isterim ki Yüksek Senatonun terekküp 
tarzında Cumlhurbaiş'kanlığı Kontenjanı diye bir 
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konten jan bahis konusudur . Bendeniz Cunıhur-
başkanlığı kon te j amndan gelen 15 sayın sena
törün seçim yoluyla gelen, poli t ik his <ve duy
g u l a n bu lunan kişilerin üs tünde memleketin 
her saikasında büyük hizmetler ifa etmiş ve 
Senato Meclisinde 'bir muvazene unsuru , fikir 
mürşidi ve ağırdık olması yönünden Anayasa
ya böyle 'bir müessesenin konulmuş olduğu 
kanaa t indeyim. (Bravo sesleri) Bu bakımdan 
Anayasan ın tedvini sırasında, Oumhurbaşknm 
konten jan ından Senatoya gelecek senatör ler i 
bilen kanun vâznr.ın, 'bunların isimlerini gnap-
mevzuunda 'zikretmemiş •obuasını bu fikirleri;] 
ruhu n da bnİm aktay11n. 

'Bundan başka içimizde Tabiî Üye bu lunan 
21 a rkadaş mevcut tur . Bu arkadaşlar ın tu lum 
ve d u r u m u n u hiçbir zaman burada bulunan si
y a s i ' p a r t i gruplar ın ın ki gibi mütalâa etmeme'!: 
lâzımdır. Onların tu tumu memleket çapında ve 
ağı r l ık ta olacaktır . Onların, ebedilik vasfı al
l ı n d a Senatonun daimî bir muvazene unsuru 
bu lunacakla r ı kanaat iy le politik ve günlük mü
nakaşa lar ı , Sırr ı Ata lay Beyefendinin buyur
duk l a r ı gibi, b i ta raf l ık yönünden de olsa 'kaiı.1-
mam a l an lâz i m (hr k a n a a tind evi m. 

Şimdi meseleyi, esas Anayasayı vaz'eden ki
t a p t a n alalım. 19 . 4 . 1961 gün ve Meclisin 48 
nci Birleşiminde Ahmet Bilgin O. K. Millet 
Par t i s i adına yapt ığı konuşmada, mealen, benim 
beş üyüesi bulunan 'bir par t im var. Siz 10 di
yorsunuz ve 'bu suret le 'benini ihalen beş üye:d 
bulunan par t imi siyasi pa r t i g;'iıpıı vasfından 
çıkar ıyorsunuz. Bu beş nereden çıkıyor» de
d iğ inde ; Tu ran Güneş cevaben «adedi rakam
lar muayyendir . B u n u n izahı gayrimiimkün-
dür . On da denebilir, 'beş de denebilir. Faka!. 
aded emsal aldığımız İ t a l y a ' d a 20, F r a n s a ' d a 
25 dir» diye cevap veriyor. Bu nokta, demekki 
bizzat bu hayat ı , o günün münakaşas ında yaşa
mış olan ve beş üyesi bulunan o zamanki C K. 
M. Par t is i üyesi olan Ahmet Bilgin ta ra f ından 
ifade edilmiş ve 'zabıtlara da bu şekilde 'geç
miştir. O zaman temsilci n'lan arkadaş lar ın ga
yet iyi haıtırlıyacaklarıın • t ahmin ediyorum. 
Sayın Sırrı A t a l a y arkadaşımız bu maddenin 
ter t ibini , pa r t i temsilcisi olmaksızın düşüneHm 
diyor. Sayın Turhan i^eyzioğlu arkadaşımızın 
ela üçüncü o tu rumda 19 . 4 . 1961 ta r ih inde 
vermiş olduğu önergesi Temsilciler Meclisinin 

bu o turumunda kabul edilmişti i'. Çünkü bu me
selede öyle bir hal var ki, b u n a incelemek zo
rundayız. Adeta, seçimle gelmiş bu lunan arka
daşlarla aeçim dışı, demin arz ettiğim sebepler
le, I.) ura da bulunan a rkadaş la r ı karşı karşıya: 
ge ti iane kteu ka e ı n m ak zorun dayız. 

Feyzi oğlumun ifadelerini aynen okuyorum. 
Sayfa. 462 : «Arkadaşlar ım, kastett iğimiz, si
yas i pa r t i gruplar ıd ı r . Meclis 'gruplarıdır . Alı
şılmış tabir iyle , b u g ü n k ü Anayan ve İçtüzüğü
müzde alvşdnnş tabiriyle, siyasi par t i ler inin 
M'erlis gruplar ın ın düşünülmesi lâzımdır. 

Sayın sözcünün bir beyanının yanl ış anla
şılmaması iciu. tavzihini istedim. Zabı t lara geç

miş oı an. halından vanı ıs mana la r çıkarıla
bileceğini d ü ş ü n d ü m ; bundan endişe ettiğim 
maddenin, siyasi gru])Jar tâ .bilinin, «siyasi par
t i ler Meclis gruplara» tat-zuıda değiştirilin esini, 
bu şekilde ıslahun rica edeceğim.» diyor, sonra 
devam ediyor ve bu a rkadaş la r ın durumlar ı 
ile ilgili o larak şu teklifi t akd im ediyor. «Her
kes, ancak, bir g rup a âza olabilir. fBıı g r u p si
yasi part i Meebs g rupini ur»' Yani b u r a d a h e r 
hangi bir a rkadaş b i r siyasi pa r t i g rup ıma il
t ihak edebilir. Tabiî Senatör arkadaşlar ımız da 
bir siya'si par t i g rupuna i l t ihak edebilirler. Sil
ici ü l a y Paşamızın yapt ığı gibi. Cumhurbaşkan
lığı kontenjanına dâhil olanlar da burada 'Cum
hurbaşkanlığı kontenjanı hakk ı mahfuz kal
mak suret iyle bir siyasi pa r t i g rupuna iulisab-
ulebili rler. Ancak bir siyasi pa r t i g rupuna in 
tİ'sautan maksadın tek b i r siyasi grupa i l t ihak 
e'lmeyi iktiza ettiğini beyan ediyorlar. Bu grup 
siyasi pa r t i meclis g rupudur . Bağımsızlar ve si
yasi b i r g rup ku ramıyaeak sayıda Meclise ge
len siyasi parti mensupları , bir -nyn siyasi gru
pa üye olabilirler ama b i r üye ancak bir 'tek 
siyasi grupa. üye olabilir. Bir başka grupa 'gi
remez. »Şimdi bu fikirlerimiz, k a n u n u n müzake
resi ssrasuıda ve bugün u r t a y a çıkan mesele 
hakkındadı r . 

Muhterem Sırrı Ata lay ve muhte rem Zihni 
iletil a rkadaşımız gibi iki kıymetl i hukukçu
nun Anayasan ın 8b nci maddesinin acık ve 
âmir h ü k m ü n ü ne şekilde an l ıyarak deminki 
tarz ı -müdafaa etmelerine ve bu hususlta önerge 
vermelerine aklım ermedi. Zira or tada b i r ka
nunun bir maddesinin aldanması mevzuu var. 
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l^inuli Türkiye Büyük Millet Meclisi bizi ilgilen
dirmez. Millet Meclisi ve Ünmlhuriyet Senatosu 
çalışmalarını kendi yapacakları İçtüzük hükümle
rine güre yürütür ler . Şimdi biz kendi içtüzüğü
müzü yapıyoruz, İçtüzük hükümleri Anayasaya 
aykırı olamaz. İçtüzük hükünılıerine güre, siya
si par t i gruplar ının - hem siyasi olacak, hem par
ti olacak, lıein de g rup olacak, üç unsur var bu
rada - Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katı lmalarını sağlıyacak şekilde çalış
maları düzenlenir. Siyasi par t i grupları en az 
on üyeden meydana gelir. 

Sır r ı Atalay Beyefendi takrir lerini izah eder
ken, bu maddeye hangi esbalbı mucibe ile gelindi
ğini beyan etliler. Bendeniz mucip seıbepleri oku
dum. Hakikaten Başkanlık Divanının, geçmiş otu
rumlarda bitaraflığı muhafaza edememiş olmasın
dan mütevellit, terekküp tarzı itibariyle I arat"-
sız olması ve bu bitaraflığı teminde az dahi olsa, 
l'l üyesi dahi bulunsa o siyasi partinin, Başkan
lık Divanında temsil edilmesi şartını kabul etmiş 
durumdadır . Bugüne kadar , bir senelik talih ika h 
da yapılmıştır . '(Jeçen sene yapılan tat'bikatla, 
edinilen bir yıllık tecrübede Senato ve Meclis Di
vanlarının bitaraflığa azami riayet ettikleri ve 
Anayasanın 85 nci m'add edinin aynen kaîbıılü ile 
de Divanların bugüne kadar olduğu gibi bundan 
s o n r a d a bitaraf hareket edecekleri, bu bitaraflığın 
ancak Oumhurbaskan'lığı kontenjanından veya 

taıbiî üyelerden, seçileceklerle garant i edileceği 
mütalâa ediliyorsa bizim 'bu kanaat te olmadığımı
zı ve Anayasanın sarih hükmü karşısında siyasi 
part i gruplar ından 'başkalarının vazife alamıya-
c aklarını ifade etmek isterim. Ancak Anayasamı
zın 94 ncü maddesinde ayrı bir hüküm bulunmak
tadır . Burada bağımsızlardan bahsediliyor ve 
Yüksek Senatonun burada daima tecrübe ettiği 
gibi, bir ıbağımsız üyenin kendi kendisinin Kar
ma Komisyona adaylığını koymak suretiyle Yük
sek Heyetinizce seçildiği bir vakıadır. Bağımsız 
ıbir üyenin grup kurmadan vazife alması, aday
lığını kendi kendisini1 koymak suretiyle seçilmesi, 
her zaman mümkündür. Meselenin, Anayasayı 
ihlâl etmeden halledileceği kanaatiudevim. Mâru
zâtım bundan ibarettir . 

Efendim, özür dilerim, bir noktayı unut
muşum. İki takr i r im vardır. Birisi 11 nci mad
denin mat lar ının değiştirilmesi hakkında diğeri 
11 nci maddenin tadiline mütedairdir . 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Yıldız. 
A H M E T YILDIZ (Taıbiî Üye) - Sayın ar

kadaşlar, konuyu müsaade ederseniz daha derin
liğine in'cel'iyclim. 

'Bendeniz, hem Komisyonda arz ettim, hem de 
şimdi urz ediyorum; böyle derinliğe inmekle da-
'ha salim bir kanaate varabiliriz. 

.Evvelâ, Anayasanın ne esprisi ve ne de söz
lerinin içinde bağımsızların -grup kuramıyaeağı 
hususunda hiçbir ifadeye kinişe rasitlıyamaz. Bu
nu Ibir kere tesnlt ettikten sonra 85 nci maddeyi 
'beraber okuyalım : 

Maitlaıbı şudur : «İçtüzük, siyasi part i grupla
rı ve kolluk işleri» Burada Senatörler ve topye-
kûn Cumhurbaşkanı iği kontenjanından seçilen 
üyeler bahis konusu değildir. Birinci konu İç
tüzüktür . Sonra siya.si parti gruplar ıdır . O halde 
bu madde içinde Cumhurbaşkanı kontenjanından 
seçilen, üyelerin ve Tabiî üyelerin zikredilmeme
sini maddenin noksanlığında aramak mümkün
dür. Buna aykırı ne bir madde, ne de ayrıca 

"Ibir hüküm vardır. O hakle mat lalımdan başla
mak suretiyle hükmü okuyalım : 

«!c) İçtüzük, siyasi part i grupları ve kolluk 
işleri. 

MA DDK 8Ü. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si ve Meclisler, çalışmalarını, kendi yaptıkları 
İçtüzükler in. hüküm lerine güre yürü tür le r . 

İçtüzük hükümleri, siyasi paıtti gruplar ının, 
Meclislerin kütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. 
Siyasi par t i gruplar ı , en az on üyeden meydana 
g'elir.» 

<{'örülüyor ki, müstakil senatörlerin Meclis 
faaliyetlerine katıilanııyacaklarına dair 'bir hüküm 
yüktür. Siyasi parti lere, dâhil olsun olmasın, bü
t ü n senatörler, sıfatlariyle, hukukî statüleriyle 
ve siyasi hüviyetieriyje 'bütün faali yetilere katıla-
ıhilirler .Nerede ve nasıl katıl ırlar, buna dair 'bîr 
hükmü arz ot iniyor yalnız, yıllardan beri zaru
reti hissedilen 'hükümleri koyuyor. 

O halde evvelâ şunu bel ir tmek lâzımgelir 
'ki. bu, bağımsızları hiçbir suret te bağlamaz. 
Özellikle siyasi parti g rup la r ından bahseder ; 
şöyle kat ı l ı r , ama bu faaliyetlere bâzıları kaatı-
lır, kat ı lmıyor diye burada nisbetleri tahdidi 
olarak bulamayız. 

Sonra, bu maddenin ilim heyetinden sonra 
Kurucu Mecliste komisyonda ve ilk görüşmesin-
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de bir metni vav'dı, hepiniz bu metni biliyorsu
nuz. Ve diğer arkadaşlar benden evvel okudu
lar, fakat biraz dalıcı derinden okursak gerekçe
yi, değişiklik, gerekçesini daha iyi anlarız. 

Evvelâ Fethi Oelikbaş soruyor : - bunun 
bir losmı okundu, diğer kısmı okunmadı - «ko
misyonun bic hususu a e ıklamasını rica, edece
ğim. Tasarıda siyasi gruplar, partilerle irtibat
lı olarak mı düşünülmüş.tür? Yoksa partilerin 
dışında ayrıca siyasi grupların teşkil edilmesi 
imkânı hesaba katılmış mı dır? Yahut müstakil
ler, gruplar teşkil •edebilirler mi? Az üyeli par
tiler bir araya, gelerek, grup yapabilecekler mi? 
Bu hususların burada açıklanmasını rica ede
ceğim, efendim.» 

Sözcü. Turan Güneş cevap veriyor, okuyo
rum : 

«SÖZCÜ TURAN GÜNEŞ — Efendim bu
rada siyasi gruplar tâbiri hususunda Fethli Çe-
likabş arkadaşımıza arzı cevap edeceğim. 

Bu, siyasi gruplar tâbiri bilhassa konulmuş
tur. Buna siyasi partiler alışık olmasa dahi, bir 
siyasi grup teşkili imkân dâhiline girsin diye. 
Binaenaleyh, İçtüzükte tanzim edilecek hüküm
lere göre, meselâ 15 bağımsız milletvekili bir 
araya gelerek bir siyasi grup teşkil edebilecek
lerdir. 

Şimdi biraz da Turhan Feyzioğlu'unun, tak
rirlere verdiği cevapları okuyalım. Daha iyi 
anlaşılabilir. 

«TURHAN FEYZıOĞLU — Arkadaşlar; 
kolluk mevzuu halledildiğine göre, buna temas 
etmiyeeeğim. Yalnız ehemmiyetli görünen bir 
nokta var: Siyasi gruplar tâbiri birtakım güç
lüklere yol açacaktır, tatbikatta. Fransız Par
lâmentosu, bilhassa, nispî temsili tatbik ettiği 
tarihte, çok büyük bir dert ile karşı karşıya 
kalmıştır. Birtakım menfaat grupları, parlâ
mentonun içinndc, teşekkül etmiştir. Meselâ fa
lan. komisyonun başkanlığını koparmak, falan 
kooperatifin başkanlığını ele geçirmek gaye
siyle hareket eden birtakım kimseler bir araya 
gelmiş meselâ şarapçılığın menfaatlerini savun
ma grupu, demokratik fikirleri yayma zümre
sinin haklarını koruma grupu, şu grupu, bu 
grupu, diye belki 100 çeşit grup teşekkül et
miştir. Bunlar birtakım menfaatleri sovunmak 
maksadlyle kurulmuşlar ve tehlikeli bir hale 
gelmişlerdir. Bu sebeple orada bile bir türlü 

grupların iptali cihetine gidilmek zorunda ka
lınmıştır.» 

("{örülüyor ki gerekçenin bahsettiği gruplar 
bu nevi gruplardır. Yoksa bağımsızlar, tabiî 
üyeler grup kuramaz diye bir lâf yokur. Şu ve 
bu şekilde kurulmasın diyor. Ve devam (»diyor: 
- Yine Turban Feyzi oğlu konuşuyor - «bağım
sızlar ve bir siyasi grup kuramıyacak sayıda 
Meclise. gelen -siyasi parti mensupları bir ayrı 
siyasi grupun üyesi olabilirler. Ama, bir üye 
ancak bir tek siyasi grupa üye olabilir. Bir baş
ka grupa. katılamaz.» Turan Güneş cevap ve
riyor : 

«KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
—• Muhterem arkadaşlarım, Feyzioğlu arkada
şımızın 1 cinas ettiği ehemmiyetli meselelere da
ha önce temas etmiştim. Deminki mâruzâtım
da, bunun sadece siyasi grupları ifade ettiği
ni, zannediyorum, söylemiştim. Ancak, bir si
yasi grup teşkil etmek istiyen üyelerin mutla
ka. bir siyasi partiye girmelerine ihtiyacolma-
dığını da söylemek isterim. Meselâ bağımsız 
milletvekilleri bir araya gelip bir siyasi grup 
teşkil edebilirler. Az üyeli muhtelif siyasi par
tiler, bir grup teşkil edebilir. 

Kendisinin verdiği misal hakikaten çok mü
himdir. Menfaat grupları yoluna gidilirse, ha
kikaten zor bir durum hâsıl olur. Bunlam mes
lek menfaat grupları olarak isimlendirilmesi 
lâzım gelir ki, siyasi grup deyimi içine girmez. 
Eğer buna rağmen madde bir kaçamak imkânı 
veriyor, bu noktayı açık bırakmıyalım diye 
düşünüyorsa; hakikaten bâzı başka parlâmen
toların başına belâ olan bu gibi, grupların ku
rulmasına mâni olucu sarih hükümlerin kon
masını da ayrıca faydalı görürüz. Burada bu fi
kir üzerinde de mutabık kaldığımıza göre bu
nu beyan etmiş oluyoruz.» 

Görülüyor ki, Franna'da, Fransız Parlâ
mentosunda acı tecrübelerden, sonra böyle 
gruplar kunılmamnsı meselesinde ne Turhan 
Feyzioğlu, bağımsızların, Tabiî üyelerin, Cum
hurbaşkanlığı. Kontenjanı üyelerinin gruplar 
kuramıyacağı hususunu savunmuş, ne Sözcü 
Turan Güneş bu fikri savunmuştur. 

Netice itibariyle, kökü buradan gellen ve 
Parlâmento faaliyetlerini büyük mikyasta za-
rardide edecek bâzı grupların teşekkül etme
mesi hususunu savunan görüş böyle bir ifade 
ile Anayasa metnine girmiş bulunuyor. O hal-
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de kökü böyle bir fikir silsilesinden geliyor. 
Üstelik bugünkü metne o sekilide girmesine rağ
men aksi görüşü savunacak kimseye de rastla-
namaz. Sonra dünya tatbikatı örnek alınarak 
Anayasalar ve birçok iki meclisli parlâmento 
çalışmalarına ait tüzükleri okuduk. Değil bu 
meclislerde, Dünya parlâmentolarındaki tat
bikatta da bu normalidir. Bizim Anayasamı
za da böyle girmiş. Sonra endişe dermeyan 
edenlere karşı bahis 'konusu mütalâlarla açık
ça cevaplar verilmiştir. Arkadaşlarımızın söy
ledikleri katiyen bahis konusu edilmemiştir. 
Sadece, bağımsızların Meclis statüsü içinde 
gruplar kurmalarını engelleyici bir hüküm de
ğil, aksine, grup kurmalarına imkân bah
şedecek şekilde konuşulmuştur. Kendilerine 
bu imkânın bahsedilmesi bahis -konusudur. 

Evvelce arz ettiğim gibi, Anayasada aleyh
te hiçbir hüküm yoktur. Lehte bâzı hüküm
ler vardır. Meclis faaliyetlerine bağımsızların 
nasıli katılacakları hususunda hiçbir yerde 
bir kayıt veya hüküm yoktur. Yalnız 94 ncü 
maddede, tadadı şekilde Bütee Komisyonuna 
bağımsızların nasıl katılacağı hükme bağlan
mıştır. Oranı nisbetinde Bütçe Komisyonu
na ^katılacağı kaydedilmiştir. Diğerlerinde, şu 
komisyona şu 'kadar, İm komisyona bu kadar 
denmemiştir. Yalnız 94 ncü maddede, kuru
lan "komisyon 50 kişi olur, en az 30 u iktidar 
grupundan olur, bağımsızlar da Mecliste oran
tı Darı nisbetinde katılırlar, diyor. Demekki, 
başka bir yerde bu faaliyetlerin böyle tadat 
edilmesinin misâli ortadadır. 

Bence, aksi hüküm antidemokratiktir. Dün
yada hiçbir tatbiki olmıyan, Anayasa mües
sesesinde yeri bulunmıyan, bağımsızların grup 
kurmasını engelleyici hüküm benini kanaatim
ce tamamen antidemokratiktir; Anayasanın 
hiçbir yerinde yer almıyan, aksine hiçbir hü
küm yokken, dünyada bütün »tatbikat grup 
kurmalarını âmirken biz kendi kendimize bu 
hükmü nereden çıkarıyoruz, bunun, kendi 
kendimi ne kadar zorladıysam da misâlindi mes-
nedeni bulamadım. Sonra Meclis faaliyetleri
nin verimli olabilmesi için komisyonlar ve tür
lü faaliyetlerde âza tesbiti 'bahis konusu oldu
ğu zaman da böyledir. Başka yerlerdeki ve biz
deki tatbikat böyledir. Komisyonlara seçilecek 
adayların tesbiti vardır. Grupların aday tesbiti 
nasıl olur? Bütçe Encümenine aday tespitinde 
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olduğu gibi, onlarda da (her halde üçte bir nis
betinde «lan bağımsızların, faraza bu faaliyet
lere katılmaları, kendi gruplarının adaylarını 
tesbiti, şeklinde olur. Aksi halde bir aday tes-
bit edilmezse seçim mekanizması çalışmaz. Bi
zim Anayasa bir yerde bunu önlemiştir, özel
likle Senato Başkanlığıdır. Evvelâ gaye bakı
mından bunu tefsir etmek ve arz ettiğim gö
rüşleri ıbu noktadan ele almak icabeder. 

Demin de ârz ettiğim gibi, Anayasamız iki 
Anayasa müessesesi kurmuştur. 15 kişilik Cum
hurbaşkanı kontenjanı, tabiî üyeler. Bunlar bi
rer Anayasa müessesesi. Evet bunların partile
re, parti gruplarına katılmalarını önlemek hu
susunda, daha evvel, görüşler ifade edilmişti. 
Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları
dır ve bağımsızların zorlanmak suretiyle parti
lere girmeleri normal karşılanabilir. Fakat, 
Anayasa, en azından iki grupa, girmeyi men 
eder. Evet, bir tanesine kesin dille ihtar eder, 
diğerinin ise gerektiği halde üyeliği alınabilir. 
Anayasada da en azından bunun Cumhurbaş
kanlığı kontenjanından olması şartı vardır. Ta
biî üyeler, partilere ıgirdiği andan itibaren ta
biî üyelik hakkını kaybeder. Demek ki, Anaya
sa tabiî üyelerin partilere girmemesini mutla
ka bağımsız kalmasını istiyor. Bu halde Meclis 
içinde (bir bağımsız grupun bağımsız olarak kal
masını Anayasa, mâkûl görüyor, bir kayıtla bu
nu önlüyor. 

Bağımsızlar eğer Senatoda grup kurmazlar
sa daha iyi vazife ifa ederler diye bir görüş 
vardır. Ben bu görüşü hiçbir zaman anlıyama-
dım. Eğer grup bağımsız ise onun tebellür ede
ceği müşterek kanaati de bağımsız olur. Fert 
bağımsızsa kanaati de bağımsız olur. Ama grup 
bağımsızdır, müşterek toplantıda alacağı ka
rarda bağımsızlıktan ayrılır denmesi zordur. 
Grupun bağımsızlığını değiştirmek bir ferde na
zaran daha zor bir keyfiyettir. Grup teşkili ben
ce bağımsızlık statüsünün de teminatıdır. Gru
pun fikirlerine müessir olmak zordur. Sonra 
Meclis faaliyetlerinin daima grupça olması ha
linde verimliliğin artacağı ve esasen demokra
tik gelenekler sonunda, gruplar teşkilinin de 
esas sebebinin Ibu olduğunu parti mensupları
nın en azından bizim kadar bilmeleri gerekir. 
Bunun bir tarihçesi de vardır. Grup halinde ça
lışmanın verimli olacağı hususu. Nihayet bu şe-
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kikle, müesseseleri parlâmento bünyesine ithâl I 
etmiş bulunuyor. 

Ben tekrar arz ediyorum.; •hakikaten bura- I 
•da. aksi görüşü savunan arkadaşları Dur türlü I 
anhyamıyorum. Özet 'olarak ifade etmek iste
rim ki, Keısin 'bir şekilde Anayasada (bunun ak
sine bir hükmü kimse gösteremez, 'böyle bir hü
küm. yoktur. Eski ifadede, değiştirilen .gerekçe
de okudum. Temsilciler Meclisine' böyle bir teh
likeyi işaret .ederek, menfaat grupları kurul -
•masın, bütün arzu edilen budur. Hattâ bir gö
rüşmede de Senatodan bahis dahi. edilmemiştir, 
'hep Millet Meclisine en bahsedilmiştir. Çünkü 
o zaman henüz statüler kesinleşmiş değildi, ak
sine bir hüküm de yoktu. 'Sonra arz ettiğim -gi
bi. lehte hükümler mevcuttu. Kanaatim'ce bağım
sız (bir igrupun kurulmasını önlemek tamamiyle 
aııtid-em'okratiktir. Komisyonda bunu etraflıca 
konuştuktan sonra yeni getirdiğimiz metin, Ana
yasanın ruhuna uygun olacağı ıgibi bundan son
raki bağımsızların faaliyetlerini daha verimli 
kılacağı kanaatindedir. 

Bâzı arkadaşlarıma burada cevap vermek de 
isterim; Sayın Sarıgöllü; ancak partiler diyor; 
ancak diye bir şey yok. 'Böyle olursa Türkiye 
Parlementosunda bağımsız diye bir grup veya. 
şahıs yok demektir. Evvelâ böyle bir statü var 
mı, yok mu onu bilelim. Diğerleri grup kura
maz, dediler. Böyle bir şey yok. Ama zabıttan 
bir cümle alalım. Bundan ne çıkar1?... Bu Ana
yasanın topyekûn ruhu mudur 1. istikbalde bir 
kimse çıkar id a. benim fikirlerimi, savunursa. Se
natonun fikri bu mudur diyecek?.. Ama görü
lüyor ki, Meclisi bu kanaate vardıran gerekçe 
açıktır. Misal, Fransa Parliâmentiosudur. ıSöz-
cüsü aksi fikri savunurken, arkasından da, 
«•Eğer bu mânaya gelmiyorsa, ifadeleri değişti
relim ve bu şekilde yazalım.» diyor. Ve öner
gesi öylece kabul ediliyor. Temsilciler Mecli
sinde «aksini yaıpaiını. ön üyelini» diye bir hü
küm koymak zarureti bahis konusu değildir. 

Bağımsızlık meselesi üzerinde tekrar dur
mak istiyorum. 

Arkadaşlarımın, kontenjan ve tabiî üyeler 
hakkında söyledikleri güzel sözlere teşekkür 
ederim. Yalnız, mesaimizin daiba randımanlı ol
ması. hususunda aynı anlayış ve aynı müspet 
yönden alarak. Anayasayı tefsir etmek 'zanne
dersem halkkım izdir. Aksine bir hükümle tef si- ,| 
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rin, Anayasanın ruhuyle bağdaşacağı kanaatin
de değilim. 

Sayın Uzunhasanoğlu buyurdular ki, «Se
çimle gelenler, .grup teşkil etmelidirler.» Arka
daşla,!*, acaba buraya 'seçimle gelmiyen kim var
dır? Evvelâ buradaki arkadaşların hepsi Ana
yasa müessesesine göre (buraya Igeldiler. Arka
daşımızın seçimsiz gelenlerden kastı tabiî üye
ler ise, onlar öyle bir tseçimle igeldiler ki, muh-
•terem arkadaşlarım, Türkiye nüfusunun yüzde 
62 si onlara oy verdi. 

O hakle bâzan söyleniyor' secimle gelmiyen-
Jer -sanki iane ile gelmiş 'kimseler gibi. Biz 'bu
raya Anayasa müessesesi -olarak geldik. Kon
tenjanlar da böyledir. Bizler buraya kökünü 
milletten alan referandumun bir neticesi olarak 
geldik. Kökünde bir hukuki fark aranıyorsa 
yanlış yolda aranıyor demektir. Bu 'kelime af
federsiniz, beni rahatsız ettiği, için bir defa 
söyüyeyim. dedim. 

Simdi bir nokta daha. söylendi; sayılı Tur
han gi'l buyurdular; (hım hur başkanı kontenjanı 
üyeleri ve Tabiî üyelerin fikirleri, partilerle bir 
olmıyacak. Ben bunu, elbette ki, her hangi bir 
parti ile beraber olmıyacak,» mânasına alıyo
rum. Yoksa, bizim savunduğumuz fikirleri par
tilerin de aynı anlayışla savunacağına inanıyo
ruz. Ama, demin de arz ettiğim gibi, grup ha
linde görüşmelerden çıkan neticelerin randıma-
niyle, tek kalmanın vereceği netice hakkındaki 
kanaatleri zannedersem, siyasi tecrübesi en 
azından bizim kadar olanların, hiç de grup 
aleyhine tecelli edecek kadar kuvvetli olamaz. 

Bu vesile ile teklifimi yine arz ediyorum. Bu, 
dünya tatbikatında böyledir, demokratik bir 
görüş ifade eder. Üstelik İm hükmü ikaldırmak 
ist iyen fikirler tamamiyle başka sebeplerle orta
ya atılmıştır; hiçbir surette bağımsızları ilzam 
etmiyen. bu fikirler ortaya atılarak metin değiş
tirilmiştir. 11 ürın etlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. (Yok sesleri) 
Buyurun Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) ~ Sayın 

Başkan, sayın Senato üyeleri, bahis mevzuu 
olan husus içtüzüğün 11 nci maddesinde siyasi 
parti grupları sözünden anladığımız mânadır. 
Anayasamızın 84 ve 85 nci maddelerinde filva
ki siyasi parti grupları gibi tâbirler vardır. Fa
kat bu tâbirlerin ifade ettikleri mânanın ve (bir 
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yıllık tatbikatın ne olduğunu müsaadenizle hu
zurunuzda aeiiklıyayım; 85 nci 'maddenin ikin
ci fıkrasının son satırında; siyasi parti grupla
rı en az on üyeden meydana gelir, diyor. Takıl
dığımız nokta burası. Şu maddenin şu cümle
sinden Meclis içindeki grupların parti grupları
na dışardan üye alamıyacaklarına dair hiraz ev
vel Aıhmet Yıldız maruzatta bulundular. 

Şimdi, bunun ikisinin de olamıyacağmı bir
kaç fıkranın tatbikatını ortaya (koymak suretiy
le ifade etmek istiyorum. 

MADDE 84. — «Meclisler Başkanlık Divan
ları, o meclisteki siyasi parti gruplarının kuv
vetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıya-
cak şekilde kurulur» kaydı vardır. İlk fıkrada 
Başkanlık Divanlarının da nasıl olduğu biraz 
evvel kabul, buyurduğunuz üçüncü maddede 
izah edildi. Başkan, Başkanvelkilleri, kâtipler 
ve idareci üyeler dedik. Şimdi, Senato veya 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, o Meclisteki 
siyasi parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
olabilir kaydı içinde, eğer siyasi parti grupları 
sözünü, partilerin teşkil ettiği gruplar ananasına 
alırsak Senato Başkanlığına bağımsız bir şah
sın seçilmemiş olması lâzımgelirdi; çünkü o şa
hıs partili değildir. Bu ifade tarzım zanneder
sem m ant itkidir. Başkanlık Divanı, İçtüzüğe 
göre, siyasi parti gruplarının oranlarına göre 
teşkil edilecektir. İyi ama bu takdirde Başkan
lık Divaııma hiçbir surette bağımsız adaylar se-
çilemiyeeelktir ifadesi çıkıyor bundan. Hattâ ba
ğımsız bir şahsın Başkanlık Divanına aday gö>s-
terilmiyeceği giibi katılmaması ihtimali de var
dır. Halbuki Senato üyelerinin vasıflarını tâ
yin eden maddede hiç kimsenin bir kimseden 
farkı yoktur. Şu halde biz 85 nci maddenin son 
cümlesini siyasi parti grupları munhaısıran par
tiler şeklinde kabul edilirse o takdirde Senato
da hiçibir bağıımsız şahsın başkan olarak seçilme
si ve başkanlık seçimine katılmaması icabeder. 

Üstelik, meselâ bir sene evvel bir tabiî se
natör a rka'd aşımız idareci üye seçilmiştir. Bu
nun burada tatbikatının Anayasa ruhuna aykı
rı olduğu mânası çıkıyor. Halbuki asla!.. 

Sonra, 85 nci maddenin ikinci fıkrasında 
şöyle bir hüküm vardır. «İçtüzük hükümleri, 
siyasi parti gruplarının, meclislerin bütün fa
aliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını 
sağlayacak yolda düzenlenir.» Yine burada 
«Parti grupları» sözü geçti. D em ek ki meclis-
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lerin bütün faaliyetlerinde ki encümen faaliyet
leri başta. kaydedileceğine göre, şu halde 
partilerin dışındaki şahısların encümenlere gir
memesi lâzımgelir. Halbuki bugüne kadar 
devam eden tatbikat da bu şekilde değildir. 

Anayasamızın 72 nci maddesinin son fıkra
sında Cumhurbaşkanlığınca seçilecek üye
ler, çeşitli alanlarda hizmetleriyle tanınmış, ve 
kıık yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlar
dan en az onu bağımsızlar arasından seçilir.» 
denilmektedir. Burada en az onunun bağım
sızlar arasında seçilir esbabı mueibesinin konul
ması bunlar kendi aralarında bir grup teşkil 
edebilmeleri içindir. 

Arkadaşlarım; siyasi parti gruplarını, mün
hasıran bu mânada anlamak demokratik olmı-
yan bir zihniyetin ifadesi olur. Olabilirki şu 
veya bu isimde Meclise gelmiş olan bir parti
nin milletvekillerinden sekizi veya onu partı-
leriıvden ayrılarak bağımsız olarak teşrii vazi
felerine devanı edebilirler. Bu takdirde onların 
'bir grup olarak vazife görmeleri 'bir takım en
gellerle karşılaşmış olacaktır. Bu da demokra
tik değildir. Bu suretle partilerin şahıslara ay
rılması önlenmiş oluyor. Arkadaşlarım, biz 
maziyi hatırladıkça, bâzan cidden çok üzü
lüyoruz. Biraz evvel bu tezin ortaya a.tılma-
siyle, maddenin aksi mütalâada bulunan arka
daşımızın izah ettikleri tarzda göre, belki 
bizlerin de burada bir grup halinde mütalâa 
edilmememiz şeklinde bir mâna anlaşılabilir. 
Biz bugün değil, geçmişde de hu gibi hareket
lere mâruz kalmıştık. Buna bilhassa işaret et
mek isterim. Bizim burada bir grup halinde, 
bağımsız 'bir grup halinde bulunmamız ve ba
ğımsız olmamız fikri ortaya atikliği zaman, 
magazin dergilerinde, isim zikretmek l&zınıge-
lirse bilhassa Akis dergisinde «Süngülerin göl
gesi altında» diye baslıyan makaleler çıkıyor
du. Halbuki, biz bu vazifeye başlarken daha 
işin başında söylemiş bulunduğunuz beyanları 
yerine getirmiş hulunuyoruz. 25 Ekim de bunun 
'bir delilidir. Her zaman vaitlerimiz'de ve 
inançlarımızda samimî kaldık. Ve kendiliğin
den bugüne kadar tatbik edildiğine göre 
Anayasada aksi bir hüküm bulunmadığı halde, 
bir grup halinde çalışan arkadaşlarımızın, bir 
grup halinde çalışmasını hoş görmüyorsanız, 
demokratik prensiplere inanmış, Meclise inan
mış, Anayasaya inanmış ve bu Anayasanın mü-
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dat'aasını. yapmak üzere burada kalmış kişiler 
olan arkadaş]arınız bin, bu Anayasa nizamını 
organize eden insanlar olarak, bizlerden bu 
hakkı, esirgemek istemiş olamazsınız. Demok
ratik prensiplere inanan ve bu inancımızı gös
terme bakımından hu noktayı işaret etmeyi lü
zumlu gördüm. 

Ben ve biraz evvel konuşan yine bir arka
daşınızın, seçilmemiş bir Senatör- gibi konuş
malarının nazarı itibara alınmamasından haki
katen üzüntü duydum. Açıklamak istiyorum, 
arkadaşlar. 

Evet, Anayasa bir sistem, bir nizam getirmiş
tir. Buraya 150 senatör seçim, ile gelmiştir. 15 se
natör arkadaşımız Cumhurbaşkanlığı 'kontenja
nından seçilmiştir. Aramızda Talbiî Senatör ola
rak 20 arkadaşımız bulunmaktadır. Bu -arkadaş
ların hepsi Anayasa sistemi içinde, mevzuatı için
de, iradei milliye ile gelmişlerdir. Ben şahsan 
iradei milliye ile meslekimin kesildiğini anlasam 
'konuşmamayı 'kendim için en •büyük şeref addede
rim. 

Hepinizi hürmetle selâmiarım. 
OSMAN SAÎM SARICÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Oumlıuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; ortada mevzııulbahsolan ne 
üks ne igrek hissiyyatı veya şahsiyeti değildir. 
Bir arkadaşımız bir dâva savunursa, bu savuınma-
dan, (bunu nasıl susturalım şeklinde bir mâna, 
ve tenkidin çıkmaması iktiza eder. Benim fikrim 
tbudur, bana ait olan bir fikirdir. Grupum adı
na konuşmadım. Ama., şu 'kanaatteyim ki, Anaya
sa siyasi partileri ve bunların gruplarının kay
detmektedir. Size, Anayasanın bâzı maddelerin
den misaller vereyim. 

«Cu-mihuriyet Senatosu, genel oyla, seçilen 150 
üye ile, Cumhurbaşkanınca seçilen 15 üyeden 
•kuruludur.» der. Yani Cumhuriyet Senatosunun 
•kuruluşu budur. Buna, Anayasa hükümleriyle 
de, 13 Aralık 1960 tarihli kanunda imzaları bu
lunan. tabiî üyeler, eski Reisicumhurla 'birlikte ka
tıl] ırlar. Ne zamana kadar bu hak ve sıfaltları
nı muhafaza ederler? Bir siyasi partiye girinceye 
kadar. Binaenaleyh, siyasi parti; seçimle Meclise 
gelince, siyasi parti grupnnu kurar. Bu Anaya
sa metnidir. Niçin siyasi partiye girme yasağını 
koymuş. Toplu halde, grup halinde siyasi faali
yetlerde bulunmasınlar diye. Anayasanın hükmü
dür bu. Bunun bir de 72-nci maddesini okursak; 
«40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenimini 
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yapmış 15 üyeden, asgari onu tarafsız olmak üze
re seçer.» diyor. Yani diğer beşinci siyasi parti
ler mensubu şahıslardan seçabilir. Binaenaleyh 
hepsinin tarafsızlığı mevzııubahis olsaydı o zaman 
şu kadarını bağımsızlardan seçer, kaydını koy
mazdı. Reisicumlhur kontenjanından gelen arka
daşlar Mecliste 'bir siyasi grup kuralbilirler. Çün
kü on kişi bir araya gelir bir grup kurarsa, yine 
talimaitnamelere göre, gay'et tabiîdir ki, Ibir top
luluğun, bir grup un Meclis içinde veya dışında 
bir tüzüğe dayanması iktiza eder. Bu tüzükler, 
ıbu grupları disipline eder. Binaenaleyh, taraf
sızlık vasfı burada bulunamaız. Bugüne kadar ge
rek kontenjandan olanlar, gerekse, tabiî üye sıfa-
tiyle Senatoda bulunan arkadaşlar, her halde is
tedikleri zaman toplanmak, konuşmak, fikir mü
talâa etmek imkânlarına sahiptirler. Hem de bol 
(bol, sahiptirler. Bunun dışında bir durum ve bîr 
grupun meydana gelmesi kanaatimce Anayasanın 
ruhuna muhaliftir. 

Tarafsızlara gelince : Tarafsızlar da bir parti
nin, 'bir siyasi teşekkülün, yekûnu dışında diledik
leri gibi lıarekeit etme hakkına sahip olamazlar'. 
Buna, içtüzükler de müsaade etmiyor, Anayasada.. 
Halbuki Reisicumlhur kontenjanınndarı gelenlerin 
aynı fikir ve kanaatte olmaları mecburiyeti yok
tur. Bilâkis ayrı ayrı mesleklerden ayrı ayrı bil
giye salhip yetişkin zevatın ancak seçilmesi mevzu-
u'baihis; yoksa aynı kanaatte eşhas seçilmiş ve bir 
araya getirilmiş 10 kişilik bir grupu kaydetmi
yorum. 

Bu itibarla kanaatimi, evvelce de arz ettiği m 
<gi'bi, yine bu maddelere dayanarak ileri sürüyo
rum ki; bu arkadaşların siyasi bir grup kurmala
rı Anayasanın ruhuna ve maddelerine muhalif
tir. Bu itibarla eski 14, yeni 11 nci maddenin 
tadiline müspet oy verilmesini arz ve istirham 
edeceği m. Hürmeti erimle. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎli 
ARTTJS — Efendim; verilen takrirler ve burada 
ifade edilen fikirlerin ışığı altında yeni 10 ve .12, 
eski 14 ve 15 nci maddelerin takrirlerle birlikte 
komisyona iadesini rica, ediyoruz. 

'BAŞKAN — Müzakere edilmekte olan madde
nin takrirlerle birlikte komisyona iadesi isteniyor. 
Bu hususu oylarınıza sunacağım. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS — Komisyon her zaman geri alabilir, 
efendim. (Oya, oya sesleri) (Takrirler veril-
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dikten sonra geri alamazsınız, «esleri, oya ko- I 
•nlılamaz Sayın Başkan, sesleri) 

Efendim, bundan evbe'lki madde nasıl geri 
alınmışsa, aynı şekilde geri istiyoruz. (Ola
maz, sesleri) 

BAŞKAN — Takrirleri oya koymıya^ağım. 
(Oya konması lâzımdır, sesleri) 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AH

MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Takrirleri oya 
koymak lâzım gelirse hepsinin ayrı ayrı üze-
rimde durulması gerekir. Tüzük hükmü sa
rihtir. Maddeyi geri alabiliriz. Yoksa bu tak
rirler üzerinde tekrar konuşma mı açacağız? 

CENAP AKSU (Maraş) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CENAP AKSU (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, takrirlerden maksat bir kâğıt par
çası demek 'değildir. Takrirlerin bir kıymet 
ifade edebilmesi için Heyeti Umumiyenin bun
lar hakkındaki düşüncesini ifade etmesi lâzım-
gelir. Binaenaleyh, Riyaset Makamı evve
lâ takrirleri oya koyar, kabul edildiği tak
dirde encümen veya (komisyon bu ifadelere 
göre maddeyi tedvin etmek için geri alır. Yok
sa burada takrirleri alıp onun1 ışığı altında 
bir muamele yapmamın imkânı maddisi yok
tur. Esasen İçtüzük te buna müsait değil
dir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Komisyondan 
bir kanunun tümü istendiği zaman Umumi 
Heyetin kararını almak lâzımdır. Bir metin 
görüşüldüğü zaman onun maddeleri ister mü
zakere edilmiş olsun1 veyahut hiç, görüşülme
miş olsun, ilgili komisyonlar diledikleri zaman 
bu mietnıi, maddeyi istiyebilirler. Bu takdir
de üzerinde hiçbir işlem yapılmadan madde 
komisyona verir. Yıllardan beri tatbikat bu 
şekilde olknaktaJdır, cari bir usuldür. Bin
lerce misâli mevcut ve tatbik edilen bir şe
kildir. (Olamaz, sesleri) 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Usul hakkında, 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, komisyona iade
siyle, komisyonun talebiyle geriverme mües
sesesi, bunlar ayrı işlerdir. Atalay arkada
şımızın dediği gayet doğrudur. Komisyon, her | 
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hangi bir safhada maddeyi geriallnıa hakkı
na maliktir. Yalnız, burada hakikaten entere
san bir hukuk meselesinin müzakeresi sıra
sındayız. Komisyona maddenin geri verilme
si muvafıktır. Ancak, bütün etraf iyi e görü
şülüp, Heyeti Âlinizin temas 'ettiği mevzular 
üzerinde fikri tebellür ettikten sonra iade •edi
lirse, yeni hazırlanacak madde Heyeti Ilımı-
miyeyi tatmin edecek bir mahiyet alır. Böy
le yarı yolda vuzuh kesbetmeden, meselle 
aydın'lanmadan geri almak talebini yersiz bu
luyor ve rica ediyorum. İmkân versinller mü
zakere devam etsin, fikirler izhar 'edilsin, 
ondan sonra komisyon talepte bulunsun. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, 11 ve 12 nci madde
ler komisyona verilmiştir. Şimdi 13 ncü mad
deye geçiyoruz. 

Komisyonlar : 
MADDE 13. — A) C. Senatosu, görevleri 

her toplantı yılı başından ertesi toplantı yılı
na kadar devam etmek ve üyeleri Genel Ku
rulca gizli oyla seçilmek üzere, aşağıdaki ko
misyonları kurar : 

1. Dilekçe Komisyonu (dokuz üye, bir sek
reter ve bir daktilo) ; 

2. Kitaplık Komisyonu (üç üye, bunlardan 
biri idare âmirleri arasından seçilir. Bu komis
yona Kitaplık Müdürü sekreterlik yapar) ; 

3. Sayıştay ve C. Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu (dokuz üye, bir sekreter 
ve bir daktilo) ; bu komisyon, üyeleri arasın
dan bir denetçi seçer; 

4. Bütçe Komisyonu (onbeş üye, bir mü
dür, bir sekreter ve bir daktilo) ; 

5. Anayasa ve Adalet Komisyonu (onbeş 
üye, bir sekreter ve bir daktilo) ; 

6. Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu 
(onbir üye, bir sekreter ve bir daktilo); 

7. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ko
misyonu (onbeş üye, bir sekreter ve bir dak
tilo) ; 

8. İçişleri Komisyonu (onbeş üye, bir sek
reter ve bir daktilo); 

9. Malî ve İktisadi İşler Komisyonu (Ma
liye, Ticaret, Gümrük ve Tekel - ondokuz üye, 
bir sekreter ve bir daktilo) ; 

10. Millî Eğitim Komisyonu (onbeş üye, 
bir sekreter ve bir daktilo); 
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11. Millî Savunma Komisyonu (onüç üye, 

bir sekreter ve bir daktiloo); 
12. Sanayi ve Ziraat Komisyonu (ondokuz 

üye, bir sekreter ve bir daktilo) ; 
13. Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, Ça

lışma, İmar ve İskân - onbeş üye, bir sekreter 
ve bir daktilo). 

B) Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay ve Senato 
Hesaplarını İnceleme ve Bütçe komisyonları, 
gerektiğinde Millet Meclisinin bu isimdeki ko
misyonları ile birlikte çalışırları. Bu komisyon
lar, çalışmalarım işbu Tüzüğe ve Senato ve Mil
let Meclisi birleşik toplantıları içtüzüğüne gö
re düzeni .enler. 

O) Genel Kurulca başka komisyonlar ku
rulabileceği gibi, mevcut komisyonlardan bâ
zıları kaldırılabilir veya komisyonların üye sa
yısı değiştirilebilir. 

D) Yukarda gösterilen komisyonlarla kar
şı! anmıyan dairelerle ilgili tasan ve teklifler, 
malî işlerden ise, Bütçe ve Malî ve İktisadi İş
ler komisyonlarında ; bunlardan. başka bütün 
tasarı ve teklifler Başkanlık Divanının uygun 
bulacağı komisyonda görüşülür-. 

E) C. Senatosu gruplarının başkan ve 
başkan vekilleri komisyonlarda görev almaya 
mecbur tutulamazlar'. Bir C. Senatosu üyesi iki
den ziyade daimî komisyonda görev alamaz. 

Bütçe Komisyonu üyeleri başka bir komis
yona seçilemezler. 

Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara üye 
olamazlar. 

F) C. Senatosu Başkanlık Divanı, komis
yonların sekreter ve daktilo sayısını ihtiyaca 
göre azaltıp çoğaltabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
(Ekseriyet kalmamıştır, Sayın Başkan ses

leri) 

Buyurun Bere Turan. 
BEİİO TURAN" (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım ; bu komisyonlar, ınialûmuâliniz 
Hükümet fonksiyonlarına paralel olarak Sena
tomuzda kurulan komisyonlardır. Ayrıca, Sena
tomuzun iç bünyesini ilgilendiren hizmetler 
için kurulmuş komisyonlardır. Bundan evvel 
İçtüzük tasarısı görüşülürken bir teklifte bu
lunmuştuk. 11 nci maddenin 6 ncı fıkrasında 
bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma komisyonla
rına, 1.3 ncü maddede bulunan Sosyal İşler Ko

misyonundaki İmar ve İskân Komisyonunun 
iltihakiylo bir tadil teklifinde bulunmuştuk. 
Fakat, bu maalesef kaale alınmamıştır. Ben bu 
hususu izah edip, teklifimin kabulünü Yüksek 
Heyetinize, arz edeceğim. 

Malûmları olduğu üzere İmar ve İskân Ba
kanlığı bundan birkaç; sene evvel Bayındırlık 
Bakanlığından ayrılıp, müstakil hale geldi. Ya
ni Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde. Bakanlı
ğın fonksiyonuna paralel olarak bu işleri ya
pan bir Bakanlık olarak yepyeni bir Bakanlık 
halinde kurul m ustu r. 

Binaenaleyh, Mecliste bulunan, her Bakan
lığa. paralel olarak kurulan komisyonları. Cum
huriyet Senatosunda mevcudumuzun azlığından 
dolayı ayrı ayrı komisyonlar şeklinde ealıştı-
ramıyaeağımız ve aynı mahiyetteki fonksiyon
ları ifa eden grupları bir komisyonun çatısı 
altında toplamak amacımız bulunduğuna göre 
aynı teknik fonksiyonu ifa eden İmar ve İskân 
kolunun Bayındırlık ve Ulaştırma koluna, yani 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu çatısı 
altına alnrası lüzumlu ve zaruridir. Sosyal îş
ler Komisyonuna alınmasına sebebolarak gös
terilen husus şudur : Deniyor ki, İmar ve İs
kân mevzuu bir sosyal faaliyettir. Devletin ve 
Hükümetin ifa ettiği bütün faaliyetler mahiyeti 
itibariyle sosyal, yani, toplumu ilgilendiren iş
lerdir. Sosyal işler, çalışma ve sağlık işleri nıe-
yanına, imar ve iskânın da ithali sosyal işlere 
uygundur. Ancak, bu noktayı nazardan hare
ket edilirse aynı mahiyette olan ve sosyal işler 
meyamnda bulunan Bayındırlık, İçişleri gibi 
komisyonların da buraya ithali ioabedecektir. 
Binaenaleyh, şu hususu arz ediyorum; aynı 
teknik mevzuu ilgilendiren, iki vekâletin yani, 
İmar ve İskân ile Bayındırlık mevzularının 
birbirlerine paralel ve uygun fonksiyonlar ifa 
etmeleri d ol ayı siyle, bunları 6 ncı maddedeki 
Bayındırlık Komisyonuna ithal etmek ve Sos
yal İşler Komisyonuna dâhil Sağlık ve Çalışma 
komisyonlarının fazla üyesinin de 6 ncı mad
deye ithalini, oraya verilmesini arz ediyorum. 
Bu hususta Başkanlık Divanına bir takrir arz 
ettim. Kabulünü istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ MUHİT
TİN KİLİÇ (Konya) — Sayın Başkan, bu 
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maddeyi de komisyonumuz geri alıyor. (Ekseri
yet yok sesleri) 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde üç ta
ne önerge verilmiştir. Bu önergelerle birlikte 
13 ncü madde komisyona iade edilmiştir. 

(Ekseriyet kalmadı Reis Bey, sesleri) 

24.10.1962 O : 1 
Vaktin gecikmesinden ve ekseriyetin kal

mamasından dolayı 25.10.1962 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanılmaik üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,12 
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Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük Vergisinden 
muafiyetine dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onanması hakkında Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi ( îü rsoyt rak 
Kadr i Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O 'Kan 
F a h r i Özdilek 
Selâhat t in Özgür 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yı ldı / 
Muzaffer Yurd aküler 

GENEL OYLA SEÇl 
LEN ÜYELER 

A D A N A 
Sakıp ö n a l 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz îııee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnas l ı 
Rifa/t E t k e r 
Sabi t Kocabeyoğlu 
ib rah im Saffet Omay 
Mansuır Uluısoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 113 

Kabul eden 1er : 11 3 

Reddedenler : () 

Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 7 ü 
Açık üyelik ier : 2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

i skender Cenap Ege 
Fikret Tıırhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Ak.ı 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri ö z taş. 
Hasan Ali Türker 

^ L E C Î K 
Talât Oran 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırr ı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabr i Ç'ağiayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kaya la r 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Mehmet Emin DuruA 

ELÂZIĞ 
Oelâl E r t u ğ 

ERZURUM 
Nure t t i n Aymılksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamet t in özgü l 

HAKKÂRİ 
Âdil Türk oğlu 

HATAY 
Sabaha t t in Adal ı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket A kyürek 
Celil Oevherioğiu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurul lah Esat Sümer 
Özel Şahingi ray 
Sabaha t t in Tanman 
Berç Tu ran 

IZMlR 
Ömer Lûtf i Bozcalı 
Cahit Okure r 
Hilmıi Onat 
Nevzat öze rdend i 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre t Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumral ı 
Musıtafa Dinekl i 
Muhi t t in Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. B a h a t t i n Özbek 

MANİSA 
biefik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haldun Monteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. A ta sağun 

NİĞDE 
Kudret Rayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danış/oğlu 

SAKARYA 
Turhan K a p a n h 

SAMSUN 
Cem alett in Bulak 
Fethi Tevetoğhı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif A y k u t 

StNOP 
Suphi B a t n r 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi ür«>n 

TOKAT 
Zihni Bet il 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

C. Senatosu B 
Yusuf Domirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç, 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aç ikalın 

Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Kâzım Ornay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uhıc 
Âdil Ünlü 

TABII ÜYELER 
Kkre n Acun er 
llefet Aksoyoğlu 
Wnl>i Brsii 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet. Nuri Adem
oğlu 
Galip Avsar 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan (I.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (I.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Tl amit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Ban gu oğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toro« 

GAZİANTEP 
Ze'ki islâm 

I Oya katılmıy anlar I 
GİRESUN 

Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaJıit Zarbn-ı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolav 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

IZMlR 
İzzet Birand 
Enis Kan su 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle ( t ) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osmıan Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Acar 
Ferit Alpiıskeeder (1.) 
Orhan Süersan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumru İn 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Hidayet A.ydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn i 
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Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

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

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

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

L Terim değişiklikleri Anayasada kullanılmış olan (C Senatosu) ve (C. Senatosu üyesi) te
rimlerinin içtüzükte de muhafaza edilmesi temayülü belirdiğinden ('Senato) ve (Senatör) terim
lerinin söz konusu Anayasa terimlerinin yerine kısaltılmış terim olarak içtüzükte kullanılmasın
dan vazgeçilmiştir. 

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

3. Birleştirilen hükümler. Bâzı maddeler ilgili oldukları diğer maddelerle birleştirilmiş veya 
onlardan hemen sonraya alınmış ve bu suretle İçtüzüğün mantıki teselsülü ikmal edilmiştir. 
Bunlar da eski 31, 36 ve 158 nci maddelerdir. 31 nci madde yeni 16 ncı maddenin (E) bendine, 
36 ncı madde de yeni 34 ncü maddeye eklenmiş, eski 158 nci madde ilgisi dolayı'siyle yeni 57 nci 
maddeyi takibeden 08 nci madde olarak içtüzük teklifinde yer almıştır. 

4. Bâzı hükümlerin Anayasa ile bağdaşamıyaeağı veya Millet Meclisi 'Tüzüğüne yahut Müş
terek içtüzüğe girmeleri uygun olacağı yolundaki mütalâalar komisyonumuzca da haklı görülmüş 
ve buna göre eski 66, 67 nci maddeler metinden çıkarılmış, 14, 21 ve 162 nci maddelerde gerekli 
değişiklikler yapılmıştır. 

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

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

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

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

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

Genel. Kurulda, görüşülmek üzere saygı ile Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
A. Yıldız Â. Artus T. Kapardı 14 ncü maddeye muhalifim. 

C. Okurer 

Üye Üye Üye 
Bâzı maddelere muhalifim. 14 ncü maddeye muhalifim. *S\ Özgür 

O. Hacıbaloğlu S. Sarıgöllü 
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Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 

BÎRÎNCİ KISIM 

C. Senatosunun toplanması ve çalışma organları 

Birinci Bölüm 

Toplanma ve Andiçme 

Toplantı, birle- MADDE 1. — C. Senato-
şim, oturum. SUj j ^ y ı ı Kasım ayının ilk 

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

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

Birleşim, C. Senatosunun belirli günler
deki oturumlarıdır. 

Oturum, her birleşimin dinlenme veya 
başka sebeplerle aralanan kısımlarından 
her biridir. 

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

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

İkinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 

Başkanlık Divanı. MADDE 3. — Başkanlık 
Divanı : 

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

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

Kuruluşu. MADDE 4. — C. Senato
sunun Başkanlık Divanı, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası

nın 84 ncü maddesi hükümlerine göre kuru
lur. 

Secimi. MADDE 5. — önce Baş
kan seçilir. Bu seçimi takib-
eden oturumda, başkanvetil

leri ile Divan kâtiplerinin ve idare âmir
lerinin seçimleri ayrı ayrı yapılır. 

Yeter sayı ve 
süre. 

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

ilk iki 03damada bu çoğunluk sağlanamazsa 
salt çoğunlukla yetinilir. 

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

Oylarda eşitlik olursa adçekmeye baş
vurulur. 

Başkan ve Baş-
kanvekillerinin 
riayet edecekleri 
hususlar. 

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

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

Başkan ve başkanvekilleri, C. Senato
suna başkanlık ederken frak giyerler. 

Üçüncü Bölüm 

Başkanlık Divanının Görevleri 

Başkanlık Diva
nının görevleri. 

MADDE 8. — Başkanlık 
Divanının görevleri şunlardır : 

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

3. C. Senatosu üyeleri hakkında, tüzük 
bükümlerini uygulamak; 

4. C. Senatosu bütçesini ve kesin he
saplarını düzenlemek; 

5. Başkanlık Divanı üyeleri hakkın
da, tek başına üzerlerine aldıkları işlerden 
dolayı yapılacak itiraz veya şikâyeti üye 
tamsayısının katılması ile inceleyip 'karara 
bağlama!k; 

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

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

Başkanın görev- MADDE 9. — Başkanın 
İ6ri* görevleri şunlardır : 

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

2. Başkanlık Divanına başkanlık et
mek; 

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

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

5. Başkanlık Divanı kararlarının uy
gulanmasını sağlamak; 

6. Kanun ve İçtüzük hükümlerini uy
gulamak; 

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

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

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

10. Divan sekreterlerinin ve idare âmir
lerinin görevlerini denetlemek; 

11. Komisyonların ve büroların çalış
malarına nezaret etmek. 

Başkanvekilıleri- MADDE 10. — Başkanve-
nin görevleri. M l l e r i j Başkan t a r afmdan 

C. Senatosu ( S. 

kendilerine verilmiş olan yet
kileri kullanırlar ve Başkanın yokluğunda 
ona vekâlet ederle r. 

Divan kâtip- MADDE 11. — Divan kâ-
lerinin görevleri. tiplerinin görevleri şunlardır : 

1. Açık oturumlara ait tutanakların 
yazılmasına nezaret etmek ve gizli oturum
ların tutanaklarını yazma'k; 

2. Tutanak özetini düzenlemek ve 
1)unları imzalamak; 

3. Başkanlık Divanının tutanaklarını 
kaleme almak; 

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

5. Yoklama yapmak; 
6. Söz alan üyelerin adlarım not et

mek; 
7. Oyları saymak ve sıralamak; 
8. Diğer hususlarda Başkana yardım 

etmek. 

idare âminleri- MADDE 12. — İdare âmir-
nin görevleri. lerinin görevleri şunlardır 

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

2. Teşrifat işlerini, Başkanın talima
tına uygun olarak yapmak; 

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

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

5. O. Senatosuna giriş kâğıtlarını da
ğıtmak ; 

6. Seçim yenilendikçe, yerlerine seçi
lenlere idareleri zamanına ait icraatın he
sabını verme'k; 

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

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

Sayısı : 65 e ek) 



nmın karar ye 
işlemleri hakkın
da soru. 

kullanılması hususunda, Başkanın icra 
organı olmak. 

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

hakkında Başkandan yazılı veya sözlü soru 
sorabilirler. 

Dördüncü Bölüm 

C. Senatosu Grupları ve Komisyonlar 

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

partilerle hiçbir siyasi partiye 
mensubolmıyan üyeler, C. Senatosu çalışma
ları ile ilgili faaliyette bulunmak üzere grup
lar teşkil edebilirler. 

Bu gruplar on üyeden az olamaz. 
Hususi, mahallî veya meslekî menfaat

leri savunmaya matuf gruplar teşkil edile
mez. 

Grupların organ- MADDE 15. — Part i grup
larını seçmek j a r ı n e r toplantının başında 

bir hafta içinde yönetim ku
rullarını ve grup başkanla-

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

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

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

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

1. Dilekçe Komisyonu (dokuz üye, 
bir sekreter ve 'bir daktilo) ; 

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

3. Sayıştay ve C. Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu (dokuz üye, bir 

sekreter ve bir daktilo); Bu komisyon, üye
leri arasından bir denetçi seçer; 

4. Bütçe Komisyonu (on beş üye, bir 
müdür, bir sekreter ve bir daktilo) ; 

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

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

7. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm 
Komisyonu (on beş üye, bir sekreter ve bir 
daktilo) ; 

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

9. Malî ve iktisadi İşler Komisyonu 
(Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel - on 
dokuz üye, ibir sekreter ve bir daktilo) ; 

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

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

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

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

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

C) Genel Kurulca başka komisyon]ar 
kurulabileceği gibi, mevcut komisyonlar
dan bâzıları kaldırılabilir veya komisyon
ların üye sayısı değiştirileibilir. 

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

E) C. Senatosu gruplarının başkan ve 
başkanvekilleri komisyonlarda görev almaya 
mecbur tutulamazlar. Bir C. Senatosu üyesi 
ikiden ziyade daimî komisyonda görev ala
maz. 
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Bütçe Komisyonu üyeleri başka bir ko

misyona seçilemezler. 
Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara 

üye olamazlar. 

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

Üyelerin hal 
tercümeleri ve 
komisyonlara üye 
seçimi. 

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

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

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

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

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

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

Komisyonlarda 
başkan, başkan 
vekili ve kâtip 
seçimi. 

MADDE 19. — Komisyon
lar, C. Senatosu Başkanının 
üyelerden her birine yapa
cağı yazılı davet üzerine, üye 

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

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

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

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

İKİNCİ KISIM 

Yasama Yetkisinin Kullanılışı 

Birinci Bölüm 

Kanun Tasardan ve Teklifleri 

Kanun teklifine MADDE 20. — Kanun tek-
yetkili olanlar. l i f e t m e y e > Bakanlar Kurulu 

ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri yetkilidir. 

Üyeler, kendi tekliflerini her iki Mec
lisin ilgili komisyonlarında savunabilirler. 

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

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

Tasarı ve teklif 
lerin komisyon
lara havalesi. 

MADDE 22. — C. Senato
su Başkanı, Millet Meclisi 
Başkanlığından gelen tasarı 
ve teklifleri ilgili komisyon

lara re'sen havale ve durumu Tutanak Der
gisinde derceder. 

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

Tasarı veya tek 
lifi geri alma. 

MADDE 23. — Millet Mec
lisi tarafından kabul veya 
reddedilerek C. Senatosu Baş

kanlığına gönderilen kanun tasarı veya 
teklifleri geri alınamaz. 

Seçimlerin yeni
lenmesine karar 
verilmesi halinde 
C. Senatosu 
çalışmaları. 

MADDE 24. — Millet Mec
lisince alman bir kararla ve
ya Anayasanın 108 nci mad
desine göre Cumhurbaşkanın
ca Millet Meclisi seçimlerinin 

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

C. Senatosu S. Sayısı : 65e ek) 
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İkinci Bölüm 

Komisyonların Çalışması 

Komisyonların ça 
lışma yerleri ve 
konuları. 

MADDE 25. — Komisyon
lar, C. Senatosu Başkanlığın
ca kendilerine ayrılan oda
larda toplanırlar ve havale 

edilen işlerin incelenmesinden başka hiçbir 
işle uğraşamazlar. 

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

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

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

Komisyonlarda 
işlerin görüşül
mesine başlama 
zamanı. 

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

cak kırk se'kiz saat sonra başlarlar. 

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

Komisyonların 
toplantı ve karar 
sayısı. 

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

Komisyonda gizli 
oturum. 

MADDE 29. — Bir komis
yonda gizli oturum yapılma
sını ilgili baikan yahut (komis

yon üyelerinin üçte biri isteyebilir. 

Gizli oturumda, ilgili bakan veya onun 
tensi'bedeceği uzmanlarla komisyon üyele
rinden başkası bulunamaz. 

Gizli oturum yapılması görüşmelerin 
sır olarak saklanmasına söz verilmek de
mektir. 

C. Senatosu gruplarının gizli oturum
larında da bu hüküm uygulanır. 

îşin diğer bir 
komisyona tevdii. 

MADDE 30. — Bir komis
yon kendisine havale edilen 
tasarı ve teklifin diğer bir 

'komisyona aidolduğunu mütalâa ederse, 
gere'kçe îbeyan ederek o komisyona havale
sini C. Senatosu Başkanlığından isteyebilir. 

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

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

Komisyonlara ha
vale edilen evra
kın bastırılması. 

MADDE 31. — Komisyona 
havale edilen (kâğıtlar, Başka
nın tensibi veya komisyon üye
lerinden beş "kişinin taldbi üze
rine o komisyonca bastırılır. 

Komisyonların 
tutanakları. 

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

görüşmelerin tümünün steno ile zaptedil-
mesine karar verelbilir. 

Tutanağı Ibaşkan ve üyeler imza eder
ler. 

Komisyonların 
raporları. 

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

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

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

Komisyon üyesi, muhalefeti seflbebini 
raporda açı'klamaık mecburiyetindedir. Ak
si halde rapor aleyhinde konuşamaz ve 
sözcüden soru soramaz. 

Komisyonların 
Genel Kurulda 
savunmaları. 

MADDE 34. — Bir tasarı 
veya teklifi Genel Kurulda il
gili komisyon savunur. 

Diğer Ibir veya daha ziya
de komisyonda aynı tasarı veya teklif ha'k-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 e ek ) 
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kında görüşme yapılmış ve rapor düzenlen
miş ise o komisyonlar, gerektiğinde, yalnız 
kendilerine aidolan madde veya kısımları 
savunurlar. 

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

Komisyonun salt çoğunluğu nazır bu
lunmadığı takdirde, gelmiyen üyeler, öner
geleri kabul Veya red için, sözcüye yetki 
vermiş sayılırlar. 

Tasarı ve teklif
lerin komisyon
larca neticelen
dirme zamanı. 

MADDE 35. — Komisyon
lar kendilerine havale edilen 
tasarı ve teklifleri Millet Mec
lisi komisyonlarında o tasarı 

ve tekliflerin görüşülmesi için geçen za
mana eşit bir süre içinde sonuçlandırıp 
Genel Kurula göndermekle yükümlüdürler. 
Şukadar ki bu süre, bir buçuk ayı geçe
mez. 

Bir tasarı veya teklif yakardaki fık
rada yazılı süre içinde sonuçlandırılmadığı 
takdirde Hükümet veya teklif salhilbi, bun
ların doğrudan doğruya gündeme alınma
sını Genel Kuruldan istiyebilir. 

Komisyonların 
bakanlıklarla 
muhaberesi. 

MADDE 36. — Komisyon
lar, bütün bakanlıklarla 'doğ
rudan doğruya muhabere ede
bilirler. 

Komisyon üyele 
rinin devamsız
lığı. 

MADDE 37. — Komisyon 
toplantılarına özürsüz veya 
izinsiz olarak aralıksız dört 
birleşim katılmıyanlar veya 

devamsızlıkları bir ay içinde yedi birleşimi 
geçenler, komisyonlardan çekilmiş sayılır 
ve yerlerine yenilerinin seçilmesi için du
rum derhal C. Senatosu Başkanlığına bildi
rilir. 

Görüşme usulü. MADDE 38. — Komisyon
ların görüşmelerinde, C. Se

natosu Genel Kurulunun görüşme usulü uy
gulanır. 

Komisyonda söz 
kesmek, şahsiyat
la uğraşmak ve 
düzeni bozmak. 

MADDE 39. — Bir komis
yonda söz kesilir veya şahsi
yatla uğraşılırsa yahut dü
zenliği bozacak hareketlerde 

bulunulursa; komisyon başkanı ilkinde uya

rır, devamı halinde gerekirse oturuma ara 
verir ve meseleyi C. Senatosu Başkanına 
bildirir. 

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

Komisyonların 
tatilde çalışması. 

MADDE 40. — Komisyon
lar, her türlü tatil gününde 
de çalışmaya karar verebilir
ler. 

Komisyon belge
lerinin saklan
ması. 

MADDE 41. — Komisyo
nun belgeleriyle tutanakları 
ve bunların ilgili bulunduk
ları t asan ve teklifler, Genel 

Kurulca karara bağlandıktan sonra, Se
nato Başkanlık Divanınca Senato arşivle
rinde muhafaza ettirilir. 

Üçüncü Bölüm 

Gündem 

C. Senatosunun MADDE 42. — C. Senato-
gündemi. sunun gündemi Başkanlık Di

vanınca aşağıdaki sıraya göre düzenlenir : 

a) Başkanlık Divanının Genel kurula 
sunuşları; 

b) ıSorular ve genel görüşme; 

c) öncelikle görüşülmesi kararlaştı
rılan işler; 

d) Haklarında ivedilik kararı verilen 
işler; 

e) Bir defa görüşülecek işler, 

f) ikinci defa görüşülecek işler, 

g) Birinci görüşmesi yapılacak işler. 

c, d, e, f, g fıkralarında yazılı işler ko
misyonlardan Başkanlığa gelme sırasına 
göre görüşülür. Ancak, gerekirse Genel Ku
rul bu sırayı değiştirebilir. 

Gündem en az 24 saat önce Başbakan
lığa ve bütün bakanlıklara gönderilir ve 
üyelere ilân olunur. 

C. Senatosu S. Sayısı : 65 e ek) 
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Dördüncü Bölüm 

C. Senatosunda öncelik ve ivedilikle görüşme 

öncelikle görüş
me kararı. 

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

rine, C. Senatosu, uygun görürse bir tasarı 
veya teldifin diğer işlerden önce görüşülme
sine karar verebilir. 

ivedilik kararı 
istenmesi. 

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

mesinden evvel Hükümet veya teklif sahibi 
veyahut ilgili komisyon ivedilik kararı i-sti-
yebilir. 

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

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

İvedilik kararı
nın verilmesi. 

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

rarının yazılı olarak istenmesi lâzımdır. 
ivedilik teklifinin lehinde ve aleyhinde 

birer üyeye söz verilerek işari oyla kabul 
veya reddedilir. 

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

tasarı veya teklifler yalnız 
bir defa görüşülür. 

öncelikle görüş 
me kararının 
sonucu. 

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

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

Beşinci Bölüm 

Birleşimler 

C. Senatosunun MADDE 48. — C. Senato-
toplantı günleri. SUj k a şk a türlü karar verme

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

Birleşimin açıl 
ması ve yeter
sayı. 

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

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

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

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

MADDE 50. — Başkan, 
birleşimi saatinde açar ve gö
rüşmelerin sonunda kapar. 

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

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

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

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

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

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

Günden dışı ko- MADDE 52. — Bir üyenin 
nuşma ıstegı. gündem dışı bir diyeceği olur

sa, gündeme geçilmeden önce, 
mevzu ve mahiyetini 3razılı olarak Başkana 
bildirir. 

Söz verip vermemek Başkanın takdi
rine bağlıdır. 

Gündem dışı konuşmalar üzerinde mü
zakere açılamaz. 

Kürsüden konuş 
ma. 

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

kandan izin almadan söz söyliyemez. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 e ek ) 
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Söz, kürsüden söylenir ve G-enel Kurula 

hitalb edilir. 
Bir üyenin pek kısa bir diyeceği olur

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

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

Genel Kurul isterse, görüşülen işlerin 
lehinde, aleyhinde ve hakkında sıra ile söz 
söylenmesine 'karar verebilir. Bir maddenin 
görüşülmesine başlanmadan önce söz için 
adını kaydettircnlerin ısayısı altıyı geçerse, 

• Başkan bu usulü doğrudan doğruya uygu
layabilir. 

Başkan, söz alanların adlarını sırasiyle 
Kurula bildirir. 

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

Son söz üyelerindir. 

Söz sırasını baş 
kasına vermek. 

MADDE 55. -T- Bir üye, 
aldığı söz sırasını daha sonra 
söz almış olan bir arkadaşına 

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

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

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

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

Hükümetin veya 
temsilcilerin top
lantıda hazır bu
lunmaları. 

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

biri; Hükümet adına• düşüncesini bildir
mek üzere, her görüşmenin başından «o-

(). Senatosu ( 

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

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

Bakanlar adına MADDE 58. —- Bakanlar 
söz söyleyecekle- a ( ] ı n a G c n d K ı m ı i d a söz söyle
rin belgeleri. 1 . . . . - . . , , , . . . 

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

Hu belge görüşmelerden önce Başkan
lığa verilir. 

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

Sayıştay Başkanı ile İkinci Başkanlar 
gerekirse Senatoda açıklamada bulunabi
lirler. 

Yazıh konuşma. MADDE 59. — C. Senato
su top! arıtıl arında; üyeler ta

rafından, yirmi dakikadan fazla yazılı ko
nuşma yapı lam az. 

Yazdı olmıyan konuşmaların süresi, 
Başkanlığın teklifi üzerine, görüşme konu
sunun önemine ve söz istiyenlerin sayısına 
göre (i en el. Kurulca karaıiaştırılabilir. 

Hükümet, komisyon ve gruplar adına 
yapılan konuşmalarda bu hükümler uygu
lanmaz. 

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

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

Söz söyliyen üyenin sözü, bu Tüzüğe 
uyması ve sadede gelmesi için, ancak Baş
kan tarafından kesilebilir. 

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

S. Sayısı : fi5e ek) 
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vam. ederse aynı birleşimde o konu hakkın
da konuşmaktan nıenedi]nıesi Başkan isra
fından Genel Kurula teklif olunur. Genel 
Kurul, görüşmesiz işari oyla kararını verir. 

Genel Kurulda 
kaba ve edep 
dışı konuşma. 

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

dille konuşmaya davet ede!'. Devamı halin
de, Başkan, üyenin sözünü keser. 

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

Genel Kurulda MADDE 62. — Genel Ku-
gürültü çıkması. vu[ görüşmeleri gürültüye se

li eb olur ve Başkan bunu yatış
tırmaya muvaffak olamazsa 

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

Kendisine sataşı 
lan üye. 

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

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

Söz verip vermemek Başkanın takdi
rine bağlıdır. 

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

C. Senatosunda 
açık ve gizli 
görüşme. 

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

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

Bu teklif üzerine milletvekilleri lun'iç, 
dinleyiciler ve gerekirse memur ve hizmet
liler toplantı salonundan çıkarılır. Teklif 
sahiplerinin gerekçeleri dinledikten sonra, 
teklifin kabulü veya reddi için görüşmesi:/ 
işari oya başvurulur. 

Gizli görüşmeden açı'k görüşmeye ge
çilmesine, Başkanın teklifi üzerine, Genel 
Kurul karar verir. 

Gizli görüşme yapılmasını istiyenlerin 
isimleri Tutanak Dergisinde açıklanır. 

Gizli oturum tu. MADDE 65. — Gizli otu-
tanagı. ram tutanağını Divan kâtip

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

Üyeler, bu tutanakları görmek hakkı
nı haizdirler. 

Gizli oturum tu
tanak özetlerinin 
okunması. 

MADDE 66. — Gizli otu
rumun tutanak özetlerinin 
okunması için yine gizli otu
rum yapılır. Tutanak özeti

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

Giz!i tutanaklar en az on yıl geçmeden 
veya O. Senatosunun kararı olmadan ya-
vmlanamaz. 

Altıncı Bölüm 

Kanunların Görüşülmesi 

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

Görüşme zamanı. 

MADDE 67. — C. Senato
sunun ilgili komisyonlarınca 
incelendikten sonra Genel Ku
rula gelen kanun, tasarı veya 
teklifleri, iki defa görüşül
mek suretiyle sonuçlandırılır. 

MADDE 68. — Bir kanun 
tasarısı veya teklifi, bastırıla

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

Bir defa 
görüşme. 

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

a) ivedilikle görüşülmesine karar ve
rilen tasarı veya teklifler; 

b) Gelir ve gider bütçesiyle kesin he
sap kanununa, bütçe bölümlerinde aktar
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ma veya olağanüstü ödenek isteklerine ait 
tasarılar; 

e) Cumhurbaşkanı tarafından iade 
olunan kanunlar. 

Gerekçe ve mad
deler tümünün 
okunup okun
maması. 

MADDE 70. — Bir tasarı 
veya teklifin görüşülmesine 
sıra gelince, Başkan, gerekçe 
ile maddelerin tümünün okun

masına lüzum olup olmadığını Genel Kuru
lun oyuna sunar. Kurul lüzum görürse bun
lar aynen okunur. 

Tasarı veya tek- MADDE 71. — C. Senato 
lifin tümü üze- S l l Başkanı, tasarı veya tekri
rinde görüşme. f i n t ü m ü özerinde konuşmak 

istiyenlere söz verir. 
Görüşülen konunun lehinde, aleyhinde 

ve hakkında en az ikişer üye konuşmadan, 
yeterlik önergesi oya konamaz. 

Yeterlik önergesi aleyhinde söz istiyen
ler bulunursa, içlerinden yalnız birine söz 
verilir ve önergenin kabul veya reddi hak
kında işari oya başvurulur. 

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

ki görüşmeler bittikten son
ra maddelere geçilmesi oya. konur. Kabul 
edilirse görüşmeye devam olunur; kabul 
edilmezse tasarı veya teklif reddolunmuş 
sayılır. 

Çeşitli fıkralardan mürekkep bir mad
denin 'görüşülmesinde, Genel Kurul, fıkra
ların ayrı ayrı oya konmalarına karar vere
bilir. 

Tasarı veya tek
lifin tümü hak
kında söz isteme, 

MADDE 73. — Tasarı ve
ya teklifin maddeleri üzerin
de görüşme bittikten sonra, 
tümü hakkında lehte ve aleyh

te söz söylemek istiyenlerin sayısı birden 
fazla ise, Başkan; adçekmek suretiyle birer 
üyeye iSÖz verir. 

İkinci görüşme 
zamanı. 

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

ikinci görüşmenin beş günden önce 
yapılmasını yalnız Hükümet veya ilgili ko

misyon gerekçe beyanıiyle yazıilı olarak istı-
yebilir. 

İkinci görüşmede tasarı ve tekliflerin 
tümü üzerinde konuşulamaz. Ancak, tadil 
teklifleri üzerinde görüşülebilir. 

tbare, üslûp ve 
tertip hataları. 

MADDE 75. — Tasarı ve
ya teklifin, kesin olarak oy
lanmasından önce, ibare ve 

üslûp veya tertip itibariyle hatalı olduğu 
bir üye veya komisyon tarafından ileri sü
rülür ve bu iddia Genel Kurulca yerinde 
görülürse metin ilgili komisyona verilir. 

Yapılan düzeltmelerin oya sunulması 
lâzımdır. 

Üyelerce Hükü
mete veya ko
misyona soru 
yöneltmek. 

MADDE 76. — Her üye, 
bir kanunun görüşülmesi sı
rasında, Hükümete veya ko-
mis3ron sözcüsüne sorular yö
neltebilir. 
önergesi verilmeden önce yö

neltilen sorular cevaplandırılmadan, bu 
önerge oya konulamaz. 

V eter M 

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

sarı veya. teklif, C. Senatosunca değişiklik 
.yapılmadan kabul edilirse bu metin kanun
laşır ve O. Senatosu Başkanı bunu Cum
hurbaşkanına gönderir. 

Değiştirerek 
kabul. 

MADDE 78. — a) C. Se
natosu, kendisine gelen met
ni değiştirerek kabul ederse 

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

Karma Komisyon. b) Millet Meclisi, C. Se
natosunca yapılan bu değişik
liği benimsemezse; her iki 

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

Millet Meclisince 
reddedilen met
nin C. Senatosun
ca da reddi. 

MADDE 79. — Millet Mec
lisince reddedilmiş bir tasarı 
veya teklif, C. Senatosunca 
da reddedilirse düşer. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 e ek ) 
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Millet Meclisince MADDE 80. — Millet Mec-
reddedilen met- Usince reddedilmiş bir tasan 
nin Senatoca ka- + i v-e n o A 
, ,.. veya tekiri, C. Senatosunca 
bulu. 

olduğu gibi veya değiştirile
rek kabul edilirse; C. Senatosu Başkanı, bu 
metni Millet Meclisi Başkanlığına gönderir. 

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

Kanunların C. Se- MADDE 81. — C. Senato 
natosunda görüş- su> konc[isine gönderilen bir 

metni; Millet Meclisi komis
yonlarında ve Cfenel Kurulun

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

Bu maddede belirtilen süreler, meclis
lerin tatili devammca işlemez. 

me suresi. 

Cumhurbaşkanı 
tarafından iade 
edilen kanunun 
görüşülmesi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Raporda., tasarının kabul veya redde
dildiğinin belirtilmesi şarttır. 

Yedinci Bölüm 

liiitce (!<;rüsm;üeri 

Bütçe tasarıları 
üzerinde görüş
me. 

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

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

C. Senatosunun ça- MADDE 85. — Karma 
lışma müddeti. Bütçe Komisyonunun hazırla

dığı metin C. Senatosu Baş
kanlık Divanınca üyelere da

ğıtılmasından iki gün sonraki gündeme alı
nır. 

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

Üyelerin gö
rüşlerini açıkla 
maları. 

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

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

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

Ek ödenek ve aktarma tasarı ve tek
lifleri hakkında da bu hükümler uygulanır. 

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

artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler 
yapamazlar. 

Gider artırıcı 
veya belli gelir
leri azaltıcı tek
lif yapılmaması. 

C. Senatosu S. Sayısı : 65 e ek) 
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Sekizinci Bölüm 

Tadil Teklifleri 

Tadil teklifinin M A D D E 88. — Tasar ı ve-
8ekli- ya tekl if in bir veya b i rkaç 

maddesi h a k k ı n d a k i tadi l tek
lifi ; o t asa r ı veya teklif henüz komisyonda 
ise komisyon başkanına , Genel K u r u l d a gö
rüşülmekte ise C. Senatosu Başkanına su-

' nu lur . 
Tad i l teklifi, ilgili bu lunduğu madde 

numara la r ın ı açıkça göstermeli ve gerek
çeli olmalıdır. 

Tadil teklifi, gerekçesiyle bir l ik te , ko
misyon raporunun a l t ında bast ı r ı l ı r . 

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

Tadi l teklif ini mevcut üyelerden des-
tekl iyen bulunursa , görüşmeye baş lan ı r ; 
aksi halde görüşmeden vazgeçilir. 

Tadil teklifinin 
komisyona hava 
leşi. 

M A D D E 89. — Bir t a sa r ı 
veya teklif in bir inci veya 
ikinci görüşmesi s ırasında, 
sözcü; tadi l teklifinin komis

yona havalesini isterse, bunun kabulü mec
bur idi r . 

Komisyona veril
mesi mecburi 
olan tadil 
teklifi. 

M A D D E 90. — Bir t asa r ı 
veya teklifin bir inci görüşme
si b i t t i k t en sonra yapı lan ta
dil tekliflerinin, ilgili komis
yona verilmesi mecburidir . 

Tadil teklifinin 
komisyonda 
izahı. 

M A D D E 91. — Birinci ve 
ikinci görüşme s ı ras ında ya
pı lan tadi l teklif lerinin, ko
misyona havalesi komisyon 

t a ra f ından is tenmediği t a k d i r d e ; b u tadi l
ler in gerekçesi, sahipleri t a ra f ından kısaca 
Genel K u r u l a açıklanır . 

ik inc i görüşme sırasında buna yalnız 
komisyon cevap verebilir . 

B u n u n üzerine tadi l teklifinin d ikka te 
al ınıp al ınmamasına, Genel Kuru lca k a r a r 
veri l i r . 

Tadi l teklif i d i k k a t e al ınırsa komisyo
na havale edilir. Komisyon d ikka te al ınan 
tad i l teklifine u y m a k zorunda deği ldir . 
Son k a r a r Genel K u r u l a ai t t i r . 

Tadil teklif eden
lerin komisyon
larda dinlenmesi. 

M A D D E 92. — Tadi l tek
lif edenler teklif lerinin havale 
o lunduğu komisyonda fikirle
rini beyan e tmek isterlerse 

müta lâa lar ın ın dinlenmesi zarur idi r . 

Tadil teklifinin 
oya konması. 

Bir tasarı veya 
teklife yeni 
maddeler eklen
mesi isteği. 

M A D D E 93. — Tadi l tek
lifleri asıl maddeden evvel 
oya konur . 

M A D D E 94. — B i r t asa r ı 
veya teklife yeni madde le r 
eklenmesinin istenmesi halin
de bu bölüm hükümler i uygu-
1 anı r. 

Dokuzuncu Bölüm 

Oy Verme Tl sulu 

Oy verme M A D D E 95. — C. Senato-
şekülleri. sunda, konuşulan konu la r hak

k ında üç t ü r l ü oy veri l i r : 
1. İşar i oy (el ka ld ı rmak veya ayağa 

k a lk mak t ı r ) ; 

2. Acık oy (üzerinde senatör ler in ad-
hırı yazd ı kâğ ı t l a r ın k u t u y a atı lması veya 
ta lep vukuunda kabul , ret, çekinser keli
melerinden bir is inin söylenmesidir) ; 

-î. Gizli oy (işaretsiz yuva r l ak l a r ın 
ku tuya a t ı lmas ıd ı r ) . 

tşarî oy. M A D D E 96 — a) Aşa
ğıdaki hal lerde işari oya baş
vu ru lu r : 

1. B u Tüzük gereğince açık veya gizli 
oya müracaa t zarur i olımıyan husus l a rda ; 

2. Tüzüğün açıkça hal le tmediği ko
nu la rda ; 

3. Üyelerden bir inin söz söylemek
ten a l ıkonulmasına veya takbihine veyahu t 
m u v a k k a t e n G. Sena tosundan çıkarı lma
sına da i r hususlarda. 

b ) İ şa r i oy lamada evvelâ lehte, sonra 
aleyhte bu lunan la r ın oylar ına başvuru lu r 
ve netice Başkan t a ra f ından Genel K u r u l a 
bildiri l ir . 

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

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

Bunda da anlaşamazlar veya şüphe 
ederlerse, acık oya başvurulur. 

Oylama esnasında kimseye söz veril
mez. 

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

1. Bütçe kanunu tasarısının oylama
sında ; 

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

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

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

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

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

Açık oya 
başvurma 
şekli. 

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

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

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

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

Üyeler, oylamadan önce, oylarının 
gerekçelerini kürsüden söylemek isterlerse, 

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

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

Hangi harften başlanacağını, adçekme 
suretiyle, Başkan tâyin eder. 

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

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

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

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

6. Oy kutularını sekreterler açarak her 
birinin içinde bulunan puslaları sayarlar. 

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

İptal edilmiş oy puslaları, cekinser oyu 
sayılarak, ancak yeter sayıya dâhil edilir. 

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

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

Oyların muhtelif 
kutulara atılması. 

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

se, oy puslalarınm muhtelif kutulara aynı 
zamanda atılması lâzımdır. 

Kutuların dolaş- MADDE 101. — îtiraz 
tınlması. vukubulmadığı takdirde, ha

deme tarafından kutuların 
dolaştırılması suretiyle de açık. oylama ya
pılabilir. 
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Onuncu Bölüm 

Genel Kurulda ve Komisyonlarda 
Seçim Usulü ve Karar Yetersayısı 

Genel Kurulda ve 
komisyonlarda 
seçim usulü. 

MADDE 102. — Genel Ku
rulda ve (komisyonlarda yapı
lacak seçimlerde şu suretle ha
reket olunur : 

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

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

3. Başkan tarafından adçekme sure
tiyle seçilen üç üye; mecvııt üye adedini, 
yeter sayı olup olmadığını, oy puslaları-
mn adedini, çekinserleri, iptal olun
muş oy puslalarını ve bunların niçin iptal 
edildiklerini, oy alan şahısların ad ve soy-
adlariyle aldıkları oy miktarını bir tuta
nakla tesbit eder. 

4. Seçim neticesi, bu tutanak okun
mak suretiyle, Başkan tarafından o otu
rumda Genel Kurula bildirilir. 

Genel Kurulda ve MADDE 103. — C. Senato-
komisyonlarda SUj ü y e tamsayısının salt co-
karar yetersayısı. -. ~. -, , •, . 

guıılugıylc toplanır ve Ana
yasada başkaca hüküm yoksa, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 
karar verir. 

Komisyonlarda, oylarda eşitlik olursa, 
Başkanmki iki sayılır. 

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

Yeter sayı bulunmadığından dolayı 
oylamaya gitmek mümkün olmazsa, görü
şülen hususun kararı ertesi birleşime bıra
kılır ve bu (husus o birleşimin gündemine 
alınır. 

Karar neticesinin 
bildirilmesi. 

MADDE 104. — Genel Ku
rulda her madde kabul veya 
reddolundukça, karar netice

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

Onbirinci Bölüm 

Tutanaklar 

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

tulur : 

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

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

2. Tutanak özeti - Bu özet, Tutanak 
Dergisine konur. 

Tutanakların MADDE 106. — Tutanak 
dağıtılması. özeti, her birleşimin son otu

rumundan sonra, Divan kâtip
le i'i tarafından düzenlenir ve sonraki bir
leşimden önce üyelere dağıtılır. 

Bu tutanak özetine üyeler tarafından 
itiraz edilirse, düzeltilir ve o suretle bir 
daha yayınlanır. 

Tutanak özetini Başkan ve birleşimde 
bulunmuş olan iki Divan kâtibi imzalar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

1 lükü m eti n De neti en m esi 

Birinci Bölüm 

Soru 

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

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

Soru, belirli bir husus hakkında bilgi 
istemekten ibarettir. 

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 e ek ) 
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Aynı mahiyetteki 
sorular. 

MADDE 108. — Soru tek 
imzalı olur. 

Birkaç üye tarafından aynı 
mahiyette verilmiş olan soru önergelerine, 
bakan, birlikte cevap verebilir. 

Soru sahipleri ayrı ayrı konuşabilirler. 

Soru önergeleri
nin verilmesi. 

MADDE 109. — Soru öner
geleri, C. Senatosu Başkanlı
ğına sunulur. 

Başkan bu önergeleri, verilir verilmez, 
Tutanak Dergisine geçirtir ve bir yazı ile 
aidolduğu bakana bildirir. 

Yanlı soru. MADDE 110. — Soruya 
yazılı -cevap istenmişse, gele

cek cevabın bir örneği soru sahibine gön
derilir, bu cevap ayrıca soru ile birlikte 
olduğu gibi Tutanak Dergisinin sonuna 
konur. 

Yazılı soruya on beş gün içinde cevap 
verilmesi lâzımdır. 

Söriii soru. MADDE 111. — Soruya 
sözlü cevap istenmişse, soru, 

Başkanlık yazısının bakanlığa gönderilme
sinden sonraki üçüncü birleşim gündemine 
alınır. 

Bakan, o gün soruya C. Senatosu kür
süsünden cevap verir. Cevaptan önce Baş
kan soruyu Divan sekreterlerinden birine 
okutur. 

landırılması. 

Sorunun gecikti- MADDE 112. — Bakan, 
rahnesi ve cevap- kamu faydası düşüncesiyle 

veya gerekli bilgilerin elde 
edilmesi için, soru cevabının 

bir ayı geçmemek üzere belli bir zaman ge
ciktirilmesini kürsüden istiyebilir. 

isteğin kabul veya reddi, C. Senatosu 
Genel, Kurulunca görüşmesiz işari oyla ka
rarlaştırılır. 

Bakan, sorulara, gününden evvel ce
vap verebilir. 

Eğer kamu faydası bahis konusu ise, 
bakan, soruyu gizli oturumda da cevap
landırabilir. 

Sorunun gündeme 
alınması. 

MADDE 113. — Sorular, 
her birleşimde, kanunların gö
rüşülmesinden önce gündeme 
alınır. 

Bir üyenin aynı birleşimde, ikiden 
faızla önergesi gündeme alınamaz. 

Soru sahibinin MADDE 114. — Soru sa-
hanr bulunma- ^ilbi cevap gününde hazır bu-
m a B U lunmazsa, bir defaya mahsus 

olmak üzere, soru gelecek bir
leşime bırakılır. Soru sahibi yine hazır bu
lunmazsa, soru, yazılı soruya inkıllibeder. 

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

•Soruya muhatabolan bakan gününde 
hasır bulunmazsa, cevap diğer soru gününe 
bırakılır. 

Cevap ve düşün
celeri bildirme 
süresi. 

MADDE 115. — Bakanın 
cevabından s>onra, yalnız soru 
sahibi düşüncesini bildirebi
lir. 

Cevap ve düşünceleri bildirme süreleri, 
her defasında, on beş dakikadan fazla ola
maz. 

İkinci Bölüm 

Genel Görüşme 

Genel görüşme. MADDE 116. — Genel gö
rüşme, Hükümetin veya bir 

bakanın siyaset ve icraatı ile ilgili belirli 
bir konunun görüşülmesidir. 

Genel görüşmenin MADDE 117. — Genel gö-
şek*1, rüşme, en az beş üyenin im-

zalıyarak C. Senatosu Baş
kanlığına verecekleri bir önerge ile istenir. 
Başkan bu önergeleri tutanağa geçirtir ve 
derhal Hükümete bildirir. 

Hükümet veya ilgili bakan, yazının 
gönderilmesini takibeden dördüncü birle
şime kadar konunun hangi gündeme alın
masını istediğini Başkanlığa yazı ile bildir
meye mecburdur. Aksi halde, konu, Baş
kanlıkça dördüncü birleşimin gündemine 
alınır ve sorulardan önce gör%ülür. 

Hükümet veya ilgili bakan iç ve dış 
güvenlik düşüncesiyle, görüşmenin kapalı 
oturumda yapılmasını istiyebilir. 
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Genel görüşmeye 
başlama. 

MADDE 118. — Genel gö
rüşmeye, Başkanlıkça Önerge
nin okutulmasiyle başlanır. 

Önerge sahiplerinden binisi, dilerse, öner
geyi açıklar. Varsa en az altı üyenin konuş
masından sonra. Hükümet dinlenir. 

önerge sahiplerinin ve diğer üyelerin 
görüşmeye katılmak haklarıdır. 

Hükümet progra 
mı üzerinde 
görüşme. 

MADDE 119. — 0. Sena
tosunda Hükümet programı
nın okunmasından sonra tâ
yin edilen günde program 

üzerinde görüşme açılır. Grup sözcüleri ve 
üyeler program üzerindeki görüşlerini ifade 
ederler. Başbakanın bunlara vereceği ce
vapla görüşme nihayet bulur. 

Araştırmaya ait 
görüşme re 
Araştırma 
Komisyonu. 

MADDE 124. — C. Sena
tosu araştırmasına ait görüş
mede ; önce önergeyi veren
ler, sonra Hükümet adına ko
nuşacak bakan dinlenir. Ne

ticede, «Araştırma Komisyonu» kurulup 
kurul mam asm a işari oyla karar verilir. 

Araştırına Komisyonu Genel Kurulca 
seçilecek en az beş üyeden teşekkül eder 
veya mevcut komisyonlardan birisi bu işle 
görevlendirilir. 

İcraya ilişkin te
menni önergeleri,, 

MADDE 120. — C, Senato
su üyeleri Hükümeti iş ve 
dış (lıırum hakkında açık

lama yapmaya davet eden önergeler verebi
lirler. Hükümetin açıklamasından sonra ge
rek önerge sahiplerine, gerekse başkalarına 
söz verilmez. 

Araştırma Ko
misyonunun görev 
süresi. 

Araştırma 
Komisyonunun 
yetkileri. 

MADDE 125. — Araştır
ma komisyonunun görev sü
resi iki aydır. Bu süre. Genel 
Kurulca uzatılıp (kısaltılabilir. 

MADDE 126. — Araştır
ma komisyonu; balkanlardan 
ve ilgili gördüğü herkesten 
bilgi alabilir. 

Araştırma bitmeden araştırma konusu 
İva'kkındn. Hükümetten soru sorulamaz, 

Hükümetin iç ve 
dış politika hak
kında izahat 
•ermesi. 

MADDE 121. — iç ve dış 
politikaya ilişkin konularda 
Hükümet gündem dışı olarak 
O. Senatosuna her zaman ken

emden oılgi verebilir. Hükümetin açık
lamasından sonra öncelikle muhalefet grup
ları sözcülerim1 söz verilir, 

Üçüncü Bölüm 

C. Senatonu Araştırması 

C. Senatosu MADDE 122. — O. Sena-
araştırması. fosu araştırması, belli bir ko

nuda bilgi edinilmek için ya
pılan incelemeden ibarettir. 

Araştırma 
Komisyonunun 
raporu. 

MADDE 127. — Araştır
ma komisyonu, raporunu, ka
naati ile birlikte G. Senatosu 
Başkanlığına sunar. Bu rapor, 

lîaşkanlığa verildiğinden itibaren üç birle
şim içinde "iindeme alınır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

C. Senatosu Üyelerine Ait Hükümler 

Birinci Bölüm 

Yasama 'Dokunulmazlığının Kaldırılması 

i ifasama dokumıl-
I m azlığının kaldı-
I rılması isteği ve 
i Alt Komisyon. 

Araştırma 
isteğinin şekü 

MADDE 123. — Üyeler 
veya komisyonlar, araştırma 
yapılmasını Başkanlıktan yazı 
ile istiyebilirler. 

'Bu istek, Başkanlıkça Genel Kurala 
arz olunur ve Hükümete bildirilir; Genel 
Kurulda okunmasını takibeden ikinci birle
şimin gündemine alınır. 

MADDE 128. — Bir üye
nin yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına ait istek
ler mahkemeler veya savcılık
lardan Adalet Bakanlığına in
tikal ettirilir. 

Adalet Bakanlığı, durumu, gerekçeli 
bir tezkere ile Başbakanlık voliyle C. Se
natosu Başkanlığına bildirir. 

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

kişilik bir alt komisyon kurulur. 
Komisyon başkanı, siyasi parti grupla

rının C. Senatosundaki kuvvetlerine göre 
alt komisyona ne kadar üye ile katılacak
larını tesbit ederek durumu üyelere bildi
rir. Alt komisyona üye seçimi buna göre 
yapılır. 

Alt komisyon, kendisine gizli oyla bir 
başkan ve bir sözcü seçer, bütün kâğıtları 
inceler ve ilgili üyeyi dinler, tanık dinli-

* yemez. 
Alt Komisyonun MADDE 129. — Bir C. 
raporu. Senatosu üyesine suç teşkil 

eden bir fiil isnadedilir ve 
alt komisyon ilgili üye hakkında yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun 
görürse bu konuda gerekçeli bir rapor dü-
zenliyerek Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna sunar. 

Alt komisyon, üyenin yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasını uygun görme
diği takdirde, kovuşturma veya yargılama
nın dönem sonuna bırakılması hakkında 
bir rapor düzenliyerek Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna sunar. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, alt ko
misyondan gelen rapor üzerinde görüşerek 
bir karar verir ve neticeyi Genel Kurula 
arz eder. 

Genel Kurul bu konuda kararını verir. 

Anayasa ve Ada
let Komisyonu ile 
Alt Komisyonun 
gVrev süresi. 

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

kında kendilerine havale edilen bir işi en 
çok bir ayda sonuçlandırırlar. 

Üyenin 
savunması. 

MADDE 131. — Her üye, 
kendisini komisyonlarda ve 
Genel Kurulda savunabilir 

veya bir arkadaşına savunmasını yaptıra
bilir. 

Üyenin isteği- MADDE 132. — Bir üye
nin nazara n j n k e n d i isteği ile yasama 
alınmaması. dokunulmazlığı kaldırılamaz. 

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

nın kaldırılmasına karar verirse; ilgili üye 

veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinden her hangi biri, karar tarihinden 
başlıyarak bir hafta içinde, bu kararın 
Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykı
rılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine baş
vurabil! r. 

İkinci Bölüm 

İzin 

C. Senatosu Baş- MADDE 134. — C. Sena-
kanmm izin ver- t o s u Başkanı, her üyeye bir 

haftaya kadar izin verebilir. 
Bir haftadan fazla izinler, 

Genel Kurulca görüşmesiz işari oyla karar
laştırılır. 

me yetkisi. 

İzin halinde 
ödenek durumu. 

MADDE 135. — Bir top
lantı yılı içinde iki aya kadar 
alınmış izinlerde ödenek ke
silmez. 

İki aydan sonraki izinlerde ödenek ve
rilip verilmemesi, Genel Kurulun kararma 
bağlıdır. 

izinsiz geçirilen 
günler. 

MADDE 136. — izin sü
resi sona erdiği halde özürsüz 
olarak görevine dönmemiş bu

lunan üyelere, izinsiz geçirdikleri günler 
için ödenek verilmez. 

Genel Kurula 
iki birleşim 
katılmamak. 

MADDE 137. — Genel Ku
rul veya komisyon toplantıla
rına, özürsüz olarak birbiri 
ardınca iki birleşim katıl

madığı yapılan yoklamalar neticesinde an
laşılmış bulunan bir üye; Başkanlık Divanı 
karariyle izinsiz sayılır. 

Üyenin, izinsiz geçirdiği günlere ait 
ödenekleri verilmez. Bu konudaki itiraz
lar, on beş gün içinde Genel Kurula ya
pılır, Genel Kurul görüşmesiz işari oyla ka
rarını verir. 

Genel Kurula bir MADDE 138. — C. Scna-
ay katılmamak. t o g u çalışmalarına izinsiz ve

ya özürsüz ve aralıksız olarak 
bir ay katılmıyan üyenin üyeliği Genel 
Kurul kararı ile düşer. 

Başkanlık Divanının havalesi üzerine 
Anayasa ve Adalet Komisyonunca iş ince-
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lenir ve düzenlenecek olan rapor Genel 
Kurulda görüşülerek karara bağlanır. 

İlgili üye veya T. B. M. Meclisi üye
lerinden her hangi biri; karar tarihin
den itibaren bir hafta içinde bu kararın 
Anayasaya veya İçtüzüğe aykırılığı iddiası 
ile, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

Üçüncü Bölüm 

Disiplin Cezaları 

Disiplin cezaları. MADDE 139. — C. Sena
tosu üyeleri hakkında, uygu

lanacak disiplin cezaları şunlardır : 

1. İhtar ; 
2. Takbih; 
3. Geçici olarak C. Senatosundan çı

karılmak. 

İhtar cezası. MADDE 140. — İhtar ce
zasını gerektiren hareketler 
şunlardır : 

1. Söz kesmek; 
2. Düzeni ve sükûneti bozmak; 
3. Şahsiyatla uğraşmak; 

İhtar cezasının MADDE 141. — İhtar ce-
TsrilniMİ ve infazı. , z a s m ı Başkan verir ve infa<; 

eder. 
Bir üye ihtara uğradıktan sonra uy

sallık gösterip kendini savunmak isterse, 
oturumun sonunda ona söz verilir. 

Başkan, üyenin açıklamalarını yeterli 
görmezse ihtarı ipka eder. Bir üye aynı 
birleşimde iki defa ihtar cezasına uğrarsa 
durum tutanak özetine geçirilir. 

Bir birleşimde 
iki ihtar. 

MADDE 142. — Bir birle
şimde iki defa ihtar cezasına 
uğrıyan bir üye o birleşim 

sonuna kadar söz söylemekten alıkonulma
sına, Başkanın teklifi üzerine, C. Senatosu 
görüşmesiz işari oyla karar verir. 

Takbih cezası MADDE 143. — Takbih 
cezasını gerektiren haller şun
lardır : 

1. Aynı oturumda iki defa ihtar ce
zası gördüğü İhlalde bunu gerektiren haller
den vazgeçmemek; 

2. Bir ay içinde üç defa ihtar ceza
sına 'uğraraa'k; 

3. C. Senatosunda bir gürültüye se-
bebolmak veya C. Senatosunun işlerine ka
tılmaktan çekilmek için bir anlaşma yap
maya Genel Kurulda açıkça ve gürültülü 
bir surette önayak olmak; 

4. Arkadaşlarından bir veya birkaçı
nı tahkir veya tehdidetmek. 

O. Senatosundan MADDE 144. — C. Sena-
geçıci olarak çı- tosundan geçici olarak çıka-
karılmak cezas,. ^ ^ c e z a f f l m g e r e k t i r en hal-

ler şunlardır : 
1. Takbih cezasına uğradığı halde 

bunu gerektiren hallerden vazgeçmemek; 
2. Aynı birleşimde 3 defa takbih ce

fasına uğramak; 
3. O. Senatosunu, Millet Meclisini, 

Cumhurbaşkanını, C. Senatosu Başkanını, 
Millet Meclisi Başkanını, Hükümeti, Baş
bakanı, tahkir veya tehdidetmek; 

4. Toplantı salonunda veyahut C. 
Senatosu veya Millet Meclisi binası içinde 
başka bir suç işlemek. 

Takbih ve geçici MADDE 145. — Takbih 
olarak C. Senato- v e geçiej olarak C. Senato
sundan çıkarılma -, i ı i ı 

* ., sundan çıkarılmak cezaları, cezalarının veril- , 
me usulü Başkanın tekim üzerine, Ge

nel Kurulca görüşmesiz ve işa
ri oyla kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir cezıa teklif edilen 
üyenin bizzat veya bir arkadaşı vasıtasiyle 
açıklama yapmaya hakkı vardır. 

Takbih ve geçici olarak C. Senatosun
dan çıkarılmak cezaları tutanak özetine ge
çirilir. 

Af dileme. MADDE 146. — Geçici 
olarak C. Senatosundan çıka

rılmak cezasına uğrıyan bir üye söz alarak 
kürsüden af dilerse tekrar C. Senatosuna 
girmek hakkını kazanır. Mükerrirler bu 
haktan mahrumdurlar. 

Dışarı çıkma MADDE 147. — C. Sena-
mecburiyeti. tosundan geçici olarak çıka

rılmak cezasına uğrıyan üye 
toplantı salonundan derhal dışarı çıkmaya 
mecburdur. Bu üye, cezanın uygulandığı 
oturumdan itibaren 15 gün süre ile C. Se
natosu çalışmalarına katılamaz. 
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C. Senatosundan geçici olarak çıkarıl

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

Dördüncü Bölüm 

Üyelerle İlgili Vesika ve Alâmetler 

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

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

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

Hal tercümesi 'kâğıdında şu hususlar 
bulunur : 

1. Üyenin adı ve soyadı; 
2. Babasının ve anasının adı; 
3. Doğduğu, oturduğu yer ve doğum 

tarihi; 
4. Tahsili; 
5. Bildiği diller; 
6. Varsa ihtisası; 
7. Eserleri ve ilmî rütbeleri; 
8. Mesleki ve meşguliyeti; 
9. Evli olup olmadığı, varsa çocukları. 
Bu kâğıtta, ilerde vukuıbulacak deği

şikliklerin kaydına mahsus bir hane de bu
lunur. 

Üye, her değişiklik vukuunda keyfiyeti 
hal tercümesine derhal kavdettirir. 

Üyelere verilecek 
belgeler. 

MADDE 149. — Her üye
ye, üyelik sıfatının sona er
mesinde veya bu sıfat (levanı 
ederken talebi üzerine : 

a) Üye bulunduğu müddeti ve bu 
müddet zarfında aldığı tahsisat ile verdiği 
vergileri ve varsa emekli keseneği mikta
rını gösterir bir tutanak; 

b) Hal tercümesinin bir sureti; 
Verilir. 

Hüviyet cüzdanı 
ve rozet. 

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

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

Üyeler, seldi Başkanlık Divanınca tâyin 
edilecek bir üyelik rozeti taşıyabilirler. 

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

BEŞİNCİ KISIM 

İnzibat ve îç Hizmetler 

Birinci Bölüm 

C. Senatosunun İnzibatı 

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

iç ve dış emniyeti hakkında lâzımgelen ted
birleri almakla mükelleftir. 

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

Silâh taşıma MADDE 152. — C. Sena-
y a 8 a g l* tosuna silâhlı girmek yasak

tır. Giren kim olursa olsun 
Başkan tarafından C. Senatosu binasının dı
şarısına çıkartılır. 

Toplantı salonuy
la komisyon oda
larına girebile
cekler. 

MADDE 153. — Toplantı 
salonuyla komisyon odaları
na; C. Senatosu üyeleriyle 
milletvekillerinden, C. Sena
tosu memur ve hizmetlilerin

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

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

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

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

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

Dinleyicilerin görüşmeyi benimsedik
lerini veya benimsemediklerini sözle veya 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 65 e ek) 
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alkışla veya her hangi bir hareketle izhar 
etmeleri yasaktır. 

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

Şahıslar tesbit edilemezse hareketin 
vukulbulduğu kısımda bulunanlar dışarı 
çıkartılır. Bundan sonra da bu gilbi hare
ketler devanı ederse, dinleyici salonunda 
bulunanların hepsi dışarı çıkartılır. 

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

C. Senatosuna 
ait kısımlarında 
suç işlemek. 

MADDE 155. — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, binasına 

ait plânda C. Senatosu için 
ayrılan bölümlerde üyelerden 

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

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

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

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

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

İkinci Bölüm 

C. Senatosunun îç Hizmetleri 

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

1. Genel Sekreterlik; 
2. Genel Sekreterliğe bağlı komisyon 

sekreterlerini de ihtiva eden kanunlar, tuta

nak, basımevi, personel ve evrak müdür
lükleri ; 

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

4. Komisyonlarına bağlı Bütçe ve Ki
taplık Müdürlüğü; 

5. Başkanlığa bağlı özel kalem ve 
emniyet grupu; 

Tarfmdan görülür. Bu maddede sayı
lan personelin görev ve yetkileri C. Sena
tosu Teşkilât Kanunu ile düzenlenir. 

görevleri. 

C. Senatosu Genel MADDE 157. — Cumhuri-
Sekreterinin yet Senatosu Genel Sekrete

rinin görevleri şunlardır : 
1. Komisyonların çalışmalarını düzen

lemede Başkana yardım etmek; 
2. Genel Kurul ile Başkanlık Diva

nında hazır bulunmak \c okunacak bilû
mum evrak hakkında gerekli işlemleri yap
mak ; 

3. Başkanlığın direktifi dairesinde 
gerekli yazışmaları düzenlemek; 

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

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

6. Her devre sonunda bir yıllık neş
retmek ; 

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

8. C. Senatosu üyelerinin yurt içinde 
ve gerektiğinde yurt dışında tedavileri için 
özel kanuna göre lüzumlu tedbirleri almak. 

ALTINCI KISIM 

Çeşitli Hükümler 

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

tılamıyacağı törenlerde Başkanlık Divanı 

C. Senatosu S. Sayısı : 65 e ek) 
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C. Senatosu adına hazır bulunur. 

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

Başkanvekillerinden, Uivan sekreterle
rinden ve idare Âmirlerinden birer zat be
hemehal bu heyete girer. 

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

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

C. Senatosu binası, O. Senatosu çalış
malarından gayrı her hangi bir maksat için 
kullanılamaz. 

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

Başkanlığına mahsus konakta oturur. 

Kravat mecburi
yeti. 

MADDE 161. — Üyeler, 
Genel Kurul ve komisyon 
toplantılarına kravatlı olarak 

katılmak mecburiyetindedirler. 

İçtüzükte deği- MADDE 162 — Bu tü-
şiklik yapmak. zükte değişiklik yapılmasına 

dair teklifler ve bu tüzüğün 
uygulanmasından doğacak an

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

Yürürlük tarihi. 

Uygullama 
mercii. 

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

MADDE 164. — işbu içtü
zük hükümlerini Cumhuriyet 
Senatosu yürütür. 

>><»•<; 





Dönem : 1 g 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : S 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretini ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /52, C. Senatosu 2 /26) 

(Not ; M. Meclisi Sıra Sayısı : 221) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 9 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 543 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

istanbul Milletvekili Suphi Baykam vo 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun 
teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 9 . 1962 tarihli 114 ncü Bir
leşiminde kabul edilen Bütçe Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu teklif 25 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve teklifin 
reddine dair Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun 25 . 6 , 1962, 7.9. 1962 ve 10. . 9 . 1962 
tarihli 106, 113 ve 114 nen birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 10 . 10 . 1962 

Esas No : 2/26 
Karar No : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporunda serd edilen hususlar, komisyo
numuzca da yerinde görülerek Millet Meclisi Komisyonunun değiştirerek kabul etmiş olduğu met
ni aynen ve ittifakla kabul etmiştir, 
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Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(îu mi huriye t, Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu bu rapor Başkanı 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Tabii Üye 
S. Küçük 

Bolu 
R. Arıkan 

Mardin 
A . Saraçoğlu 

Bu rapor Sözcüsü 
Yozgat 

N. Çetini a* 

Oonım 
Z Arsan 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Bu rapor Kâtibi 
İzmir 

.V. Özer demli 

Gaziantep 
N. Özgül 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SUPHİ BAYJCAM VE (59 AR

KADAŞININ TKKJA F! 

Sağlık ve Sosyal Yardım Hakan
lığına, bağlı öğretim ve araştır
ma hastanelerinde çalışan asis
tanlara. tazminat verilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan asistanlara her 
ay maaşlarından ayrı olarak 
200 lira tazminat ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. -— Bu kanunu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı yürütür. 

MİLLET MECLÎSİ SAĞLIK 
VE SOSYAL YARDIM KO 
AT f S YO NÜN U X I > EĞ İŞT İ R İŞ İ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştır
ma. hastanelerinde çalışan asis
tan ve Baş asistanlara, tazminat. 

verilmesi hak kirada Kanun 

MADDE 1. — Teklifin birin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışan Başasistanlar, 
muayenehane açmadıkları tak
dirde, aynı kanundan istifade 
ederler. 

MADDE 3. — İkinci madde 
üçüncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü mad
de dördüncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
SOSYAL İŞLER KOMİSYO 
\r('\TUN KABUL ETTİOJ MK-

TİN 
Sağlık ve. Sosyal Yardım Bakan 
lığ ma, bağlı öğretim ve araştır 
ma hastanelerinde çalışan asis
tan ve Baş asistanlara tazminat 

verilmesi hakkında. Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Sağlık ve Sosyal Yardım Ko 
misyonunun 1 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko 
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosj/al Yardım Ko
misyonunun 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(.'.'. Senatosu ( S. SayLSI : .120 ) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bütçe Komisyonu raporu 

YÜK8 EK FiAŞKANLLĞA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sapık 
ve Sosyal Yardım ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü, 

Teklif, üniversiteye mensup asistanlara verilmekte olan 200 lira tazminatın diğer hastanelerde 
çalışan asistanlara da verilmesini derpiş etmektedir. 

Üniversitelerimiz için lüzumlu doçent ve profesörleri yetiştiren üniversite asistanlığı akademik 
kariyerin başlangıcıdır. Daha ziyade ilim yapmak ve öğrenmek amacı güdülür. 

Serbest hayatta maddi faydalar sağlamıyan ekseri ilim dalları için lüzumlu asistanlığa rağbet 
edilmemesi karşısında, asistanlığı cazip bir hale getirmek ve rağbetini artırmak gayesiyle tazminat 
verilmesi yoluna gidilmiştir. 

Teklifte mevzuubahsolan asistanlık ise, mütehassıs olarak daha müsait şartlarla çalışmak, icabın
da serbest hayatta daha fazla muvaffak olmak gayesiyle, doktorlar arasında fazla rağbet edilen bir 
müessesedir. 

Hattâ fahrî olarak asistanlık yapanların da mevcudolduğu göz önünde tutulursa bu nevi asis
tanlığa rağbet edilmenin sebepleri daha vazıh bir şekilde anlaşılmış olur. 

Bu sebeple her iki asistanlığı aynı mahiyette telâkki etmeye imkân yoktur. 
Şimdiye kadar hiç şikâyet edilmeden hattâ ücretsiz olarak da devam eden bu hizmetin bütçeye 

yeniden bir yük tahmil ettirilerek yürütülmesinin haklı ve ciddî bir mucip sebebi görülmemiştir. 
Bütçe imkânları da göz önünde tutularak komisyonumuzca teklifin reddine karar verilmiştir, 
Raporumuz Genel Kurulun tasbibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu raporu 

('ıımhuriyct Senatosu 
Bütçe Komisyonu ' 17. 10. 1962 

Esas No. 2/26 
Karar No, 17 

TTMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ve Sosyal İşler Komisyonu raporu koalisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükü
met temsilcileri hasır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlarla 
fakülte ve tıp akademisinde çalışan asistanlar farklı durumdadırlar. 

Şöyle ki, fakülte ve tıp akademisi asistanları sıkı bir imtihana tâbi olup lâboratuvar ve semi
ner mesaileri daha devamlı olduğu gibi öğretim üyeleri gibi öğretmen yetiştirmekle vazifelidirler. 
Profesör ve doçentlerin her an emrinde oldukları gibi ayrıca doçentlik imtihanına hazırlanmak gi
bi bir ikinci külfete de mâruzdurlar. 

Akademik kariyeri teşvik için fakülte ve tıp akademisi asistanlarına verilen tazminat teşmil 
edildiği takdirde teşvik gayesi ortadan kalkmış ve müsavi duruma gelmiş olurlar ki, kariyye aka
demiye rağbet ortadan kalkar. 

('. Senatosu t S. Sayısı : 120 ) 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan dok
torlara tazminat verilmezken onlardan ilmî ve pratik bilgi almak gayret ve mecburiyetinde olan
lara tazminat vermek hakkaniyete uymaz. 

Bu sebeple komisyonumuz Millet Meclisi ret kararına uyarak teklifi kabule şayan görmemiş 
tir. 

Eaporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan 
Konya 

M. Kdıt; 

Diyarbakır 
J . Erdoğan 

R. 
T. 
Tv, 

Üye 

Başkaırvekilî 
Sakaıya 

K Yurdakul 

Hakkari 
Muhalifim 

A. Türkoğlu 

ınçJcmmi 

Sözcü 
ÂnkaiM! 

. Atj-inuıslı 

Konya 
M. Pinekb 

Van 
F. Işık 

Katip 
Bitlis 

Muhalifim 
C. Geboloğl 

Siirt 
L. Aykut 
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