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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Başkanlık Divanı Kâtipleri vaktinde gelme
diklerinden, yapılan teklifler üzerine, Kudret
Bay han (Niğde), Kemal Oral (Mardin) geçici
kâtip olarak seçildiler.
Başkan, Genel Kurulun toplantı saati geç
tiği halde Divan Kâtiplerinin gelmemeleri dolayısiyle teessürlerini bildirdi.
Divan Kâtiplerinden 'Sadık Artukmaç (Yoz
gat) Kâtiplik makamına geldi.
Yoklama yapıldı. Yeter sayı bulunmadığın
dan toplantı bir saat sonraya bırakıldı.
Başkan
Başkan vekili
İhsan Hamit Tigrel

Geçici Kâtip
Niğde
Kudret Baykan

Geçici Kâtip
Mardin
Kemal Oral

Kâtip
Yozgat
Sadık Artukmaç

tkİ7ici Oturum
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi
Koçaş; Cumhuriyet gazetesinde «Türkiye'nin
tek kurtuluş yolu sosyalizmdir» başlığı altında
yayınlanan ve bâzı tevkiflere sebep olan yazı
münasebetiyle, gündem dışı, bir Ikonuşma yaptı.
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük, Sadi
Koçaş'm temas ettiği konu üzerinde laçıklasmalarda bulundu.
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Enver

Kök'e izin verilmesi hakkındaiki Başkanlık tez
keresi okundu ve izin kabul ıedildi.
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve kanun,
Cumhuriyet Senatosunca, kabul edildi.
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması haıklkında 'kanun tasarısı
görüşüldü. Yapılan açık oylamada yeter sayı bu
lunmadığından gelecek Birleşimde tekrar >açık
oya sunulacağı bildirildi.
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun
4 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu
üzerinde bir süre görüşüldü.
Yapılan yoklama sonucunda yeter sayı kal
madığı 'anlaşıldığından 3 Oeaık 1963 Perşembe
günü saat 15 te toplanılmak üz^re Birleşime son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
İhsan Hamit Tigrel

Kâtip
Kırklareli
Ahmet Naci Arı

Kâtip
Yozgat
Sadık Artukmaç

BIRINCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü
KATİPLER

Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
1963 yılmm C. Senatosunun çalışmalarında
hayırlı olmasını, memleket için mesut neticeler

vermesini temenni eder. Bütün Senato arkadaş
larımızı hürmetle selâmlarım. (Sağol sesleri)

2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN
başlıyoruz.

Yeter sayı vardır, görüşmelere

3. — GENEL GÖRÜŞME
1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun dış
politika üzerinde genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/5)
F E T H Î TEVETOĞLU (Samsun) — Gündem dışı söz istiyorum.
BAŞKAN — Hangi mevzuda efendim.
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Dış po
litika hakkında.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; son
aylar zarfında, hepinizin bildiği gibi, milletler
arası dış politikada millet ve memleketimizi yakînen ilgilendiren birçok mühim değişiklikler
olagelmektedir. Hemen hemen bizden başka, bü
tün dünya parlâmentolarında, âdeta bir âdet
haline getirilmiş bir husus vardır. En kısa za
manda, nerede ise haftada bir, parlâmentolar,
milletlerarası dış politika gelişmeleri üzerinde
görüşürler, konuşurlar ve hükümetleri tara
fından aydınlatılırlar. Bizde ise, her ne dense,
bu usul ve bu mühim yola bugüne kadar gidile
memiştir. Memnuniyetle gördüğümüz bir öner
ge ve bir müracaatla Büyük Millet Meclisinde
(Millet Meclisinde sesleri) evet Millet Meclisin
de bu hususta bir genel görüşmenin açılması tek
lif edilmiş ve talep kabul edilmiştir. Buna mu
vazi olarak Senatomuzda da böyledir görüşme

nin yapılması ve hakikaten son aylarda millet
ve memleketi yakînen alâkadar eden dış politi
kada Hükümetimizin tutumunun ne olduğu hu
susunda Senatomuzun da aydınlatılması ve kıy
metli senatör arkadaşlarımızın bu konudaki gö
rüş ve fikirlerini de izhara vesile ve fırsat veril
mesi çok yerinde olacağı kanaatindeyim. Bilhas
sa Karma Bütçe Komisyonunda Pazartesi günü
yapılması, görüşülmesi bir program halinde
ilân edilmişken, Dışişlerine ait bütçenin Pazar
günü alelacele ve üzerinde esaslı hiçbir tenkit
yapılmadan geçirilmiş bulunması da üzerinde
durulacak noksan bir görüş ve tutum diye belir
tilebilir.
Senatomuzda bütçesi gelecek ay görüşülecek
olan Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda daha
önce, Mecliste yapılacağı gibi, Senatomuzu da
tenvir etmesini faydalı mülâhaza ederek bu ko
nuda bir önerge takdim ediyorum. Yüksek tas
viplerinize mazhar olacağını beklerini.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
3 Ocak 1963
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Son aylar zarfında, Milletlerarası umumi po
litikada, memleketimizi de yekinen ilgilendiren
son derece mühim değişiklikler kaydolunmuş bu
lunmaktadır.
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Türkiye'mizin, bu genel dış meseleler karşı
sında takibettiği ve edeceği politika hakkında
ve bu meyanda milletimiz için hayati ehemmiyet
taşıyan NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım
Konsorsiyomu ve Kıbrıs durumu gibi konularda
Senatomuzun aydınlatılmasını çok lüzumlu ve
faydalı görmekteyiz. Bu düşünce ile Anayasa
mızın 88 nci maddasinin verdiği hakka dayana
rak, Senatomuzda bir genel görüşme açılmasını
arz ve teklif ediyorum.
Samsun
Fethi Tevetoğlu
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arz eder. Şimdi, evvelâ takrir üzerinde arka
daşlara söz vereceğim.
İHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) —
Bir noktayı arz edeceğim efendim.
BAŞKAN —• Buyurun efendim.
İHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) —
Efendim, bu husus, önergenin verildiği celse
den sonraki ilk celsede mevzuubahsolur.
BAŞKAN — Gensoru üzerindeki 89 ncu mad
de mi efendim?
İHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) —
Evet efendim. Aynı usule tabî...
BAŞKAN — Genel görüşmeye lüzum olup
olmadığını gelecek celsede müzakere edeceğiz;
vereceğiniz karar üzerine Başkanlık Divanı
gereğini ifa edecektir.
Gündeme geçiyoruz;

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu'nun teklifi
yüksek tasvibinize iktiran ettiği takdirde, Baş
kanlık Divanı Hükümetle temas ederek bir
genel görüşme tesbit edip, Yüksek Heyetinize

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu
(M. Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39)
(S. Sa
yısı : 52 ye ek) (1)
BAŞKAN — Tasarının birinci oylanmasında
yeter sayı sağlanamamıştı. Tasarıyı açık oyla
rınıza arz ediyorum. Kutular dolaşacak, lütfen
oylannizı kullanın.
Oylama yapılırken, gündemin diğer madde
lerine geçeceğiz.
2. — Devlet memurları
aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
Kanunun
bâzı maddelerinin
değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili
hakkındaki
kanun teklifinin
Millet Meclisince
reddolunan
metni ve" Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C, Sena
tosu 2/36) (S. Sayısı : 31) (2)
BAŞKAN — Sayın Bursa Senatörü Güzey
arkadaşımızın, birinci görüşmesi yapılacak iş
ler meyanmda bulunan 33 sayılı tasarının önce-

lik ve ivedilikle müzakeresi hakkında bir tek
lifi var. Fakat daha önce, bir defa müzakere
edilecek işlerden, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifinin
tümü üzerinde müzakere yapılmış ve kifayeti
müzakere kabul edilmişti. Sayın Ilkucşan ar
kadaşımızın bu hususta bir takriri vardı. Oya
konmamıştı. Şimdi önergeyi okutup oylarınıza
arz edeceğim. Aynı mahiyette olmamakla be
raber Ağrı Senatörü Veysi Yardımcı ve yine
ayrıca İlkuçan arkadaşlarımızın da birer
önergesi vardır. Onları da okutup oylarınıza arz
edeceğim.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil
eden tasarı üzerinde C. Senatosu Bütçe Komis
yonu raporu gereği kadar tatminkâr değil
dir. Mezkûr komisyona daha geniş çalışma im
kânı vermek ve d"aha sarih gerekçe ile gelme
sini temin için tasarının komisyona geliverilme
sin! arz ve teklif ederim.
Antalya
Mehmet ilkuçan
BAŞKAN — Şimdi Veysi Yardımcı arkada
şımızın takririni okutuyorum.

(1) 52 ye ek S. Sayılı basmayazı 27 . 12 . 1962
günlü 24 ncü Birleşim tutanağının
sunundadır.
(2) 31 S. Sayılı basmayazı 27 . 12 . 1962 gün
lü 24 ncü Birleşim tutanağının sonundadır.

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ta
diline ait kanun teklifinin komisyona iadesi
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hususımda, komisyonun bu konuda bir istek
ishar etmemiş ve müspet bir fikre de sahib ol
madığı yapılan konuşmalardan anlaşılmış ol
ması' dolayrsiyle komisyona iadesine lüzum ol
madığını ve maddelere geçilmesini arz ve teklif
ederim.
Ağrı
Veysi Yardımcı
BAŞKAN — Sayın Yardımcı arkadaşımızın
önergesini oya koymaya imkân yoktur. Çünkü,
(komisyon tasarıyı madde halinde göndermiş de
ğildir. Tasarı Millet Meclisince reddedilmiştir.
Senato Komisyonu redde uğramış bir metin
karşısında Genel Kurulun maddelere geçmesine
imkân yoktur. Yalnız Senato Komisyonu rapo
ru reddedilirse, o zaman komisyon yeni bir me
tin hasırlamakla mükellef olacaktır. Burada ya
pılan konuşmaların ışığı altında, Sayın İlkuçan
arkadaşımızın tasarının komisyona iadesi hak
kında bir teklifi vardır. Bunu okutaıadan evvel
şu ciheti Yüksek Heyetinize aırz etmek isterim;
biliyorsunuz bu tasarı üzerinde müzakere cere
yan etmiş, müzakerenin kifayeti de kaibul edil
mişti. Şimdi İlkuçan arkadaşımızın komisyona
iadesi hakkındaki tekliflerini tekrar okutacağım.
Bundan evvel komisyonun nokta! nazarının
alınmasına ihtiyaç hâsıl olacaktır...
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NİYAZI
AĞIRNASLI (Ankara) — Komisyon geri almıya lüzum görmüyor.
BAŞKAN — O halde arkadaşımızın önergesi
ni okutuyorum.
(C. Senatosu Antalya Üyesi Mehmet İlk
uçan'm önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Tasarının komisyona geriverilmesini oylarınıza sunuyorum. Katbul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiş tasarı komisyona geı iverilmiştir.
3. — Bursa merkez ilçesindeki gedik ve ze
minlerin tasfiyesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M.
3îeclisi 2/179; C. Senatosu 2/38) (S. Sayısı :
33) (1)
(1) 33 S. Sayılı basmayazı tutanağın
dadır.

sonun-
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BAŞKAN — Bundan sonra Baki Güzey ar
kadaşımızın takriri vardır, onu da okutup oyları
nıza sunacağım.
Yüksek Başkanlığa
Bursa merkez ilçesindeki gedik ve zeminle
rin tasfiyesine dair kanun teklifinin öncelik ve
ivedilikle müzakeresinin karara bağlanmasını
rica ederim.
3.1.1963
Bursa
Baki Güzey
BAŞKAN — Baki Güzey, buyurun.
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bursa gedikleri
nin tasfiyesine dair olan kanunun öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini isteyişimin sebebi; se
nelerden beri yangın görmüş olan yerlerin bu
gedik sıkıntısı yüzünden inşa edilememesi ve
Bursa'nm imarının geri kalmasmdandır. Bu
nun için ve Bursa'nm imarını bir an evvel te
min etmek maksadiyle öncelik ve ivedilik isti
yoruz.
Muhterem arkadaşlarımın teklifimizi kaibul
edeceklerinden emin olarak hürmetlerimi arz
ederim efendim.
BAŞKAN — Tasarının öncelikle müzakere
sini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle müzakeresini oyunuza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyen
ler... Kaimi edilmiştir.
Tasarının maddelerinin tümünün ve gerek
çesinin okunmasına lüzum olup olmadığı husu
sunu oyunuza arz edeceğim. Maddelerin tümünü
ve gerekçenin okunmasını kaibul edenler... Ka
tbul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul
edilmiştir.
Bursa merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin
tasfiyesine dair Kanun
MADDE 1. — Bursa merkez ilçesinde gayrimenkuller üzerindeki gedik ve zemin hakları bu
kanun hükümleri dairesinde tasfiyeye tabi tu
tulur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
arkadaşımız var mil.. Yok. Maddeyi oylarını-
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«a arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Tasfiyeye tâbi tutulan gayrinıenkullerdeki zemin hakları bedele çevrilmiş
tir.
BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen
arkadaşımız?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Efendim, 3 ncü madde atlanmıştır, en aşa
ğıya yazılmış bulunmaktadır, şimdi bu maddeiyi yerinde okutuyorum.
'MADDE 3. — Zemin hakkı bedeli, taallûk
ettiği gayrimenkulun gerçek değeri dikkate alı
narak belediye encümenlerince tâyin edilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?... Buyurun Sayın Devlet Bakanı.
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR
(An
kara Milletvekili) — Muhterem - Başkan, muhterem Senatonun muhterem üyeleri. Şimdi müzakere edilmekte bulunan tasarının üçüncü
maddesinde, Senato içişleri Komisyonu Millet
Meclisinde kabul edilmiş olan şekle nazaran,
hâdisenin bünyesi üzerinde fevkalâde önemli
olan bir tadil yapmıştır. Senato Encümenince
'kabul edilen madde, «Zemin hakkı bedeli, ta
allûk ettiği gayrimenkulun gerçek değeri dik
kate alınarak belediye encümenlerince tâyin
edilir», diyor. Meclisçe kalbul edilmiş olan, bu
maddenin mütenazırı, maddede; son umumi ver
gi tahririndeki kıymetlerinin 6 misli üzerinden
gedik salhibi lehine bir zemin hakkı tasfiyesi
kabul ve derpiş edilmiştir. Şu hale göre bu
ikisi arasındaki fark izaha muıhtacolmıyacak
kadar aşikârdır.
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(Birisi, evvelâ belediye encümenlerince fiıyat
takdiri; gerçek değere muvazi, onlarla hem•ahenk bir fiyat takdirinin belediye encümen
lerine bırakılması; asıl maksat gedik müessese
sinin tasfiyesi olduğuna göre, Bursa çarşısının
imarında Meclisinizce kabul edilmiş olan met
nin hu şekliyle getireceği çok ağır şartları ka
bul etmek demek, gedik müessesesinin tasfiye
sinde ve Bursa Çarşısının imarında Millet Mec
lisince kabul edilmiş olan metnin .getireceği
,hal suretine nazaran çok ağır şartları berabe- ;
rinde getiren bir usul kabul etmek demek ola
caktır. Belediye encümenleri, zeminin rayiç de
ğeri ile yâni Bursa'da Uzun Çarşı içerisindeki
arsa fiyatlarını hesaba katarak, gedik sahibi le-
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hine, zemindeki haklarının tasfiyesini derpiş
eden bu kanunda, belki astronomik belki isa
betli ve fakat her halde bütün idari ve kazai
itiraz yollarına açık bir takdir hakkı ile gedik
sahibinin lehine zeminin tasfiyesini derpiş et
miş olacak.
Meclisçe kabul edilmiş ve bundan çok tzaman evvel istanbul vilâdı selâse gediklerinin
ilgası hakkındaki Kanunla da daha 328 de ka
bul edilmiş olan bu tasfiye esaslarında kabul
edilen kıstas, kanuni bir bedel halinde zeminin
ıgedik lehine tasfiye esası idi. Bu sefer Meclis
te kabul edilmiş olan esas da, uzun müzakere
lerden sonra, en kestirme, en objektif ve gedik
•altı zeminin, zemin sahibine bıraktığı hakkın
tam bir mülkiyet hakkı olmayıp ezik, ayıplı ve
ıgedik devam ettiği müddetçe, asırlarca olduğu
gibi, haddi zatında zemin sahibinin, lâfzi say
maktan ibaret kalmıya malhkûm, bir haikkı ol
duğunu da göz önünde tutarak vergi kıymeti
ni altı tmisline çıkarmıştır. En objektif, en kes
tirme ve en kati bir esas diye kabul etmiştir.
Burada zannediyorum, Muhterem Senato
nun içişleri Komisyonu da rahatlıkla iltihak
edilebileceği bu büyük farkı, daha adaletli gi
bi görünecek olan belediye encümenlerince fi
yat takdiri, bedel takdiri şekline ifraen kabul
etmesi, halinde Senatonun 3 ncü maddesi Bursanın 1948 senesinden beri bekliyen çarşısının,
bu kanunun çıkmasını bekliyen, imarını yıllar
be yıllar arkaya attığı bu işte, haddizatında
ıgediklerin tasfiyesini derpiş etmiş olan esaslar
dan da külliyen ayrı bir yolun ihtiyarına git
miş olacaktır.
Burada gerçek bedel bir kamulaştırma tafsilâtiyle, Cumhuriyet Senatosunun son derece
kıymetli zamanını işgal etmek istemiyorum, bu
meselenin, benim baktığım bir tapu dairesinin
son derece itina ile takibettiği bir
meselenin
hem işinin bitmesi, hem de bu nevi tasfiyelerin
usul ve mazideki emsalinden mülhem olan, Mec
lisçe kabul edilmiş olan vergi kıymetinin 6 mis
li esasına ifrağı Senato Umumi Heyetince ka
bulü, Senato içişleri Komisyonunca belediyece
bedel takdiri şekline ifrağ etmiş olduğu, 3 ncü
maddedeki
bu ifrağında ısrar etmemesini
işin selâmeti ve hukuki mevzuatımızın umumi
seyrine tenazuru bakımından, arz ve rica etmek
için söz almış bulunuyorum.
Takdir Yüksek
Heyetinizindir.

— 572 —

C. Senatosu B : 21>

3 . İ . 1963

Û:İ

CAVÎT TEVFtK OKYAYUZ (tçel) — Efen I hiplerine kendi vakıf haklarını devretmişlerdi.
I Ve bu ameliyeyi zatıâlinizin eski bir idareci oladim, bir soru sorabilir miyim?
I rak senelerce devam etmiş ve 20 taksit ödenmiş
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
olduğunu bilirsiniz. Bunu söylemekten maksadım
CAVÎT TEVFtK OKYAYUZ (tçel) — Ze
şudur ki, bugün vakıfların, bu yerlere 1 000 se
min haklarının gerçek kıymeti nedir? Ve ver
ne
daha, yani gedik sahibinin elinde kalsa idi
gi kıymeti nedir?
hiçbir suretle tasarruf ve temellük edemiyeceği
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
bu yerlerin yanındaki her hangi bir Bursa ar
la) — Efendim, zemin haklarının gerçek değe
sası gibi, rayiç kıymet takdiri bu ayıplı malı hiç
ri gediğin altındaki zemin olarak; demin arz
ayıpsızcasma mütalâa etmek fikrine
dayanır.
ettiğim gibi, gedik dışı bitişik gayrimenkulun,
Bu
konuda
Millet
Meclisi
komisyonlarında
da
her hangi bir diğer gayrimenkulun zemin kıy
ısrarla,
Vakıflar
İdaresi
teknisiyenleri
tarafın
meti ile dahi mukayese edilecek bir mevzu de
dan komisyona dermeyan edilmişti. Fakat bi
ğildir, alınıp satılabilen gedik halindeki zemin
zim bu mevzularla iştigal eden arkadaşlarımız,
lerin rayiç kıymeti belli olsun.
tapucu arkadaşlarımız, komisyona gayet mukBir asır evvelinden beri gedik halindeki, bir
ni ve bu işin tarihî delillerini gösteren cevabı
temellük ve tasarrufun altındaki zemin hakkı
verince,
elbette ki vakıf zemini bildiğimiz bir
na bugün mülkiyeti kâmil tasarruflarla tesa
mülkiyetin, her hangi bir zemindeki mülkiye
hup ve temellük edilmekte bulunulan bir zemin,
tin aynı olmadığını, gedik, asıl mâliki vaziyerayiç bedelleri üzerinden, belediye encümenle
tindedir ve nitekim, Bursa Vakıfları gedikle
rince takdiri de, böyle bir takdir, doğru mudur,
rinden
pek çoğu doğrudan doğruya zeminlerin
değil midir, bilmem, belediyelerce takdir yolu
dahi,
gediklerin
sahipleri üzerine yazılmıştır.
na 'gidersek bedel yoluna giderken, zeminin be
Gediklerin sahipleri, belli değildir. Halbuki ze
deli bilinmediği içindir ki, o zemin, gediği al
min haklarının sahipleri
kadastro yazısında
tındaki zemin bilinmediği için, takdir yolu ile
yazılırken,
kadastro
yazımı
yapılırken, vakıf
teşekkül ettirilecek fiyatın hudutsuz ziyaa sebe
lar,
meşruhat
kısınma,
beyan
kısmına yazılmış
biyet vereceği her hangi bir yerde
gidilecek
tır.
Yani
mülk,
zemine
taallûk
eden mülk ge
olan bir gedik tasfiye ameliyesinin, halini tas
dikte
teşahlhus
etmiştir.
Fiilî
tasarruf zil
fiyeye imhal nizalar silsilesi haline getirmeye
yetlik, ibünyesiyle, Tâ'fzi, 'ezik ibir zemin hakkı,
namzet bir formüle intihabedilmiş olacağı ka
'ayıplı
bir zemin hakkı sekilen eski hukukumuz
naatindeyim.
dan
müdevver
İbir kayıt olarak kalmıştır.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim,
İçişleri Komisyonu Senatoda mevcut değil zan
Bugün, bu zemini her hangi bir diğer müJnediyorum.
I feiyet gibi değerlendirilmek esası ile bu asır
BAŞKAN — Sayın Sözcü buradalar efen
lık 'müesseselerin tasviyesini işletmek mümkün
dim.
değildir. Yani, tabirimi mazur görünüz, Vakıf
CAVÎT TEVFtK OKYAYUZ (tçel) — Efen
lar İdaresince takibedilmek istenilen hak çok
dim, edindiğim malûmata göre Vakıflarca 500
tan ölmüş bir haktır.
bin lira kıymet biçilmiştir. Buna mukabil diğer
Gedik sahibi. lehine, içtimaî menfaat lehine
miktar bundan çok farklıdır. Vakıflar bu kıy
ve nihayet ticaret erbabının himayesi maksameti nereden tesbit etmiştir?
diyle dondurulmuş olan bir müessese olması
DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Devam
I
itibariyle
memleketin ekonomik
menfaatleri
la) — Efendim, Vakıfların bunu nereden tesbit
bakımından ölmüş olan bir hakkıdır. Bütün
ettiğini bilmem. Fakat, bildiğim bir şey varsa
varlığı ile yeniden dirilterek yanındaki arsaVakıflar, malûmuâliniz icareteynleri tâviz yolu
ile vakıfların ilgisinin kesilmesi mekanizmasını I nın metrekaresi şu fiyattır binaenaleyh çarşı
yandı. Ibin senedir üzerinde oturanlar gedik
tatbik ederken, burada bugün yine vakıf ara
salhibi
sıfatiyle tasarruf edenler bir defa daha
zinin zeminin tasfiyesinde kabul edilmiş bulu
ıbu ıgedikten nemalanmasmı Vakıflar kabul et
nan yazım kıymetinin altı misli olmak formülü
tiği halde kanun astronomik rakamlarla bu haile elde edilecek rakamın çok dununda rakam
larla Vakıflar Taviz Kanunu yolu ile mülk sa- I rikzede insanların karşısına, çıkıp bu imar Iha-
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roketini durdurucu talepleri tevali edecek ve
işi muallâkta bırakacak istekleri eayi kabul
olmasa gerektir.

r

•BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü,
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, Bursa Merkez ilçesindeki va
kıflarla ilgili tasfiyeyi istiyen bu kanun, had
dizatında, bugünün ve Bursa'nm ekonomik
•şartlarını ve yangın sebebiyle arsa ihaline inkılâbetmiş, inşa mecburiyetinde olan arazinin
hukuki durumunun ıslahı için sevk edilmiş bir
kanundur.
Binaenaleyh 'Mecliste kanun müzakere edi
lirken gerek gerçek bedel mevzuu ve gerekse
rayiç kıymet mevzuu, Ih er ikisi tartışılmış ve
reddedilmiş ise de bizim içişleri Komisyonu
muz her nedense gerçek bedel üzerinde dur
muş Ibulunmaiktadır.
Kanunun sureti şevkinde, Bursa Merkez
ilçesindeki ekonomik zaruretler ve mülkiyet
hakkına dayanan bir karışıklığı izale etmek
için rayiç 'bedel veya gerçek 'bedel gilbi bir
mefhuma gitmenin hukuken imkânsızlığını bi
raz evvel Sayın Devlet Bakanı izah ettiler.
'Binaenaleyh, gedik hakkı bulunan bir gayrimen'kulün zemini üzerinde hukuken bir hak,
mukayyet 'bir hak mevcut ise de tasarruf ba
kımından hiçbir hak, hiçbir imkân mevcut de
ğildir. Yalnız sureta bir zemin hakkı, mülki
yet hakkı tapuda görülmektedir. Fakat ge
dik, bir tasarrufa hiçbir suretle imkân hahşetmemektedir. Binaenaleyh hiçbir malî imkân,
tasarruf imhanı bahşetmiyen ıbir gayrimenku
lun gerçek 'bedeli üzerinde dahi durulmaya
kalkılsa kanun teklifindeki vergi kıymetinin
altı misli üzerinden kıymet takdiri, kanaatim
ce, çok daha münsif ve vakfın 'gayesine ve onun
nemalanmasını dahi çok uygun bir hüküm
•sevk etmiştir. Rayiç kıymeti üzerinde dahi gi
dilse, takdir buyurulur ki, rayiç 'kıymet, !0 gü
nün kıymetidir. Hiçbir tasarruf hakkı bahşet
miyen böyle bir zemine rayiç kıymet mevzuu,
yine Devlet Vekilinin bahsettiği gibi, eğer be
lediye encümenlerine veyahut her hangi bir
takdiri kıymet komisyonuna verildiği takdir
de, mesele mahiyeti itibariyle birtakım karışık
lıklar tevlidedecek ve helki de istenilen gaye,
hu tasfiye gayesi tahakkuk etmiyecektir.
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Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bak
tığımız zaman görülür ki, orada da mukataah
arazideki tasfiyeyi, 20 sene gibi bir müddete
talbi tutmuştur.
Burada mevzuubahsolan vâkıfın gayesi, bu
gün intifa sahibi veya bn «suretle gedik sahi
bi durumunda, bir nevi irtifak hakkı mânasındaki eski hukukun sevk ettiği bu gedik hak
larının tasfiyesi ile mülkiyetteki münazaanın
da izale edilmesi neticesine varacaktır.
Bu itibarla, muhterem arkadaşlarım; Sayın
Bursa Senatörü Baki Güzey'in vermiş olduğu
takrir üzerine, İçişleri Komisyonunun bu mev
zuda yapmış olduğu değişikliğin reddi ile Mec
lis'teki ;3 ncü madde metninin aynen kabulü
suretiyle bu gedik müessesesinin tasfiyesi için
gereken imkânın verilmesini ve bu yolda oy
larınızın istimalini saygılarımla rica edeceğim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Güzey.
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daş] anın, gerek Devlet Vekili, gerekse Saim
Bey arkadaşım meseleyi oldukça izah ettiler.
Ben yalnız noksan kalan bir iki meseleyi ele ala
cağım : İçişleri Komisyonu, zeminin rayiç bede
li üzerinden değerlendirilmesini teklif etmekte
dir. Hiç olmazsa rayiç, bedele yakın. Yapılan
değiştirmeden onu anlıyoruz. Evvelâ zemin bir
mülk hakkı olmadığı için ve mülkiyet hakkı da
tapularda doğrudan doğruya tasarruf hakları
mülkiyet hakkına göre tescil edildiği içindir ki,
zeminin rayiç bedeli mevcut değildir. Tapu ka
yıtlarında zemin hakları yalnız bir şerhten iba
ret bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, rayiç be
delini tesbit etmeye veyahut da rayiç bedelinin
piyasa rayicine göre ele alınmasına imkân yok
tur.
Gediklerin kıymet takdirine ait, nasıl kıy
met takdir edileceğine dair, bugün bir mevzuat
da mevcut değildir, (i misli kıymet nereden
alınmıştır 1 Öyle zannediyorum ki, Büyük Mil
let Meclisi, G misli meselesini ele alırken, ver
gi kayıtlarına göre para rayicinin son zaman
larda takdir edilen kıymetlerinden ibaret para
rayicinden hâsıl olan farkı nazarı itibara almak
üzere, adilâne bir teklif yapmıştır. Altı misle
çıkarmak suretiyle hem Evkafı ve gedik hakkı
sahibini ve hem de mülkiyet hakkına sahibolan kimseler bu suretle muvazeneli bir koruma
ya doğru gitmiştir. Biz niçin Millet Meclisinde
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Muhterem arkadaşlarım, bilhassa yaşlı arka
kabul olunan şekilde kabulünü veyahut da Se- i
nato içişleri Komisyonunun teklif ettiği m ad- j daşlar eski hukuka aşina olan arkadaşlar naza
rında aşikârdır ki, ben tasarrufu müllâk ile,
denin reddini istiyoruz? Bugün Bursa bir yan
yani, her hangi bir malın mâlikinin tasarruf et
gın geçirdi ve kapalı çarşı da bundan hara bol
tiği şekilde, jusutendi, abutendi, fmendi yani,
du. Bu kapalı çarcısının da gerek Hükümetin
hüsnü istimal, suiistimal ve intifa hakkına tam
yardımı, gerekse bankalar kredisiyle tekrar
ve kâmil olarak sahip olduğum malımı bir yere
imarı mevzuubahis olmasından ve gerek banka
vakfedersem malın rakabesi hapsedilmiş olur.
lar, gerekse diğer kredi açacak müesseselerin
O gaye uğruna, o maksat uğruna. Bunun gaile
ayıplı bir mülk üzerinde dikkatle durmaları
si,
yani, bedeli icarı mevkufuııaleyh hizmete
ve bu şekildeki arsalar üzerinde yapılacak kre
sarf
edilir, tahsis edilir. Zamanında buna icarei
di açmamalarından ileri gelmektedir, ve inşaat
vahideli vakıf derlerdi. Zamanla İni vakıflara
da zaten bunun için geri kalmaktadır.
eski Osmanlı Hukukunda tedavül imkânı ver
Rayiç bedeli belediyelerce takdir edildiği
mek için bu fmendi dediğimiz intifa hakkını bir
zaman ne olacak? Öyle tahmin ediyorum ki, bel
nevi
mayup mülkiyet halinde rakabesi vakfa ait,
ki Evkaf daha az bir bedele veya daha az bir
intifaı
mutasarrıfa aidolmak üzere alınıp satı
hakka sahibolarak bu işi tasfiye edecektir. Fa
lır hale getirilmişlerdir. Bunlara da icaretcynli
kat, biz bu kanunu teklif ederken, teklif ettiği
vakıf derler.
miz zamandan üzerinden bir sene geçmiştir. Bir
seneden beri bu iş hfılâ tasfiye edilmemiştir.
Bursa'nm tarihî kapalı çarşısı yapılamamış,
imar edilememiştir, inşaat geri kalmış bir du
rumdadır.
Kanunu aynen geri gönderdiğimiz ve netice
alınmıyacak bir bedel üzerinde durduğumuz
takdirde kanun bir sene daha teehhür- edecek
ve orada mevcudoian Evkafın mülkleri de imar
edilmiyecek, Vakıflar müessesesi de birkaç yüz
lün lira zarar edecektir-. Çünkü kapalı çarşının
içinde bizatihi Evkafın mülkiyeti vardır. Onlar
da bugün yapılamamakta, yapılmışsa da işletilememektedir ve bu yüzden de kira kaybetmek
tedir. Binaenaleyh metnin Millet Meclisinden
geldiği şekliyle kabulünde hem Evkaf endirek
olarak fayda görecek, hem de Bursa'nm imarı
için faydalı olacaktır. Muhterem arkadaşlarımı
zın teklifimizi kabul edeceklerini ümidetmekteyinı; hürmetlerimle.
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız varsa lütfen kullansınlar... Oy toplama
muamelesi bitmiştir.
Sayın Eyidoğan, buyurun.
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Madde
üzerinde arkadaşlarımın izahatı, Muhterem He
yetinizi, Millet Meclisinin sevkettiği metne ilti
fatlarını celbetmektedir. Bendeniz de aynı ka
naatte olduğumu arz edeceğim. Yalnız şu zemin
nedir, gedik nedir onu anlıyalım da şu üçüncü
madde üzerine bile bile karar verelim kanaatin
deyim.
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Gediğe gelince; gayrimenkul üzerinde ihdas
edilen mücerret haklardandır. Bu da eski bizim
esnaflık ve lonca zamanından kalma âdetlerdir.
Her şehirde ve kasabada kaç tane kahvehane
açılır, kaç tane berber dükkânı açılır, kaç tane
bakırcı, kalaycı şu veya bu esnaf dükkân açar,
bunlar tahdit edilmişti. Esasen bugün de bir
dereceye kadar ruhsata tâbidir. Bugün de idari
makamlar bir memlekette açılacak kahvehanenin
yekûnunu bir plâfona bağlıyabiiir. Ama şu dük
kân şurada açılacak, onu şuradakiylc yer değiştirteceksin, burada kapanırsa onun yerine banka
açacaksın, hayır. Eski gedik usulünde o esnaf
gedikleri malûm ve muayyen olan bir gayrimen
kulun üzerinde ihdas olunur. Berber gediği, kah
ve gediği sair esnaf gedikleri. Bu aynı zamanda
bir nevi bugünün anlayışına göre bir nevi raison
commercial gibi bir müessese idi. Yani belirli bîr
gayrimenkulun üzerinde ben şu kadar seneden
daha uzun müddet icarla oturduğum halde ticari
unvanımı, yaftamı orada kullanırsam ben bunu
mutlaka bir peştcmallıkla devrederim. Ama aynı
dükkân, mağaza aynı maksada çalışmayıp da baş
ka bir maksada hizmet için çevrilecek olursa, bir
iki sene boş bırakılır, ondan sonra devredilirdi.
Halâ bugün de garp hukukunda buna benzer ta
sarruf şekilleri vardır.
Biz İsviçre Kanunu Medenisini kabul etmekle
Cumhuriyetin medeni hukukumuza getirdiği inkilâbm kadrini, kıymetini ona göre bilelim arka
daşlar. Arada iştirak halinde mülkiyet diyerek
büyük büyük yapılan apartmanlar, ufki taksimat
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ile kat ve daire paylaşılması ve tasarruf edilmesi
şekli vardır ki, y<arm bu da zamanla dönüşe dö
nüşe gedik gibi hukuku mücerredeyeye dönebilir.
İsviçre Hukuku Medenisinde şakuli taksim
vardır, ufkî taksim yoktur. Tasavvur ediniz ki,
memleketleri dereli tepeli, arızalı arazidir. Bizde
çok düz yerlerimiz olduğu halde, Bursa, İzmir,
İstanbul neyse buralar kalabalık, diğer yerleri
mizde de kat mülkiyetine çok heves edilir. Rah
metli Ebül Ula Hocamızın vermiş olduğu formüle
göre tanzim edilen kanun İsviçre Kanunu Mede
nisine uygun olarak pekâlâ vaziyetimizi ve tasar
ruf edenlerimizin hukukunu kâfildir, kanaatinde
yim. Bugün bu mevzuda değiliz.
Şimdi gelelim gedikler mevzuuna; Bu gedik
ler zamanında kahveci gediği olarak hakikaten o
zemin üzerinde Bursa'nm içinde kırk kahve mi
vardı, biri gedik olduğu yerdi ve orası mutlaka
kahve olurdu. Fakat zamanla ne kahve kalmış, ne
berber ve ne de şu. Herkes açacağı yerde açmış.
Yani gediğin mesnedi olan hukuki tahdidatın
hiçbiri haddizatında kalmamıştır. Ve o gediğin
sahibi olan kahvecinin çocukları doktor, mühen
dis, memur, işçi ne olmuşsa olmuşlar, her halde
kahvecilik etmiyorlar. Ama bu mücerret hak ge
ne babadan evlâda miras gibi intikal eder du
rur. Şimdfi, buna biz bâzı idari mercilerin kararı
ile kıymet takdir edelim ve bunlar aledderecat iti
raza tâbi olsun, şu ve bu şekildeki müddetlerle ke
sinlik alsın mı, almasin mı? Şekilli bir kırtasi taf
sile mi gidelim, yoksa, bugün memleketin imara
muhtacolan böyle bir bölgesi için otomatik bir hal
şeklini mi kabul edelim? Otomatik şekle gitmeyi
müreccah buluyorum. Millet Meclisi de öyle mü
reccah bulmuştur. Fakat, bu otomatik şekil de
bu defa icadedilmiş değildir. Bütün emsalinde bu
otomatik şekle gidilmiştir; zaten evvelce bizim
hukukumuzda bu yola gidilmiştir. Ve inkilâbm
bir zarureti olarak nasıl bu icareteynli vakıflar
da, alım satımda tâviz bedelini vererek tasarrufta
devam eden tâviz bedelinin resülmale tahvil edil
miş miktarını defaten veya taksitle vererek vakfiyeti icareteyni ve mukataayı nasıl tasfiye edi
yorsa bu Bursa'nm gedik ve zemin haklarında da
öyle bir tasfiye yoluna gidiyor demektir. Bende
niz de muhterem heyetinizden Millet Meclisinin
kabul etmiş olduğu metnin kabul buyurulmasını
rica edeceğim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bu mevzuda Millet Meclisinin
metninin kabulü hakkında verilmiş üç önerge var-
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dır. Fakat daha evvel Komisyonun sözcüsüne söz
vereceğim. Onun fikirlerini alacağım.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA ÖNDER (Si
vas) — Komisyon iltihak ediyor.
BAŞKAN — O halde takrirleri okutarak bir
tanesini oyunuza arz edeceğim.
Yüksek Başkanlığa
Üçüncü maddenin Meclisçe kabul olunan şek
liyle oylanmasını arz ve rica ederim.
3 . 1 . 1963
Manisa
Bursa
Refik Ulusoy
Baki Güzey
Manisa
Bursa
Orhan Süersan
Cahit Ortaç
BAŞKAN — İkinci takriri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde
nin Yüce Senatomuzca da aynen kabulünün oya
arzını teklif ederiz.
Yozgat
Sadık Artukmaç
Âmil Artııs
BAŞKAN — Üçüncü takriri de okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Müzakere edilen 3 ncü maddenin yerine Mil
let Meclisince kabul edilmiş 3 ncü maddesinin ay
nen kabulünü arz ve teklif ederim.
3 . 1 . 1963
Tokat
Osman Hacıbaloğlu
BAŞKAN — Evvelâ Baki Güzey arkadaşımı
zın ve diğer arkadaşların takrirlerini oyunuza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Millet Meclisinden gelen 3 ncü maddeyi oku
tup oyunuza arz edeceğim.
MADDE 3. — Zemin hakkı bedeli, taallûk
ettiği gayrimenkulun son umumi vergi tahririndeki kıymetinin 6 mislidir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu şekilde
kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince tâ
ayyün edecek zemin hakkı bedeli tapu dairesin
ce, müracaat halinde gedik sahibine, malsandığma yatırtılır.
Müracaat edilmediği takdirde zemin hakkı
bedeli sahibi lehine kanuni ipotek tesis edilir.
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Zemin hakkı sahibi kayden belli olmıyan I nm İçtüzük teklifinden önce görüşülmesini arz
gayrimenkullerin bu haklarını resmî vesaikle ve teklif ederim.
Bütçe Komisyonu
ispatnia kadar kaydına ipotekli olduğu şerhi verilir.
Sözcüsü
Niyazi Ağırnaslı
Bu işlemlerden sonra gedik sahibi adına tashihat senet verilir.
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?...
Sayın Maliye Bakanımızın aynı kanunun ön
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul
celik ve ivedilikle müzakeresini rica eden takrirle
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
ri var. Bunu da okutup oylarınıza arz edeceğim.
MADDE 5. — Emaneten yatırılan veya ipo
Yüksek Başkanlığa
tekle temin edilen temin hakkı bedelleri üzerin
Gündemin
iki
defa görüşülecek işler arasında
de hak iddiası genel hükümlere tâbidir.
(1) numarada yer alan 1715 sayılı Cumhuriyet
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
değiştirilmesine mütedair olan tasarının müsta
celiyetine binaen öncelik ve ivedilikle müzake
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinden
resini arz ve teklif ederim.
itibaren yürürlüğe girer.
Maliye Bakanı
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?...
Ferid Melen
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
BAŞKAN — Tasarının öncelikle müzakeresi
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
tir.
yürütür.
İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler...
İvedilikle müzakeresi kabul edilmiş
BAŞKAN ~~ Maddeyi oyunuza sunuyorum.
tir.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ?
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Yok...
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
kabul edilmiştir.
rum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
Birinci görüşmesi yapılacak işlere geçiyoruz.
geçilmesi kabul edilmiştir.
4. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
kası Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
mesi hakkında Kanun
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ko
MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa
misyonları raporu (M. Meclisi 1/210, C. Senato
yılı
Kanunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 nci
su 1/122) (S. Sayısı : 32) (1)
fıkrasının 3 ncü bendi ile aynı maddenin 2 nu
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
BAŞKAN — Komisyon bu tasarının içtüzük
tir.
ten evvel görüşülmesini arz ve teklif etmektedir.
Evvelâ bu önergeyi okutup oylarınıza arz ede
«Sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve
ceğim.
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi
lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es
Yüksek Başkanlığa
naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler
karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan
kısmında bulunan 32 sıra sayılı kanun tasarısıbankalar tarafından tevdi olunacak senetler de,
vâdelerinin hululüne en çok 9 ay kalmış olmak
kaydıyle, yakardaki şekil ve şartlar' dâhilinde
(1) 32 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunreeskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bentte zikdadır.
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ri geçen senetlerin mecmuu, 38 nci maddenin 1
nci fıkrasında yazılı (120) güne kadar vadeli se
netler yekûnunu geçemez.»
«Vâdesi (9) ayı tecavüz etmiyen zirai senet
ler de ticari senetler gibi iskontaya kabul edile
bilir.
Şu kadar ki, bunların miktarı 38 nci madde
nin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vade
li senetler yekûnunu tecavüz edemez.;»
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir.
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesi ile eklenen ek madde 1 aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir :
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MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü ka
bul edilmiştir.
İçtüzüğün müzakeresine başlıyoruz arkadaş
lar.
5. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu
(2/15)
'(1)
BAŞKAN — Efendim, eski 155 nci yeni 150
nci maddede kalmıştık. 150 nci maddeyi okutuyo
rum.

Cumhuriyet Senatosuna ait kısımlarında suç.
«EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer
işlemek
kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa
MADDE 150. — Türkiye Büyük Millet Mec
liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi,
lisi, binasına ait plânda C. Senatosu için ayrı
döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma
lan bölümlerde üyelerden veya milletvekillerin
lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep
den başka bir kimse bir suç işlerse; eğer o suç.
ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankaları
savcılığın re'sen takibedemiyeeeği fiillerden biri
tenvir edebilir.
ise, Başkanlık makamı suçluyu dışarı çıkarttı
Şu kadar ki, bankalardan, müşterilerinin
rır.
şahsi tevdiat hesapları hakkında banka malû
Eğer suç, re'sen takibolunacak fiillerden ise,
mat talebedemez.
Başkanlık Makamı suçluyu adalete teslim ettirir.
Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
Bir üye veya milletvekili, bahis konusu bina
kası tarafından istenecek yukardaki muamelele
ve müştemilâtında ağır cezayı gerektiren bir
re ait her türlü malûmatı taallûk ettiği tarihten
suç işlerse; Başkanlık Makamı, İdare Âmirleri
itibaren en geç (30) gün zarfında, bankanın ta
vasıta siyle suçlunun Meclis binası dışına çıkma
limatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere uy
sını önliyecek tedbirleri alır ve Cumhuriyet Sav
gun olarak vermeye mecburdurlar.
cısını davetle suçluyu ona teslim eder.
Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek I
İşlenen suç, ağır cezayı gerektiren suçlardan
malûmatı müddeti içinde ve ta İtimat ve formülle
başka ve fakat re'sen takibi gerektiren bir fiil
re uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhu
ise; Başkanlık Makamı, İdare Âmirleri vasıtariyet Merkez Bankası (lenel Müdürlüğüne tev
siyle lâzımgelen ilk tahkikatı yapar ve tahkikat
di etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Ban- I evrakını adalet, makamlarına tevdi eder.
kalar Kanununun (>8 nci maddesinde gösterilen
Adalet makamları, suçun yasama dokunul
para cezası tatbik olunur.»
mazlığının kaldırılmasını icabettireceğine kana
BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen
at getirirse, bu tüzüğün 125 nci maddesine göre
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul I işlem yapar.
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen...
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
Buyurun sayın Artus.
rürlüğe girer.
I
BAŞKAN"— Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
(1) 65 e ek S. Sayılı basmayanı 24 . 10 . 1962
tir.
günlü 95 nci Birleşim tutanağının sonundadır.
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim,
bu maddedeki senatör kelimesi üye olarak 'de
ğiştirilecektir. Ayrıca maddenin son fıkrasın
daki madde numarası, 128 nci madde, olacak
tır. Sonra efendim, «Cumhuriyet Senatosuna
ait kısımlarda..» denilmektedir ki bunun ye
rine, «Cumhuriyet Senatosuna ait binalarda...»
denmesi daha doğrudur.
BAŞKAN — Sayın sözcünün kısa birkaç
tashihine göre, Cumhuriyet Senatosuna ait
kısımlar yerine Cumhuriyet Senatosuna ait
binalar, Senatör yerine, üye ve 125 nci madde,
yerine de 128 nci madde yazılacaktır. Senatör,
yerine «üye» denilmesi zaten genel kurul da
kabul buyurulmuştu. 125 nci .madde yerine de
şimdilik 128 nci madde yazılacaktır, ileride
bu numara da değişebilir.
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştiı*.
İkinci bölüme geçiyorum.
İkinci Bölüm
C. Senatosunun İç Hizmetleri
MADDE 151. — C. Senatosunun iç hizmet
leri :
1. Genel Sekreterlik;
2. Genel Sekreterliğe bağlı komisyon sek
reterlerini de ihtiva eden kanunlar, tutanak,
basımevi, personel ve evrak müdürlükleri;
3. İdare
Âmirlerine bağlı Saymanlık
Levazım ve Daire müdürlükleri ile doktorluk
ve saymanlığa bağlı veznedarlık;
4. Komisyonlarına bağlı Bütçe ve Kitap
lık Müdürlüğü;
5. Başkanlığa bağlı özel kalem ve emniyet
grupu;
Tarafından görülür. Bu maddede sayılan
personelin görev ve yetkileri C. Senatosu Teş
kilât Kanunu ile düzenlenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Buyurun Sırrı Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün
son maddelerine gelmiş bulunmaktayız. 151
nci madde Cumhuriyet Senatosunun teşkilâ
tını göstermekte ve tesbit etmektedir. Gönül
isterdi ki bu mevzunda geniş bir müzakere
açılsın ve ilk C. Senatosu üyelerin çoğunluğu
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burada bulunup, bu konuda fikirlerini anlat
sınlar.
Cumhuriyet Senatosu teşkilâtını hüküm 'al
tına alan bu maddenin görüşülmesi sırasında
bir hususun Cumhuriyet Senatosunca bilinm'esi iktiza eder. Bir .müstakil meclis olan, teşriî
vazifeyi başından sonuna kadar diğer Meclis
le paylaşan Cumhuriyet Senatosu, çift Mec
lis sistemine göre müstakil bir Meclis olmak
hüviyetindedir. Bir çift meclis sistemi içerisin
de, parlâmento hukukuna göre, meclislerin is
tiklâlleri; sadece Umumi Heyet toplantılarında,
Anayasanın kendilerine vermiş olduğu bir hak
ka dayanarak, muayyen bir şekil üzerinde gö
rüşmeler yapıp, kararlar almak değildir. İki
meclis sisteminin yaşıyabilmesi ise, gerek Umu
mi Heyet müzakerelerinde, ve gerekse o meclis
lerin teşkilâtında, iç hizmetlerinde, bütçelerin
de tamamen müstakil olmalariyle kaim ve müm
kündür.
Bugünkü durum şudur: Cumhuriyet Se
natosu müstakil bir teşkilâta, sahip değildir.
Cumhuriyet Senatosunun iç hizmetlerini gören
bütün memur ve müstahdemler veyahut memur
ların şimdiki bütçe terimiyle memur, (D) ve
(E) cetvelierindeki bütün hizmetliler diğer
meclisin tâyin nakil ve terfiine bağlı bulun
maktadır. Şu anda Sayın Baişkanımızm yanın
da bulunan bütün memurlar ve ileride zabıt tu
tan stenograflar dahi diğer meclise bağlı bu
lunmaktadırlar. Bunların nakilleri, tâyin ve ter
fileri diğer meclis tarafından yapılmaktadır.
Bir meclis tasavvur buyurun ki, bu meclis
lider bir organ ve bir Anayasa müessesesidir.
Bunun genel sekreterini bile diğer 'meclis tâyin
etmek heves ve arzusundadır. Bu nereden gel
mektedir'? 27 Mayıs İnkılâbiyle feshedilen eski
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5509 sayılı
Kanuniyle memur statüsü bilâhara 5509 sayılı
Kanunun birinci maddesini değiştiren 231 sa
yılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi me
mur ve hizmetlileri 15 Ekim seçimlerinden son
ra teşekkül eden ve tamamen bir terimden iba
ret olan ve bir Parlâmento karşılığı zikredilen
Türkiye Büyük Millet Meclisine geçmiş bulu
nuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ana
yasamızın gerekçesinde ifade edildiği gibi, par
lâmento karşılığı sadece bir terimdir ve Cum
huriyet Senatosu ile Millet Meclisini ayrı ayrı
kapsamaktadır. Ayrı bir Türkiye Büyük Mil-

579 —

O. Senatosu B : 25
let Mecjişi yoktur, ayrıca bir Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı da yoktur. Anayasa
gerekçesinde der ki; iki Meclisin kurulmasm4aM maksat; ilki meclisi sık sık bir araya ge
tirmek suretiyle üçüncü bir meclis meydana
getirmek değildir. Yahut, (terekküp (tarzları
ayrı ayrı olan ve böyle bir görünüşe sahip bu
lunan bir meclis de değildir. Vazifeleri tama
men ayrı, müstakil ,iıki meclis sistemidir. Fa
kat, demin de arz ettiğim gibi, 5509 sayılı Ka
nun ve bunun 1 noi maddesini değiştiren 23ıl
sayılı Kanuna göre, memur ve hizmetlileri ol
duğu gibi yeni Meclîse devir ettiğimiz zaman,
(Millet Meclisi bütün bu memur ve hizmetlileri
kendi hizmetinde ve kendisine bağlı olarak gör
mek istiyor ve görmek istemesinden dolayıdır
ki, Cumhuriyet Senatosuna her hangi bir kad
royu ve hizmetliyi, yahut her ıhanıgi bir memu
ru doğrudan doğruya vermek niyet, ve arzusun
da da değildir.
Cumhuriyet Senatosunun İki idare âmiri
nin, bumdan bir yıl önceki bir zaman içinde
fermiş oldukları, Cumhuriyet Senatosu Teşki
lâtının ayrılmasını istiyen kanun teklifi henüz
Millet Meclisimin bir komisyonundadır, bir tür
lü çıkmamaktadır ve ne zaman çıkacağı da bi
linememektedir. Kaldı ki, bir mecliste, diğer
bir meclisin her hangi bir tutumu yalhut noktai
nazarı tenkid edilemez. Ancak bir meclis, diger mecliste cereyan eden muamelelerin safa
hatını elbette ki, takibedebilir. Bu bakımdan
Millet Meclisinin Anayasa Encümeninde Cum
huriyet Senatosunun Teşkilât Kanununun, de
min arz ettiğim umumi temayül içerisinde, mü
talâa edilmekte olduğuna şalhidoldufc. Noktai
nazar şudur :
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Üye binası içindedir veya dışındadır, Yüksek
Hâkimler Kurulu sık sık Adliye Bakanlığı ile
temastadır, onun için ayrı bir kadroya ihtiyaç
yoktur, demedik. Müstakil bir organ olarak,
Yüksek Hâkimler Kuruluna çeşitli kadroları,
zatilerinden tutunuz da, levazıma kadar bü
tün kadroları verdik. O zaman tasarrufa riayet
edelim diye veyahut bu müessese Adalet Ba
kanlığına bağlı bir teşkilâttır, bunlara lüzum
yoktur diye bir şey düşünmedik. Aynı teşkilât
içinde meselâ, Ziraat Bakanlığı Teşkilâtı için
de, Zirai îşler Umum Müdürlüğü, Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Veteriner
Umum Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü
diye teşkilâtlar vardır. Bunlar (hep aynı bina
nın içerisindedir. O halde bunların da ayrı bi
rer zatiş'lerine, muhasebesine ve sairesime lüzum
yok, bir Yem Sanayiine de bunlara lüzum yok
demiyoruz da, ama bir lider organ, bir teşriî
merci ve bir Anayasa Müessesesi olan Cumhu
riyet (Senatosuna gelince durum, değişmektedir.
Aynı çatı altımda bulunduğu için, Cumhuriyet
ıSenatosunun ayrı bir teşkilâta bağlanmasına
lüzum yoktur, deniyor.

Dünya parlâmento hukukları açıkça ifade
eder ve bütün teamüller o yoldadır ki; nerede
çift meclis sistemi varsa, ister aynı çatı altında
olsun, ister ayrı ikisi de müstakil teşkilâta sa
hiptirler. Londra'da Lordlar Kamarası ile, Avam
Kamarası aynı çatı altında olduğu halde tama
men birbirinden ayrı, müstakil bir
teşkilâta
sahiptir. Avusturya Parlâmentosu çift meclis
sistemi ile idare edilir, aynı çatı altındadırlar,
fakat, teşkilâtları tamamen birbirinden ayrı ve
müstakildir. Roma'da bu usul aynı, Fransa'da
aynı, Amerika'da aynıdır. Yani, bu parlâmen
tolar
tamamen müstakil teşkilâta sahiptirler.
Cumhuriyet Senatosunun müstakil bir teş
Fazla
vaktinizi almamak için bunların içtüzük
kilâta ihtiyacı yoktur. Çünkü Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisi aynı çatı altında bu lerini ayrı ayrı okumuyorum, italya'da, Fran
lunmaktadır. Aynı Q0İ altında bulunan iki mec sa'da, İngiltere'de, Avusturya'da, İsviçre'de, ne
lisin ayrı ayrı ve Jnüstakil birer teşkilât kur rede çift meclis sistemi varsa, nerede çift mec
malarına lüzum ve imkân da yoktur. îki Mec lis sistemi kurulmuşsa, oradaki meclislerin teş
lisin çeşitli hizmetlilerini aynı kadro içinde va kilâtı mutlak surette birbirinden ' ayrılmıştır.
zife yapanlara gördürürsek çok dalha fazla fai Zira iki meclis sisteminde hâkim olan zihniyet,
de temin edilir noktai nazarı hâkim olduğu gi meclisleri birbirini tamamlıyan organlar olarak
bi, bütçeden büyük mikyasta tasarruf edilece kabul etmemektedir. İki meclisten maksat her
ği iddiası da vardır. Derhatır buyurursunuz, i biri diğerinin yardımcısı değil, basit bir orga
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu çıktığı za nı değil, her meclis müstakil bir organdır, kuru
man, bu Kurul Adliye Vekâletine bağlıdır, Ad- ' luşları da tamamen ayrıdır. Kuruluşları tama-
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men ayrı olan bu meclislerin elbette ki, teşki
lâtları da müstakil olacaktır,
1877 tarihinde
açılan Meclisi Umumi iki kanalıyla Meclisi Mebusan, Meclisi Ayan 25 kişi ile açılmıştı. Mec
lisi Âyanm üyeleri hükümdar tarafından seçi
lirdi, ıgenel oyla seçim yoktu ve
oturumları
gizli idi. Buna rağmen Meclisi Âyanm, 25 ki
şilik Meclisi Âyanm, bir Reisi vardı ve bütçesi
tamamen ayrı idi ve Meclisi Âyanm ismail Müş
tak Bey gibi bir Umumi Kâtibi olabilmiş idi.
Meclisi Mebusan ve Ayan tamamen ayrı, müs
takil birer teşkilâta sahip idiler.
Meclisi Ayan Nizamnamesinin 1 nci maddesi;
Meclisi Âyanm Heyeti Tahririyesini teşkil eden
memuriyetleri şu şekilde tesbit etmektedir :
1. Başkâtip
2. Kalem müdürlükleri ve Encümen Kale
mi muavinlikleri,
3. Mümeyyizlikler,
4. Zabıt Kalemi mukalbelecilikleri (Zabıt
kitabeti inzımamiyle),
5. Zabıt Kâtipliği ve Aklâm müsevvitliği,
6. Mümeyyizlik ve mukayyitlikler.
Ayan Nizamnamesinin 2 nci
maddesinde
mezkûr kesturlara, yani, idare âmirlerine, mer
but memurin ve mülötaihdomîn ise şunlardır :
1. Muhasebe Müdürü,
2. Hafızı kütüplük inzımamiyle mütercim,
3. Veznedar,
4. Daire Müdürü,
o. Hademe ve odacılar.
Yani Meclisi Âyanm Meclisi Mebusandan kütüpanesi bile ayrı, kütüpane müdürü dahi ay
rıdır. Meclisi Mebusanm Dahilî Nizamnamesi
nin 158 nci maddesi
«Meclisi Mebusan hidematı dahiliyesi Mec
lisi Mebusan Başkitâbeti ile buna merbut, Kavanin, Zabıt ve Evrak müdürlerini ve Muhase
be Müdüriyeti ile buna merbut veznedarlığı ve
encümen mahsusuna merbut Kütüphane Me
murluğunu ihtiva eder» diyor,
Görülüyor ki, Meclisi Mebusan Meclisi
Âyan'm tahrir işleri müstakil bir teşkilâta sa
hiptir ve Başkâtibe bağlı Kavanin, Zabıt, Ev
rak müdüriyetleri, Matbaa Müdüriyeti, Muha
sebe Kalemi Müdüriyeti ve buna merbut diğer
kalemler var idi. Kütüphane Müdüriyeti var
idi, Başkâtibin ayrı vazifeleri var idi. tki Mec
lisin nizamnameleri, iki meclisin teşkilâtı tama-
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men müstakil olarak ayrı idi ve yine bütçesi stt
şekilde tanzim ediliyordu. Meselâ 1925 yılı Mec
lisi Ayan bütçesi :
Meclisi Ayanın 1325 senesi Bütçesi
F.

\L.

Nev'i mulhassasaıt

Heyeftfi Ayan
1 Reis
2 Âza

1325 senesi için
tahsisi talebolunan

180 000
5 400 000
Yekûn

5 580 000

Memurin ve müstah
demin
1 Heyeti tahririye
2 Daire Müdürü, Ha
deme, Odacı

265 200

Yekûn

345 000

Masarif
1 Müteferrika, kırta
siye, mefruşat
2 Tamirat
3 Tabb'iye

79 800

48 000
5 000
40 000

Yekûn

93 000

Birinci fasıl yekûnu
îkinci fasıl yekûnu
Üçüncü fasıl yekûnu

5 580 000
345 000
93 000

UMUMÎ YEKÛN

6 855 000

Maddelerin; 1 nci, 2 nci, 3 ncü fasıllarında ge
çen, Heyeti tahririye; Başkâtip, tahrirat kalemi,
mümeyyiz, müsevvit, kâtip, zabıt kalemi ve me
murları, evrak kalemi ve memurları, tercüme
kalemi memurları odacılar, daire müdürü gibi
kadrolar 1325 Bütçesi ve diğer bütçelerde de
her iki Meclisin bütçeleri tamamen birîbirinden
ayrı olarak, yer almış teşkilâtlan tamamen biribirinden müstakil olarak yapılmış idi ve bu 1336
yani, 1920 senesine kadar devam ettj.
23 Nisan 1920 tarihinde toplanan ilk Türki
ye Büyük Millet Meclisinde uzun zaman; Mec
lisi Mebusan'm Dahili Nizamnamesi tatbik edil
di. Biraz zaman geçti bâzı maddeler değişti, ve
o arada tek Meclis sisteminin bütün teşkilâtı
Mebusan Meclisi Nizamnamesine göre yapıldı.
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1924 de, bizim uzun zaman tatbik ettiğimiz Teş
kilât Kanununun müzakereleri sırasında ikinci
Meclis sistemine gidilmek istendi. Takrirler ve
rildi, fakat kabul edilmedi. 1961 yılma kadar
devam eden tek meclis sisteminde, 1934 tarihine
yani 2512 sayılı Kanunun çıkarılmasına kadar
Mebusan Meclisinin ve bilâhara değiştirilen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi
nin hükümlerine göre bütçeler tanzim edildi
ve teşkilât o şekliyle devam etti. İlk defa 2512
sayılı Kanunla meclisler memur ve hizmetlileri
nin kadroları bir kanunla tesbit edildi. İşte
çeşitli tatbikat;! uğrayan 2512 sayılı Kanunun
son şekli olan 5509 sayılı Kanunun birinci mad
desini değiştiren 231 sayılı Kanunla da teşkilâ
tın, 15 Ekim sonrasında teşekkül eden iki Mec
lisin birisine intikal aynen edeceği farzedildi.
Halbuki eski T. B. M. Meclisi'nin yerini yeni
T. B. M. Meclisi iki Meclisle almış bulunuyor.
Ve bütün bu teşkilâtın iki Meclise ait olması
lâzımgelirken, Millet Meclisi Anayasa'nm bir
hükmünden istifade ile, bu teşkilâtın kendisine
bağlı olduğunu zannetmektedir. Bu hüküm de
«T. B. M. Meclisinin Birleşik toplantılarında
Birleşik toplantıya Millet Meclisi Başkanı Baş
kanlık eder ve Başkanlık Divanı, Millet Meclisi
Başkanlık Divanıdır.» Bu hükmün Anayasaya
alınmasının sebebi, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının Reisicumhura vekâlet etmesidir. Bu
sebeple, muvazeneyi temin için, Birleşik toplan
tılara, İstanbul tasarısı ve Siyasal Bilgiler Fa
kültesi tasarısında olduğu gibi sıraile, nasıl Ku
rucu Meclisin teşkilinde Millî Birlik Komitesi
ve Temsilciler Meclisi başkanlarının münavebe
ile Reislik yapmaları Kurucu Mecliste tatbik
olunmuş ise, tıpkı ona benzer şekilde Cumhu
riyet Senatosuylc Millet Meclisinin Birleşik
Toplantıda Başkanlık Divanlarını münavebe ile
yapması teklifleri; Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı gerektiğinde icranın bir başı olan Reisi
cumhura vekâlet edeceği cihetle icra ile teşri
bir kişide birleşebilir mülâhazası ile kabul edil
medi. İtalya'da bu şekilde muvazeneyi temin
için sırf bu mülâhaza ile ve birleşik toplantıda
ancak başkanlık edebilir. Diğer taraftan Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı ve Cumhuriyet Se
natosu Umumi Heyetinin, idarî hizmetlerdeki
yetkisi ile Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık
Divanı veyahut, Umumi Heyetinin yetkileri
bakımından Anayasa her hangi birine hiçbir
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ayrılık veya hiçbir imtiyazı vermemektedir.
Esasen mühim olan, bir Meclisin diğer Meclise
üstünlüğü veya yetkilerinin çoğunluğu değildir,
iki Meclisin tevazün fikri içinde vazifelerini
anlayışla yapabilmesidir. Bizim burada Teşki
lât Kanununa müstakillen sahibolmayı iddia
etmemiz; bir Meclisin diğer Meclise üstünlüğü
iddiası değildir. İki Meclisin müstakillen teşriî
vazifesini lâyıkı veçhile ve demokratik gelenek
lere uygun bir şekilde yapabilmesidir. Bu fik
ri ileri sürdüğümüz zaman, karşımıza çıkan şu
dur; gerçi Garp memleketlerinde bütün tatbi
kat iki Meclisin müstakil olmasıdır. İki Mec
lisin müstakil vazife görebilmesi ayrı teşkilât
larının da ayrı olmasına bağlıdır ama her şeyi
de Çarp memleketlerinden görerek yapmıyahm, biraz da Garp memleketleri bizden gör
sün, diyoruz.
Müessese Anayasa nizamı ve çift Meclisin
hukuki espirisi bir yana, biz bir hevese kapıla
rak bir Meclisi diğer Meclise bağlı kılarak, garp
alemine diyeceğiz ki, her şeyi şimdiye kadar
biz sizden alıyorduk ama lütfedin de bu hususu da
siz bizden alın. Bu Millet Meclisi Anayasa
Encümenimle Anayasa bilgisiyle tanınmış sev
gili Coşkun Kırca tarafından ifade edilmiştir.
l\vv şeyi biz garptan öğreneceğimize, biraz da
onlar bizden öğrensin. Bu hususu yani çift
Meclisin biribirindeu müstakil olmasını biz garp
memleketi eri nin An ayasasında gö rmediğimizi,
hiç bir memleketin içtüzüğünde olmadığını söy
lediğimiz zaman, yok ama birazda onlar bizden
örnek alsın, ama bugün anayasalar öyle bir
nizam halini almıştır ki, öyle kalıp hükümler
getirilmiştir ki, Anayasa nizamı içerisinde Par
lâmento hukukunun artık buna aykırı bir şekil
almasına imkân yoktur. Çift Meclis sistemi dedi
ğimiz zaman bu müşkül olacaktır. Müstakil iki
teşkilât bulunacaktır. Ve bu iki müstakil teşkilât
içinde çalışacaktı r. Size tipik bir misalini ve
reyim :
Cumhuriyet Senatosu .Başkanlık Divanına
tahsis edilen bir Station-Wagon tipi bir araba
nın işletiliş şeklini, Millet Meclisi Başkanlığı
«bu bana aittir» noktainazarına sahip olarak,
Cumhuriyet Senatosu İdare âmirlerinden bir
kıymetli arkadaşımız «bu otomobilin idaresi
bize aittir. Bunun için tutulan defter de şöyle
tanzim edilecektir» dediği zaman Millet Meclisi
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B a ş k a n l ı ğ ı «hayır size tahsis edilen bir otomobilin d a h i tarzı idaresi b a n a aittir, bana bağlıdır,
Ben idare edeceğim» 1 demekte ve C u m h u r i y e t
Senatosu ile Millet Meclisinin
müşterek' topl a n t ı l a r m m (gündemini, 'Cumhuriyet
Senatosu
(Başkanının veyahut Başkanlık •!Uyanının hah e r i v e y a h u t münasip şekilde bir m u t a b a k a t ı 
nı almadan dilediğim günde dilediğim mevzula
rı gündeme a l m a k t a size ha'ber vermeden dahi
istediğim zamanda T. l'B. M. Meclisini toplama'kta ben Millet Meclisi olarak muhtarım ve
yetkiliyim»
demektedir. 'Biz şu k a n a a t t e y i z
'ki, Parlâmentoların
m a d d i ve manevî birçok,
gerçek olan, gelenekleri v a r d ı r . B i r 'Mecliste
diğer Meclis in bütçesi, Ibaşka memleketlerde
m ü n a k a ş a ve müzakere edilmez. Birçok mem
leketlerde bahusus meselâ F r a n s a ' d a , meselâ
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diğer Meclis muamelâtına müdahale etmesi Ka
nunu Esasiyle müeyye'dolan bilûmum prensip
lere m u g a y i r bir h a r e k e t olur. Her Meclis is
tediği k a n u n u y a p a r k e n k e n d i gündemine sa
h i p t i r ama diğer Meclisin muamelâtına müda
j hale etmesine i m k â n ı y o k t u r . Ve t a s a v v u r edi
lemez.

€ . Senatosu müstalkillen bir teşkilâta sahibolnıa'k ister. 'Bunun için 'bir kanun
teklifindi 1
b u l u n u r , teşkilât k a n u n u m u z çıksın buna göre
müstakil teşkilâtımızı yapalım der, f a k a t birbuçuk senelik zaman içinde dahi neticelenmez.
Ve hâlâ t e m a y ü l de o y o l d a d ı r ki C u m h u r i y e t
S e n a t o s u n a bir müstakil teşkilâl
vermeye lü
zum y o k t u r . F a k a t Anayasalarla müesses olan
ve İsmail M ü ş t a k Beyin F r a n s a ' d a n tercüme et
tiği A n a y a s a 'hukukunda bir amentü
halini
İ n g i l t e r e ' d e , meselâ ' İ t a l y a ' d a 'bir Meclis diğer } alan ve P a r l â m e n t o h u k u k u n u n esasını teşkil
Meclisin bütçesini dahi müzakere edemez, bir
eden h u s u s a b'iz a r t ı k sırtımızı çevire meyiz. Bi
birlerine k a r ş ı o k a d a r Ihürmet
duygusuyla,
zim halen y ü r ü r l ü k t e bulunan İçtüzüğümüzün
birbirlerine karşı o k a d a r saygı ile bağlıdır
218 nci maddesinde de hususa d a i r h ü k ü m l e r
lar. Çünkü, itibar ancak bu şekilde sağlanır. Biz,
vardır. Teşkilâtımızı k u r a b i l i y o r u z . Teşkilâtı
bir 'Meclisin B a ş k a n ı n ı n otomobilinin
fiyatı
mızı kuracağız. Yalnız komisyon, 221 nci mad
üzerinde dahi kendimizi yetkili görmekteyiz ve
deyi getirmemiş b u l u n m a k t a d ı r . Eski İçtüzü
b ü t ç e l e r d e n ç ı k a r m a k t a y ı z . Biz b i r Meclis ola
ğ ü n '221 nci maddesindeki, Meclisin m e m u r ve
r a k diğer (Meclisin b ü t ü n k a d r o l a r ı
üzerinde
hizmetlilerinin işe alınmasına, terlilerine ve in
kendimizi y e t k i l i 'bulmaktayız. Oenel Sekrete
zibati k o v u ş t u r m a a l t ı n d a b u l u n d u r u l m a l a r ı n a
ri dahi biz t â y i n edeceğiz hevesine sahip bulun
ait b ü t ü n ahkâmın, Riyaset Divanı t a r a f ı n d a n
maktayız. B i r Mecliste diğer Meclisi ilgilen
tanzim edilen h'ir yönetmelikle yürütüleceğini
diren bir mevzu diğer Meclisin Başkanına dahi
âmir bulunmasına rağmen h e r nedense bizim
'haber verilmeden 'gündeme alınmaz. K e n d i
komisyonumuz
bu maddeyi getirmemiş
bu
gündemine sahip Meclisler diğer Meclisi ilgi
lunmaktadır.
Bendeniz şimdi 151 nci madde
l e n d i r e n h u mesele h a b i s mevzuu olduğu za
o l a r a k komisyonun getirmiş olduğu teşkilât hu
m a n o Meclisin B a ş k a n ı n a önceden nezaketen
s u s u n d a Yüksek Heyetinize şöyle b i r m a d d e
ihaber vermesi icabeder ve birbirlerine bu ka
teklifinde ''bulunuyorum :
dar hürmet
duygusuyla
bağlıdırlar.
Zaten
«i'f>l nci maddenin aşağıda yazılı
olduğu
meclislerin otoritesini temin eden şey o iner- I
şekilde
değiştirilmesini
arz
ve
teklif
ederim.»
ü s l e r i n 'kendilerine mânevi itibarlar sağlama
«Cumhuriyet Senatosunun teşkilâtı aşağıda
sına 'bağlıdır. Meclisler ki, bir birinin itibarı- I
gösterilmiştir
:
n ı zedeleme y o l u n d a heveste bulunursa
ve
1.
Başkanlığa
bağlı
'birbirlerinin yetkilerini kısma y o l u n d a hevese I
a)
Özel
Kalem
sa'hibolurlarsa ihal'k efkârında mühim
olan I
b) -Emniyet Orupu
meclislerin mânevi itibarım kendimiz sarsmış
2.
idare Amirlerine bağlı
oluruz.
a) ; Kaymanlık. Levazım ve Daire M ü d ü r l ü k 
i s m a i l M ü ş t a k ' i n tercümesi olan ve bütün I leri,
b) Saymanlığa bağlı veznedarlık
A n a y a s a h u k u k u n d a 'yer almış bulunan flıusus- I
3. Cenel Sekreterliğe bağlı,
l a n arz edeyim. F i l h a k i k a k a n u n l a r ı tanzim I
a) 'Komisyon m ü d ü r ve sekreterlerini de
h u s u s u n d a meclislerin h e r h i r i n istiklâli tam- I
me malık o l d u k l a r ı n d a n bu n o k t a , bir Meclisin I ihtiva, eden Kanunlar, t u t a n a k , Basımevi, Vev-
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sonel ve Arşiv, 'Basın ve E'vrak Müdürleri,
b) 'Komisyonlarına bağlı Bütçe, Plân ve
Kitaplık Müdürlükle ri
c) Doktorluk.» 1
'Bu şekilde 'Cumhuriyet Senatosu müstakil
bir 'Meclisin çalışabilmesini temin edecek olan
bit- teşkilâta r kavuşınuş olacaktır.
'Muhterem arkadaşlarım; Cumlhuriyet Se
natosu, kendisine bağlı ve idaresi Başkanlık
Dîvanı tarafından tanzim edilecek bir yönetme
likle 'kurulacak ve teşkilâtı istediği zaman,
acaba »gerçekten masrafı mueib'olacak bir ta
lepte mi bulunuyor?

3.1.1963 O : 1
lerse yahut edilirse, 600 kadro ile iki Meclisi
bugünkü işleyiş tarzından daha reel, daha iyi
ve daha muntazam şekilde işleteceğimi ve ça
lıştıracağımı peşinen taahhüdedebilirim. (Alkış
lar.)

Şimdi sizlere arz edeyim, benim aldığım
malûmata göre şu anda iki Meclisin hizmet gö
ren memuru, (D) cetvelinde (E) cetvelindeki müs
tahdem 995 kişidir. 995 kişinin, memur olanı 196
kişidir. 196 kişiden Cumhuriyet Senatosunun, is
tediği 42 kişidir.
Cumhuriyet Senatosunun teşkilâtı, yani teş
riî organ olarak hizmetlerimiz birbirimizden hiçbir
farkı olmadan iki Meclis de teşriî organdır. Teşriî
organ hizmetlerini görürken birisinin üyesi 450,
diğerinin 200 e yakın olması birisinin işleri
daha çok diğerinin daha az olmasını göster
mez. Her ikisi de teşriî hizmettir. Yalnız
Millet Meclisinin bizden fazla olarak sahibolacağı yerler; işletme, Millî Saraylar, lokanta
ve (şimdilik sahibolmıyacağımız) kütüphane
dir. Bunun dışında, Kanunlar
Müdürlüğü,
Zabıt Müdürlüğü, Evrak Müdürlüğü, levazım,
muhasebe Daire Müdürlüğü gibi hizmetler ay
nı olacak, birbirinden farklı olmıyaeaktır. Bu
na rağmen, bizim, 'teşkilâtımız yani bütün hiz
metlerimizi yapabilmek için, 196 memur kad
rosu içerisinden, müstakil olarak Cumhuriyet
Senatosuna 'bağlamak veya bağlanmasını iste
diğimiz kadro sayısı 42 dır. (D) cetveli 698
kadrodur,
bundan Cumhuriyet Senatosunun
istediği 59 kadrodur. (E) cetveli 101 kadrodur,
bundan Cumhuriyet Senatosunun istediği 3
kadrodur. Yekûn olarak, Cumhuriyet Senatosu
nun istediği 104 kadrodur. Bine yakın olan
995 aded kadrodan Cumhuriyet Senatosunun
müstakil olarak vazife görebilmesi için iste
diği kadro sayısı, 120 yi dahi bulmamakta
dır, 110 civarındadır. Böylelikle ben bir şaka
diye kabul edilsin; şu mevcut 995 aded kad
ronun 600 ü ile eğer bir tasarruf iddia eder

İViz Cumhuriyet Senatosunun müstakil bir
teşkilâta, sahibolmasmı isterken bütün mesele
leri her cephesiyle tetkik etmiş bulunuyoruz.
38 i -bulan Kanunlar Müdürlüğü memurlarından
biz 1 500 liralık gibi geniş kadroları dahi is
tememekteyiz. 1 250 - 500 arasında 10 u bulan
kadroyu yani üçte birden aşağı olan kadroyu
isterken Umumi Kâtipliğe bağlı 30 u bulan
kadro içinde 10 u bulmıyan 700 - 400 lira ara
sında olan kadroları Zabıt Müdürlüğünden 37
kadrodan
13 kadroyu 1 250 ile 700 lira ara
sında olanları istemekte, Matbaaya bağlı 74
•kadroyu tamamen şimdilik, Cumhuriyet Sena
tosu kendisine ait bir matbaaya sahiboluncaya
kadar 74 kişilik Matbaa kadrosunun Millet
Meclisine, 16 kadrodan ibaret muhasebenin 5
kadrosunun Cumhuriyet Senatosuna, 20 kadro
dan müteşekkil kitaplığı, Cumhuriyet Senatosu
bir kitaplığa sahi b oluncaya kadar, keza Millet
Meclisine kalmasını, 7 kadrodan mürekkep Büt
çe Müdürlüğü bütün kadroları ile Millet Mec
lisine, 8 'kadrodan mürekkep Arşivin, 66 kadrorodan meydana, gelen İşletmenin, 4 kadrodan
ibaret Sivil Savunma, tabildot gibi çeşitli kad
roların hiçbirisinden tek kadro istemeden, 'hep
sinin Millet Meclisine bırakılmasına hiç/bir
itirazımız yok. <lerçe:k olan durum şu; 196
memurdan Cumhuriyet Senatosuna Millet Mec
lisinin tefrik ettiği memur sayısı : 44 dür. 28
hademe ile, 44 memur Cumhuriyet Senatosuna
tefrik 'edilmiştir'. 70 den aşağı olan memur, hiz
metli yani memur «D» ve «E|» cetvelindeki 995
kadro içerisinde 60 kadro, Cumhuriyet Sena
tosuna ayrılmış bulunmaktadır; ve onların da
nakilleri, tâyinleri ve terfileri dahi Millet Mec
lisine ait bulunmaktadır. Öyle ki, İsmail Müş
tak gibi biı- Genel Kâtip yetiştiren Âyamn
karşılığı olan Cumhuriyet Senatosuna bir Umu
mi Kati]) dahi tanınmamaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi Kâ
tibi olacak iki tane de bu Umumi Kâtipliğe
bağlı Genel Sekreter Yardımcılığı olacak. Bu
nun birisi Cumhuriyet Senatosuna ait bulu
nacak, o da, ancak tâyini yapdacağı sırada
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«bunu ister misiniz» diye lütfen C. Senatosu
Başkanlığından sorulacak. «Size Genel Sekreter
Yardımcısı olarak filânı veriyoruz, ne dersi
niz?» denecek. Veya Kanunlar Müdürlüğünden
filân kadrodaki falanca şahsı vereceğiz bunu
kabul eder misiniz denecek. C. Senatosu veya
Reisi, kabul eder veya etmez. Kabul etmezse
ne olacak? Buna ait hiçbir itiraz kaydı olmıyan bir tasarruf iddiası karşısındayız.
Gönül isterdi ki, öyle arzu ederdim ki,
bu mevzu ben Cumhuriyet Senatosu Reisvekili
olarak değil, Yüksek Heyetin 'bir üyesi ola
rak şu kürsüde ifade etmese idim, bu hüzün
vericidir. Bu mevzuu getirmek hususunda te
reddütlerim olmuştur, «iki Meclis birbirlerine
karşı hürmet duygularını zedeler mi» diye,
fakat, gerçek olan budur ki, Cumhuriyet Se
natosu bir komisyonun umumi hüviyetinden
bir santim daha, ileri gitmesini istemiyen bir
hava içerisindedir. (Bravo sesleri.) Bu benim,
Cumhuriyet Senatasunun yüksek teveccühüne
mazhar olmuş bir Reisvekili sıfatiyle değil, Ku
rucu Mecliste Anayasa görüşüldüğü sırada,
Cumhuriyet Senatosunun haiz olması gereken
bir Meclis hüviyeti ve haysiyeti üzerindeki fi
kirlerimin bir devamıdır ve bu fikirlerimin bir
ifadesidir. Yoksa; bir Riyaset Divanı Üyesi
olarak Başkan veya Riyaset Divanının bir yet
kiye sahibolup olmaması hevesi ile bunu getir
miş değilim. Ta, tümü üzerinde Cumhuriyet
Anayasası görüşüldüğü sırada aynen ifade et
miştim, o zaman da söylemiştim. Bir komisyo
nun hüviyetinde bir Cumhuriyet Senatosunu ge
tirmek istiyorsunuz. Bu doğru değildir. Çift
Meclis sistemini ya getirelim, ya getirmiyelim
ama mademki iki Meclis sistemine gittik, o
halde onun icaplarını yerine getireceğiz, iki
Meclis sistemini başka memleketler nasıl yerine
getirmişse biz de o şekliyle yerine getireceğiz.
Hem hukuk devleti diyeceğiz, hem iki Meclis
sistemi diyeceğiz, Anayasamızda yer alan bir
Anayasa müessesesi kuracağız ama bir Meclisi
diğer Meclisin bağlılığı, diğer Meclisin umumi
otoritesi içerisinde bırakmıya cehdedeceğiz. Bu
hususta da benim Yüksek Heyete bir sitemim
olacaktır; 77 sayılı Plânın yürürlüğe girmesine
ve korunmasına ait Kanunun görüşülmesi sıra
sında bir sitemde bulunmuş ve demiştim ki, biz
kendi yetkilerimizi kendimiz koruyamıyoruz.
Ve C. Senatosuna kararlar getirip, bilâhara hiç-
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bir neticesi olmıyacak şekilde diğer Meclise gö
türme yolunu biz kendimiz açıyoruz. Ama hiçolmazsa, şimdi, teşkilâtımızı kurarken, İçtüzüğü
müzü yaparken, teşkilâtımızı müstakil olarak
kurmak mecburiyetindeyiz. Müstakil bir teşki
lât kuracak bir İçtüzük meydana getirelim.
«İçtüzükler kanun mudur, değil midir?» diye
cekler. Gerçekten İçtüzükle teşkil kurulmaz mı?
Bunun hukuki münakaşasını yaparsak görürüz
ki, İçtüzükler kanunlar gibi bir defa görüşme
ye tabidir. Ama, Reisicumhur tarafından ilân
edilmediğine göre ve bir fikre göre de üçüncü
şahısları ilgilendirmediği ve bağlamadığı için ka
nun değildirler. Fakat İçtüzüklerimiz o mahiyet
te değildir. İçtüzüklerimizde meselâ Meclis tah
kikatlarında üçüncü şahısları çağırıp dinlemek
mümkündür. Demekki Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunundan istifade eden üçüncü şahısları
icabında ihzar edebiliyor, demekki; bizim İçtü
züğümüz de 3 ncü şahısları ilgilendiren husus
ları bünyesine alıyor. Kaldı ki, yine Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası İçtüzüklerin kanun ma
hiyetinde olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ana
yasa der k i : Anayasa Mahkemesine iptal dâva
sını kimler açabilir; Devlet Şûrası, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Temyiz Mahkemesi, kendi gö
revlerini ilgilendiren hususlarda Meclislerin İç
tüzüklerinin tümü yahut, kendilerini ilgilendi
ren maddelerden dolayı, Anayasa Mahkemesine
iptal dâvası açılabilirler. Demek ki, Anayasa,
İçtüzüklere icabında Yüksek Hâkimler Kurulu
nu, Devlet Şûrasını, Temyiz Mahkemesini as
kerî Temyiz Mahkemesini ve Divanı Muhaseba
tı ilgilendirecek hükümlerin konabileceğini der
piş etmiş ve böylece İçtüzüklerin kanun mahi
yetinde açıkça hükümler ifade edebileceğini,
yalnız üçüncü kişileri değil büyük lider organ
ları ve Anayasa müesseselerini dahi ilgilendire
cek hükümleri içine alabileceğini açıkça ifade
etmiştir. Şu halde İçtüzüklerimiz üçüncü şahıs
ları da ilgilendiren hükümleri de ifade edebile
ceğine göre, teşkilâtını da kurabilir. Ancak, mü
him olan, biz, kadroları alabilecek miyiz?
Mesele şundan doğmaktadır: Eski Türkiye
Büyük Millet Meclisinde mevcut olan, 231 sayılı
Kanunla birinci maddesi değiştirilen 5509 sayılı
Kanunla, 231 sayılı Kanuna bağlı bütün kadro
lar, demin söylediğim hava ve zihniyetle yeni
Meclise intikal ettiği zaman, Cumhuriyet Sena-
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tosu ilk kuruluşta, derhal, «Hayır!. Şu kadro
benim olacaktır» şeklinde bir görüşe gitmedi.
Anlayış içinde, geleneklerle karşılıklı konuşma
larla, görüşmelerle halledilecek olan hususlar
dır, yahut bir kanun teklifinde bulunalım. Ka
nunla bunları halledelim. Cumhuriyet Senatosu
teşkilâtı ile, Millet Meclisi teşkilâtı ayrılsın»
zihniyeti ile hareket edildi. Millet Meclisi ise,
- Büyük Millet Meclisinden devredilen, Kurucu
Meclis ve Temsilciler Meclisinden gelen bütün
kadrolar bana aittir - Ben tasarruf edeceğim
noktai nazarına sahiboldu, ve kadrolar benim
dir, bütçe ile ben tasarruf edeceğim, dedi. Ha
tırlarsınız, gecen sene Bütçe Kanununun 2 (i ncı
maddesinde Karma Komisyondan gelen şekli
biz değiştirdik. Ve bir büküm koyduk ondan
evvel Sayın Alpiskender'in ve Artukmaç'in ma
aşını alabilmesi dahi Millet Meclisi Reisinin im
zasından geçiyordu, ve imza yetkisi hususunda
Bütçe Kanununun 26 ncı maddesine bir hüküm
koyarak, Sayın C. Senatosu üyelerinin maaş ve
yolluklarının ve bâzı nıasral'lann C. Senatosu
Başkanlığına bağlanmasını istedik, takrir benimdi, kanun maddesini ben teklif ettim.
Madde bu şekliyle geçti ve Millet Meçimi bü
yük bir anlayış gösterdi, yalnız, memur kad
roları için şimdi bir mesele olmasın Teşkilât Ka
nunu ile halledilsin; biz bunları şimdilik İçtü
zükle Bütçe Kanunu ile halledelim, dendi1. Ama
gördük ki birbuçuk senedir bir türlü Teşkilât
Kanunu gelmiyor.
Temsilciler Meclisinden, Kurucu Meclisten
intikal edem kadrfolar için bir taraf, (kadrolar
bütünü ile bana aittir. Bunlar üzerindeki tasar
ruf yetkisi benim tarafımdan kullanılacaktır.»
demektedir. Böyle olunca, Cumhuriyet Senato
su, İçtüzüğüne eski 218 ve 221 nei maddelerde
ki teşkilâtını kurabilecek memurlarını tâyin,
terfi, nakil yetkilerini alacak ama kadro işi ne
olacaktır? Maliyecilerle, bu hususta yetkili
olan kimselerle filkir teatisinde bulunduk. Müm
kündür ki, İçtüzüğe geçici bir madde ile Cum
huriyet Senatosu müşterek kitaplık, lokanta,
matbaa ve işletme gibi müşterek hizmetlerin dı
şında kalan kadroların 1/3 ine yakın bir kad
royu Cumhuriyet Senatosunun kendisine tsk&vsi için TÜKkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi içe
risine bu (kadroları koyup, bu kadroları almak
imkânına sabübolaibilir iniyiz? Naçiz noktai na-
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zarımagöre bu mümkündür. Ek bir madde ile
pekâlâ yapabiliriz. Bizim şimdi ıgörüşmekte ol
duğumuz 151 nci madde teşkilâtımızı tesbit ve
bil âhara onu takibeden 152 nci madde Kâtibi
Umuminin vazifelerini Itesbit etmektedir. Buna
lüzum yoktur. Cenel Kâtibin vazifeleri bir yö
netmelik] e teslbiit. edilebilir. Onun yerine şöyle
Ibir hüküm koyarsak mesele halledilecektir :
(Başkanlık Divanı tarafından tanzim olunacak
Cumhuriyet Senatosu İç İdaresi Yönetmeliği, iç
idareye, tutanaklar m tanzimine, bütün memur
ve ücretlilerin işe alınmasına, işten çıkarılması
na, vazife ve yetkilerine ait nizami kaideler ile
bütün memur ve hizmetlilerin (haklarındaki di
siplin kovuşturmalarına ait hükümleri teslbit
eder...) Bu kayıtlar eski İçtüzükte vardı, her
ne .hikmetse komisyon bu maddeyi -almamış. Bu
maddeyi 'biraz daiha değiştirenek biraz daha
muntazam bir ifade ile getirmiş bulunuyoruz.
Ancak, ortada Ibir kadro meselesi kalıyor, bu da
eski T. B. M. Meclisinden iki Meclise intikal
ettiğine göre Cumhuriyet Senatosu bu kadrola
rın yarısına sa'hibölmak iddias'iyle bir faziletsiz
lik yapmamış olacaktır. Sistem iki Meclis siste
midir. İki Meclis sisteminde eski Meclisin ya
rısının vazifesini üzerine almış olduğuna göre
kadroların müşterek olanları hariç yarısına da
hi sahibolma iddiası müspet iken C. Senatosu
(büyük bir anlayış, büyük bir kadirşinaslık, demiyeyim, büyük bir anlayış içerisinde yalnız
995 kadro içinden 3 te birine tekabül eden 110 a
yakın bir kadroyu istemektedir. Bunu Teşkilât
Kanunu çıkarılıncaya kadar geçici bir madde ile
C. Senatosu T. B. M. Meclisi Bütçesi içerisinde
kendi İçtüzüğünde gösterilen teşkilâta uygun
•olarak memur kadrolarını gösterebilir. Bunu
ya komisyon yapar, yaihut da bep beraber bir
madde tedvin ederiz ve böyieMkle kadrolarımı
zı da tesbit etmiş oluruz.
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Vaktinizi çok aldım. Özür dilerim. Fakat
bu, çift Meclis sisteminin icabıdır. Bu mesele
yi halletmezsek, gelecek Cumihuriyet Senatoları,
halklarını 'a ramı yan, hakları üzerinde titizlikle
durmıyarı bizlere sitemde haklı olurtar. Biz, bir
Meclisin haklarını diğerinin almasını veya Cum'hııriyet Senatosunun diğer Meclisin: 'haklarını
almasını istemiyoruz. Sâdece bir Anayasa hük
münün yerine gelmesini ve bütün devletlerin
meclislerinde olan bir şeklin yerine getirilmesi
ni istiyoruz.
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1,5 sene beklendi, iakalt bir Itiirlü Teşkilât, Ka
nunu gelmedi.
Vaktinizi aldım. Müsamahalarınıza, teşekkür
ederim. (Şiddetti alkışlar)
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, oylamanın
neticesini arz edeceğim :
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sına (104) sayın üye oy vermiştir. (103) kabul,
(1) ret vardır. Cumhuriyet Senatosunca tasarı
nın kanunluğu ıkalbul olundu.
Şimdi Sayın arkadaşlarımdan bir ricada bu
lunacağım, kürsüden sayın arkadaşlarımı ten
vir etmekte biraz güçlük olabileceği için Sa
yın Tigrel arkadaşınım .kürsüyü işgal etmele
rini ve bu hususta Genel Kurulu, Senato Baş
kanı olarak tenvir etmeme .müsaadelerinizi rica i
edeceğim.
(Başkanlık kürsüsüne İhsan Ham it Tigrel
geldi.)
CUMHURİYET
SENATOSU
BAŞKANI
ıSUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Anayasanın
kabulünden sonra Türkiye, yasama hayatında
çift Meclisle idare bahtiyarlığına kavuşmuştur.
27 Mayıs İhtilâlinden sonra siyasi hayatımızın
geçirdiği safhalar hatırlanırsa, çift Mealisin,
memleket siyasi itidalini temin edecek bir rejim olduğu kanaatini hâkim olarak belirdiği
kolaylıkla anlaşılır. Esasen müzakereler bu yolda cereyan etmişti]1. Medeni memleketlerde olduğu gibi, hemen % <^0 nı belki de daha fazlası çift meclisle idare edilir-. Bugün, memleketimizde çift meclise kavuşmuştur.
Vazifeye başladığımız andan itibaren, bütün
alâkalı arkadaşlarla beraber, bu çift meclisin
sistemi üzerinde güzel ananeler ve sağlam hukuki temeller kurmaya büyük gayretler sarf
ettik. Saym Sırrı Ataiay arkadaşımızın, çok
vukuıflıı ve safha safha geçirilen devreleri izah
eden malûmatından sonra benim üzerinde duracağım birtakım hususi vaziyetler vardır ki, Genel Kurulu tenvir edeceğime şüphe .etmiyorum.
Evvelâ iki meclis arasındaki münasebetleri
nasıl kuralım diye çalışmaya başladığımız za
man, bizim hukuki telâkkimiz şu noktadan hareket etti: Anayasamız, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liğini ikiye ayırmıştır. Bunun bir kanadı Mü-
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let Meclisi, diğer bir kanadı da Cumhuriyet
Senatosudur ve üyeleridir. Binaenaleyh, Ana
yasamıza göre 3 ncü meclis yahut, 3 meclisli
bir sistem •mevızuubahis değildir çift meclisli
sistem vardır. Nitekim, dünyada da 3 lü bir
sistemi bütün gayret ve çalışmalarımıza rağ
men bulamadık. Evvelâ bu ihtilâf, Millet Mec
lisindeki çok muhterem arkadaşlarımızın hu
kuki bir noktaya, takılmalarından meydana
çıkmıştır. O noktayı Sayın Sırrı Ataiay arka
daşımız büyük vukufla izah ettiler, onun için
tekrar etmeyeceğim, kısaca söyliyeceğim. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hüviyetini ifade
eden bir terimden ibarettir. Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu bir arada toplandığı za
man, buna Riyaset vazifesi, Anayasaca Millet
Meclisi Riyasetine verilmiştir; demek ki, bir
Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır ve Riya
set Divanını da Millet, Meclisi Riyaset Divanı
deruhte edecektir. Şu halde, Başkanlık Divan
larının tüzüklerle, kanunlarla ve teamülle teç
hiz edildiği çalışma, vazife ve salâhiyetler, Mil
let Meclisi Başkanlık Divanına teveccüh etmiş
tir. O halde Birleşik Oturum dediğimiz iki mec
lisin bir araya gelerek yaptığı faaliyete Riya
set eden Millet Meclisi Başkanlık Divanı iki
meclisin idari bütün tasarruflarında da onun
salahiyetli Başkanlık Divanı uzvunu teşkil ve
terkibeder. Şu halde, Birleşik Oturumun gün
demi doğrudan doğruya o Başkanlık Divanı
tarafından tesbit edilir. Cumhuriyet Senatosu
nun bununla ilgisi olmamak gerekir. «Hukuki
noktai nazarı da, oradan çıktı. «Müşterek hiz
metlerde de aynı şekilde, madem ki, müşterek
mahiyette hizmetler vardır, kitaplık, sağlık hiz
metleri, emniyet işleri, millî saraylar gibi ve
daha bildiğimiz birçok hizmetler gibi, bunlar
üzerindeki tasarruf yetkisi de Birleşik Oturu
ma riyaset hakkını haiz olan Millet. Meclisi
Başkanlık
Divanının salâhiyeti eümlesindendir.» Tezi ileri sürüldü. Bunun üzerinde yapı
lan emekler hakikaten takdirle yadedilmesi lâzımgelen emeklerdir. Arkadaşlarımızdan, bil
hassa. .Sayın Âmil Artus, Ferit Alpiskender,
Sırrı Ataiay, Fikret Türbangil, Mehmet Ünaldı, Nihat Pasinlii ve Kâmil Karaıveüioğlu arka
daşlarımız müşterek Divan toplantısı vesilesiy
le ve bazan da hukuki müsbet bir netice bul
mak gayretiyle yapılan toplantılarda verdik
leri bütün dünyadaki emsal, teşriî organların
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ahenkli çalışması olgun ve Türkiye teşri haya
tına yaraşır bir esas kurmak gayretiyle veri
len izahat ve gösterilen mehazlar maalesef bu
güne kadar bir sene geçtiği halde müspet bir
neticeye ulaşamamıştır. Çift meclisin çalışmaya
başladığı andan itibaren karşılaştığımız güç
lükler hususunda Sayın Sırrı Atalay arkadaşı
mız, emsaller göstererek izah etmiş bulunu
yorlar.
En iptidai ve basit bir iş telâkki ettiğimiz
birleşik oturumun gündemini tanzim meselesi.
Burada Genel Kurul hassasiyet göstermiş ve
Başkanlık Divanına vazife olarak, Birleşik Otu
rumun âni ve fevri davetlerle ve kendi malû
matı dışında toplanmasına set çekilmesini, ken
disine daha evvel haber verilmesi, Birleşik
Oturumun istisnai hâdiselerle meşgul olan bir
oturum olduğunu tebarüz ettirerek, bunun hiç
olmazsa sayın üyeler tarafından parti grupları
tarafından tetkikine imkân verilecek surette
daha evvel kendilerine bildirilmesini haklı ola
rak istemiştir. Bu talebimiz, müşterek Başkan
lık Divanında ve şahsi olarak Başkanlar ara
sında görüşüldüğü halde Birleşik Oturuma Ri
yaset vazifesi Millet Meclisi Başkanlık Divanı
na aidolduğu için İçtüzüğün gündemi tâyin sa
lâhiyetini verdiği Başkanlık Divanı bunu da
Senatoya haber vermeden yapabilir, cevabı ile
karşılaşılmıştır.
Meclisin müşterek malhiyet arz eden vazife
leri vardır. Bu, bu çatının içinde olduğu gibi
bu çatının dışında da mefahirimizi teşkil eden
millî saraylar. Bu saraylar idaresi kime ait ola
caktır, bu sarayların tamiri, muhafazası ve ala
cağı hukuki şekli kim tâyin edecektir1? Kanun
ları yapılıncaya kadar Millet Meclisine, Türki
ye Büyük Millet Meclisine bağlanmış görünen
Millî Sarayların 4,5 milyonluk tamiri mesele
sinde hâlâ kimin salâhiyettar olduğu belli de
ğildir.
Geçen sene sarf edilen emek ve demin isim
lerini hürmetle yadettiğim arkadaşlarımızın ilmî
cevapları karşısında Millet Meclisi, Müşterek Di
van toplantısına temayül gösterdi. Ve bir yıl
müddetle müşterek divan toplantısı yaptık.
Müşterek divan toplantısında birçok kararlar
alındı. Burada hiçbirisini okuyarak sizi yormak
istemem. Bu kartonda bu esaslar ve kararlar var
dır ve alâkadar olacak arkadaşlarımızın tetkik-
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lerine amadedir. Bir sene bu devam ettiği halde,
bu sene ikinci teşriî yılımız başladığı zaman Mil
let Meclisi, müşterek divandan bir fayda görme
diğini ifade eden bir taleple bizi karşı karşıya bu
lundurmuş oldu.
Gerçi, müşterek divan yapılsın diyorlar; fa
kat tezkere dosyasındadır, şu şekilde talebediyorlar : Madem ki birleşik oturum gibi mühim bir
oturumun Başkanlık Divanını biz teşkil ediyoruz,
bu salâhiyet tamamiyle bizim Başkanlık Divanına
verilmiştir, o halde müşterek divan toplantısının
lüzumuna biz kail oluruz. Ve kail olduğumuz za
man gündemini biz tesbit eder davet ederiz.
Şayet Cumhuriyet Senatosu Müşterek Divan
da müzakeresini arzu ettiği bir meseleye kail ise
bizim davet ettiğimiz toplantıya Senato Başkan
lık Divanı gelir, katılır ve orada müzakeresini ar
zu ettiği maddeyi ileri sürer, onu kabul edip et
memekte biz muhayyer bulunuruz. Kabul ettiği
miz takdirde meseleyi alır Başkanlık Divanında
müzakere ederiz. Karar bize aittir. Bu şart ve ka
yıt altında Cumhuriyet Senatosu Müşterek Di
vanını kabul ederse, Müşterek Divanı toplamak
kararma varabiliriz.
Diğer bâzı meseleleri de Sayın Atalay arka
daşımız arz ettiler. Şimdi, dünya çift meclislerin,
münasebetlerini tetkik etiğimlz zaman, buyurduk
ları gibi, hattâ bazan ondan daha ileriye giden
hususiyetler gözümüze çarpmaktadır. Hiçbir mec
lis diğer meclisin, değil salâhiyet ve vazifelerine
müdahale etsin, en ufak bir tasarrufuna karşı, en
büyük hürmet duygusu ile konuşma yapar ve
yanlış olduğunu bilse dahi idari yollarla bunu
telâfi ve tashih eder. Fakat hiçbir meclis, bir mec
lise karşı, diğer meclis haliminde konuşma yap
maz. Bütçesine asla müdahalesi görülmüş değil
dir. Parlâmento literatüründe böyle bir şeye te
sadüf etmiyoruz, arkadaşlar,
Bizim durumumuzda bu olmuş mudur, olma
mış mıdır meselesine ben bir şayanı teessüf ve ha
kikaten bize üzüntü veren ve fakat hiçbir zaman
da çalışma istikametini çizdiğimiz sabırlı, mute
dil yoldan ayrılmamızı icabettirmiyen bir misal
le cevap vereceğim.
C. Senatosu Teşkilât Kanunu, geçen sene baş
larında derhal Millet Meclisine verilmiştir. O za
man İdare Âmiri olan sayın arkadaşlarımız; Karavelioğlu, Ünaldı, Pasinli arkadaşlarımız emekle
hazırlamışlar Divandan geçerek Millet Meclisine
intikal etmiştir,
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Halen meri olan İçtüzüğün 36 ncı maddesi bir
komisyonun, kendisine muhavvel bir teklifi Umu
mi Heyete bir bucuk ayda intikal ettirmesi ieabederken, bugüne gelmişizdir ve halen komisyon
dadır. Komisyonda hiçbir icap ve sebep yokken
Meclisin Anayasa Encümeni bu Teşkilât Kanu
nunun tetkikine heves etmiş ve ihtiyaç göstermiş
tir. Anayasaya aykırı bir kanun olmaması icabeder. Esasen her komisyonun birinci vazifesi, ken
disine muhavvel lâyihanın Anayasaya aykırı olup
olmadığını noktasına matuf olduğu halde bu Teş
kilât Kanunu gibi Anaj^asa ile hiçbir alâkası olmıyan ve oranın Bütçe Komisyonunun da bu nok
ta bir sene zarfında nazarı dikkate alınarak ileri
sürülmediği halde, Anayasa Encümeni bunu al
mıştır. Acaba Anayasa Encümeni aldığı zaman
evvelâ kanuni vazifesini, yani kendisine muhavvel
olan tasarıyı on gün zarfında intaç mecburiyetini
yerine getirmiş midir? Hayır, aylarca tutmuştur.
İkincisi, Anayasaya muhalefet noktasını mı
tetkik etmiştir? Hayır. Oturup doğrudan doğ
ruya yepyeni bir teşkilât kanunu tasarısı yap
mış ve bu teşkilât kanununda şu noktai nazar
dan hareket etmiştir. Bir Türkiye Büyük Mil
let Meclisi vardır, ve bütün teşkilât Türkiye
Büyük Millet Meclisinin olmak lâzım/gelir.
iki, bir Millet Meclisi vardır, onun bir hu
susi kaleme ihtiyacı vardır. Bir de Cumhuriyet
Senatosu vardır, onun da bir hususi kaleme ih
tiyacı vardır. Fakat bütün idare, teşkilât, her
türlü terfi, tâyin, nakil, azil, idaresi, Millî Sa
raylar dâhil, Senatonun bulunduğu çalışma yer
leri dâhil, Senato komisyonları kâtipleri dâhil,
komisyon başkanının emrinde olan bir hademe
nin hakları, vazifeleri dâhil, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlık Divanına ait hükmü
nü daha sarih bir hale getirerek, Millet Meclisi
Başkanı, bütün T.B.M.M. teşkilâtının Başkanı
dır, hükmünü bir madde halinde tedvin ederek,
o yolda intacetmiştir.
Şimdi, bu diğer encümenlerden geçecek, en
cümenler bunu tetkik edecek, o zaman bir şe
kil alacaktır.
Demin arz ettiğim ıgibi, en ufak
birbirini
üzücü kelime dahi telâffuzundan yasama or
ganları büyük itina, kaydeder ve gösterirken
Senato Teşkilât Kanunu bir buçuk seneye ya
kın bir zamandan beri hâlâ intacedilmiştir.
Bu arada, ilâve edeyim, sarf edilen mesai
den eok kısa bahsedeceğim; bir tâli komisyon
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kuralım bunu orada intacedelim denıişizdir ve
bu tâli komisyon kurulmuştur. 'Tâli komisyona
bizim kıymetli arkadaşlarımız
giderek orada
noktai nazarımızı ileri sürmüşlerdir. Bu sefer
tâli komisyondan bâzı arkadaşlar istifa etmiş
ve komisyon inhilâl etmiştir. Tekrar içtüzük ve
müşterek İçtüzük tanzimi için emek sarf edil
mek istenmiş ve yine arkadaşlarım toplanmış
lardır. Kurulan Muhtelit Komisyon yine da
ğılmış ve bu mesai yine akim bırakılmıştır.
ÛBiz, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nı olarak, Anayasanın verdiği hak, külfet ve
vazifelerin dışında ve ötesinde hiçbir şey iste
miyoruz. Anayasa, birçok
memleketlerde ve
yüksek malûmları olduğu gibi bazan meclisleri
eşit haklarla teçhiz etmiştir. Bazan da aksine
hükümlerle bir meclisi diğer
meclisten daha
fazla haklarla teçhiz etmiştir. Fakat hiçbir za
man biribirine tefevvuk noktai nazarından bir
esas teslbit etmiş değildir.
Amerika'da Senato, Temsilciler
Meclisine
nazaran daha büyük haklarla mücehhezdir. Di
ğer memleketlerin bâzılarında
Almanya'da,
Fransa'da Millet Meclisi Senato'dan daha fazla
haklarla mücehhezdir. İtalya'da bunlar tamamiyle müsavi vaziyet göstermektedir. Ve de
ğerli arkadaşlarım, bütün bu noktaları
ileri
sürmüşler ve netice olarak Türkiye teşriî haya
tında, çift meclisle girdiğimiz bu devrede en
sağlam' en kuvvetli, esaslı bir teşriî hayatının
ve ananelerinin kurulmasında çok emek sarf
etmişlerdir, bu bugüne kadar isma edilememiş
tir.
O halde ne yapmak lâzımdır? Şimdi tetkik
ettiğimiz tüzük, iç hizmetlerde bize salâhiyet
verecektir. Buna arkadaşlar ne kadar
fazla
emek katarlarsa o kadar C. Senatosu çalışmala
rını bundan sonra daha kuvvetli esasa bağlıyabiliriz.
Bizim bir yığın taş dam altında
beraber
yerleşmemizin, iki teşriî organın ilmî faaliyet
leri ve teşriî faaliyetleri arasında bir mânası
olduğuna kanaatimiz yoktur, Sayın Atalay'm
buyurdukları gibi, birçok meclisler aynı çatı
altında, bir tek binada çalışmaktadır. Nitekim,
Meclisi Ayan ve Meclisi Mebusan, birçok arka
daşlarımızın hatırlıyacakları gibi, bir koridor
la birbirlerine bağlı, bir binadan ibaretti. Fın
dıklı Sarayı adındaki bir ,'binada çalışırlardı 5
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teşkilâtları ayrı idi. Meclisi Ayan teşkilâtı, Sa
yın Atalay'ın buyurduğu gibi, daha mütevazi,
çünkü adedi daha azdı, hizmeti daha azdı, fa
kat tamamen müstakil idi.
©izim Jbugün karşısında bulunduğumuz fi
kir, Cumhuriyet Senatosunun müstakil bir mec
lis hüviyetinde olmadığı fikri olduğu içindir ki,
bu hassasiyeti gösteriyoruz ve arkadaşlarımız
dan iç hizmetler bakımından Senatoyu teçhiz
etmelerini rica ediyoruz.
Birleşik oturum, hatır!ıyacağınız ve arka
daşlarımızın da izah ettiği gibi, muayyen karar
lar almak için toplanılan bir oturumdur. Ana
yasanın tamamiyle tahdidettiği mevzuların dı
şında hiçbir şeyi tetkik edemez. Binaenaleyh,
meselâ Amerika'yı ele alırsak, Amerika'da bir
leşik oturuma iki başkan riyaset eder. Ve da
ha ziyade merasim mahiyetinde bir topluluğu
ifade eder. Bu türlü birleşimlerde, hem Senato
Reisi, hem de Temsilciler Meclisi Reisi kürsü
de yanyana oturur, biri bir celsede, diğeri öbür
celsede toplantıyı idare eder.
©âzı memleketlerde de -birleşik oturumu mü
navebe ile idare mevzuu vardır. Bizim Anaya
samız bu meseleyi halletmiştir.
Tüzüğün müzakeresinde bir mesele geçmiş
ti, bunu hatırlatarak bir noktayı arz edece
ğim. Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosu
na ve komisyonlara intikal eden kanunların
süresi içinde tetkiki lâzımdır. Bu SÜIT bize ha
vale ile başlar. Ve kaç. defa sayın komisyon
ve başkan ve sözcüleri üzüntü ile müracaat et
mişler ve demişlerdir ki; bize gönderdiğiniz,
havale ettiğiniz tasarıların
yalnız kuru kuru
maddeleri ile karşı karşıyayız. Millet Meclisin
de ne konuşulmuştur, müzakere zaptı ne şekil
dedir? Ne gibi fikirler ileri sürülmüştür? Bun
ları bilmiyoruz, Hatır!ıyacağınız gibi, çok mü
him kanunlar bu devrede geçmiştir ve Millet
Meclisinden bize bu yolda gelmiştir; son bir mi
sal, en taze bir misal olarak arz edeyim. Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu. Bu kanun bize hava
le edildiği zaman. Komisyon Başkanı arkadaşı
mız Menteşeoğlu, gelip, Mecliste birçok tadiller
(Heyeti Umumiyede) olduğu için, tutanakların
kendilerine, komisyona temin edilmesini taleb
etmiştir, haklı olarak. Müracaat ettiğimiz za
man bu tutanaklar henüz tabedilmemiştir, ceva
bı karasında kalınmıştır ve matbaa ile temas

590

3 . 1 . 1963 O : 1
(iliğimiz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi
Matbaasının, tabi olduğu bugünkü rejim ve hal
itibariyle, evvelâ Millet Meclisi tutanaklarının
tabı ve evrakının labı, ondan sonra Senato .evra
kının ve tutanaklarının tabı emrinin verildiği
anlaşılmıştı i*.
Geçenlerde Akif Kyidoğan arkadaşımız, tuta
nakların Saltanatın en son devirlerinde dahi 48
saatten daha ziyade gecikmediğini burada izah
etmişlerdi. Hakikaten elde olan tutanaklar bunu
göstermektedir.
Bizim bugün iki, iki buçuk aya yaklaşan bir
zamandan beri tabedilmemiş tutanaklarımız var
illi. Arkadaşlar, elbette bu durumda tutanak
ları tetkik etmek imkânını elde edememişlerdir.
Personel bakımından arkadaşımız arz ettiler.
Zabıtlarımız için kendi stenolarımız yoktur. Bu
gün mesai sarf eden genç stenolar her iki Mec
lisin külfetini üzerlerine alıp çalışmak mecbu
riyetindedir. Halbuki ayrı bir teşkilât kanunu
muayyen kurslar açarak yeni steno yetiştirmek
le bize tamamiyle kâfi gelebilir.
Komisyon kâtipleri aynı vaziyettedir. Ve ne
verirlerse o komisyon kâtiplerini alıp sayın Baş
kanlarımızın. emirlerine vermek mecburiyetinde
kalırı/,. Fakat onlar hakkında hiçbir tasarruf
hakkı, yoktur. Ne komisyon başkanlarının, ne de
Senato Başkanlık Divanının yoktur. Burada
tafsilâta girip neler çekildiğini, ne gibi müşkül
lerle karşılaştığımızı izah ederek vaktinizi almak
istemiyorum. Yalnız, her halde istirhamımız Se
nato i<* hizmetlerinin önümüzdeki bir yıl zarfın
da, daha iyi geçmesi için arkadaşlarımızın himmei"'erini esirgememelidir.
Geçirdiğimiz bir yıl zarfında, şayanı şükran
dır ki, komisyonlarımızın bütün bu noksanlara
rağmen sarf ettikleri emeklerle bugün ortada
kalmış, tatbik edilmemiş hemen hemen hiçbir
lâyiha yoktur. 10 - 15 soru cevaplanmak için
Salı günü 'emrinize sunulacaktır. Millet Mecli
sinde teraküm eden evrakların hiçbirisi bizde
teraküm etmiş değildir.
Sayın komisyon arkadaşlarımıza ve onların
Reislerine teşekkür ederek ve bu yeni tüzükte
Başkanlık Divanı eğer yeni bir teşkilâtla teçhiz
edilirse emeklerimizin daha semereli olacağını
.il\;de etmekle sözlerimi bitiriyorum; hepinizi
hürmetle selâmlarım.. (Sürekli alkışlar) Sayın
komisyr:! arkadaşlarımıza ve onların Reislerine
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teşekkür ederek ve İm yeni tüzükte Başkanlık
Divanı eğer yeni bir teşkilâtla teçhiz edilirse
emeklerimizin daha semereli olacağını ifade et
mekle sözlerimi bitiriyorum; hepinizi hürmetle
selâmlarım. (Sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyerı..
F E R Î T ALPİSKENDER (Manisa) - - Söz
istiyorum, efendim.
BAŞKAN —• Buyurun.
FERÎT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Cumhu
riyet Senatosunun müstakil bir hüviyet içinde
çalışabilmesi imkânlarını Sırrı Atalay arkadaşı
mız, hemen diyebilirim ki, hepimizin adına ter
cüman olarak, ifade ettiler ve kendileri esasen
bu tezi Kurucu Meclisten beri müdafaa, edegelmektedir. Bu dâvadaki samimiyetine de kaaniiz,
bunun için de bilhassa kendisine teşekkür ederiz.
Sayını Senato Başkanımız Sua'd Fîayri Ürgüplü'de onun bıraktığı bâzı eskileri tamam
ladılar. Ve bir senelik tatbikattan güzel ör
nekler vermek suretiyle bu tüzük üzerinde 'du
rup, üzerine eğilmemiz .lüzumunu' ifade buyur
dular. Bilhassa Sırrı Atalay arkadaşım izm
takdim ettikleri ünergcd'e Millî Saraylar me
selesini bendeniz eksik olarak görmüştüm.
Millî Sarayların doğrudan doğruya alâkası
Cumhuriyet. Senatosiyledir. Malûmuâliniz, hi
lâfet ve saltanatın ilga edildiği zaman bir
aralık bunu Millî Emlâke vermek istediler.
Sonra Büyük Millet Meclisi -kara fiyle «Riya
seti Cumhur sarayı olamaz» dendi, .Millî Saray
lar ismi verildi ve Türkiye Büyük -.Millet Mec
lisine bağlı olarak bu devam etti. Bunun se
bebi de Reisicumhurun yurt dışına, seyahati
veya her hangi bir sebeple, meselâ, hastalığı
dolayısiyle vazifesine bakamaması halinde,
o zaman Büyük Millet Meclisi Reisinin, ken
disinin tabiî vekili olması idi.
Şimdi, Anayasamıza göre Reisicumhur ta
biî vekili Cumhuriyet Senatosu Başkanıdır.
Ve dünyanın her yerinde Devlet reislerinin
kışlık ve yazlık ikâmetgâhları olur. Onun için
millî sarayların birinci vasfı Devlet Reisinin
yazlık ikâmetgâhı olmasıdır. Meclisin kış ta
tili dolayısiyle son zamanlarda kışın da kul
lanılmıştır. Onun için sayın Sırrı Atalay
arkadaşımız önergelerine bu diğer müessese
leri bağlarken Millî Sarayları, da ithal etmiş
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olurlarsa daha isabetli olacak ve bizi de ay
rıca bir önerge vermekten kurtarmış olacak
lardır. Sırrı Atalay arkadaşımız, tahmin
ediyorum ki, eski İçtüzüğün 218 nei madde
sini örnek ittihaz ettikleri için Millî Saray
lar da oraya gitmemiş, arz ettiğim gibi bu
hilâfet ve saltanatın ilgasından sonra Dev
let Reisine bağlandı. Ve Millî Saraylar un
van iyi e anıldı. Ondan ileri gelse gerektir.
Millî Sarayların oraya 'alınması
faydalı olur.
Bilhassa bu ciheti belirtmek isterim.
İçtüzüğün Reisicumhurun tasdik ve ilânı
na müncer olmaması onun bir ikanum hüküm
ve kuvvetinden uzak olmasını icabettirmıez.
Çünkü İçtüzük teşriî organa ait bir mesele
dir. Ve Devlet Reisi Anayasa mucibinöe teş
riî organlara müdahaleden uzak tutulmuştur,
tarafsızlığı prensibine dayanılarak. Fakat Hü
kümetin icra edeceği hususları Reisicumhur
tasdik ve ilân eder. Çünkü, Reisicumhur ic
ranın başıdır, ve Başbakanı da 'kendisi tayin
eder. İçtüzük yine, Sırrı Atalay arkadaşımı
zı t ey iden arz ediyorum, tam manâsdyle bir
kanun hüküm ve kuvvetindedir. Bu itibarla,
İçtüzüğe bu maddenin konması hukuıki 'ba
kımdan hiçbir mahzur tasımlamaktadır.
Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi ara
sındaki çıkmaz ,ihtilâf demiyeyim, çünkü Se
nato hakikaten kendisine yakışır bir olgunluk
ve vekâr içinde hukuk prensiplere dayanarak,
tatbikatın] da aynı şekilde presiplere istinat
ettirerek, haklarını istemiştir. Fakat karşı
taraf daha ziyade hissî 've indî hareketlerde hulunmuştur ve esasen ıcemiyet (hayatında daima
yeniye ve yeniliğe karşı direnme her zaman
hissedilir olur. Bu direnme, millî harstan ve
anenelerden gelirse faydalı olur. Fakat böyle
bir kaynaktan ıgelmez ve 'bir hu'kuki mesnede
de istinadetmezso şüphesiz iki yeniliğe 'karşı
bir sabotaj olur. Esasen bu direnme hiçbir man
tığa da istinadetmem ektedir. Yine Sırrı Ata
lay arkadaşımız bu müesseseleri tadadederken,
işte şu ve bu sebeple bugünkü 'Meclis aynı ça
lı altında yaşayan iki müesseseden ibaret ol
duğuna, göre bunların Millet 'Meclisinde kalma
sında- ısrar ediyorlar dedi'ler. Aynı çatı altın
da bulunmak, bunların betahsis (birine (bağlan
masını icabettirirse o zaman Senatoya değil de
Millet Meclisine bağlanmasının sebebi ve izaihı
yapılmamış olur.
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Nitekim Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün bu
'kürsüden buyurdukları bir husus vardır ki ha
kikaten Millet Meclisinin bu husustaki ısrar
derecesine varan direnişleri 'biraz hissi bir ifa
dedir. Buyurdulklarına. ıgıöre ıAnayasa Encüme
ni bunu Bütçe Encümeninden almış, yenibaştan bir kanun tedvin edercesine bunu tedvin
etmiştir. Anayasaya göre, ibuigün ayakta bu
lunan, yürürlükte olan İçtüzüğe göre, bu, ta
mamen aykırıdır. 'Günkü, bugünkü İçtüzüğü
müz, encümenlerin asla ! kanun tedvin edemiyeceklerini ve kendilerine muhavvel olan hususatı tatbik ederek bir karara 'bağlayacağını,
s'öyler. Sonra, 'bir encümen, diğer ıbir encü
mene havale edilen bir lâyihayı istediği zaman,
'sadece bunun üzerinde ;bir mütalâa beyan ede
ceğini, yine 'bugünkü içtüzüğümüz bildirmek
tedir.
(Bugünkü İçtüzüğün 28 nci maddesinin 2
nci fıkrasını 'okuyayım: «Kezalik bir encümen
diğer bir encümene muhavvel hir lâyiha veya
teklif veyahut alelıtlak !bir mesele hakkında
mütalâasını beyan etmek üzere o lâyiha veya
teklifin kendisine havalesini istiyebilir.» Yal
nız mütalâa beyan etmek üzere, yoksa tümünü
değiştirm'eye yetkili değildir.
Yine İçtüzüğün 129 ncuı 'maddesi şöyle di
yor: «Encümenler kendilerine muhavvel işle
rin tetkikinden başkal ıh'içjbir işle meşgul] 'Oİamazlar.ı» Ve ibu madde, 'bilhassa uzun ıbir Par
lâmento! tatbikatı esnasında, şunu belirtmiş ki;
encümenler Ikanun tedvin edemez. Gelen 'ka
nunları anıca'k tetkik eder, tadil eder. Şu veya
bu şe&le sokar. Bu itibarla Millet Meclisinin
'bu tasarrufu yerinde değil ve bizatihi bugün
yürürlükte olan İçtüzüğe de aykırıdır. IBiz İç
tüzükte yapacağımız bu tadille bir tatbikat
avantajı sağlıyoruz. Bizim İçtüzüğümüz bir
kanun 'hüküm ve 'kuvvetindedir. Şayet Millet
»Meclisi de kendi İçtüzüğünü yaparken buna
uymazsa o zaman bize Cumhuriyet Senatosu
olarak, hir hak aramak, imkânını veriyor. Bi
naenaleyh, Sırrı Atalay arkadaşımızın çok ye
rinde olan bu teklifini, 'ben de, kafbul 'buyur
manızı istirham ediyorum. Çünkü, Millet
Meclisi 'bu hu'kuki realiteleri kabul etmediği
takdirde, hiç.olmazsa, Anayasa Mahkemesinde
hakkımızı aramak 'imkânını kazanmış olaca
ğız. (Bu tatbik imkânlar da hize sağlanmakta-
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dıı*. Zaten, biz mevcut Anayasanın bize hahşerttiği haklar- ve prensiplerden 'başka bir şey is
temiyoruz.
Yine, yüksek huzui4a.ri.nrzi terk ederken,
Sırrı Atallay arkadaşımızın bu önergelerine,
Millî ıSarayları da itlhal etmesini istirham edi
yorum. Çünkü bunun Millet Meclisi ile, hilguna,
alâkası ve münasebeti yoktur. Cumhuriyet Se
natosu bizatihi 'kendisiyle alâkadar; muraka
besi, tanzimi ve idaresi kendisine mevdu bir
iştir. Hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ağırnaslı.
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu meselenin ondört aydan
beri gecikmiş olmasından, yani her iki meclis
müstakil bir teşriî organ vasfını Anayasa ile iktisabettikten sonra, burada huzurunuzda arz ede
yim ki, hâlâ bir teşkilât kanununa ve teşkilâta sahibolamamanın kusurunu başta ben de, Başkan
lık Divanında görüyordum. Şimdi Sırı Atalay ar
kadaşımızın ve Başkanımız Sayın Ürgüplü'nün
izahatından sonra anladım ki, nezaketin haddi
gusvasma varılarak teşriî meclisler arasında en
ufak bir ahenksizliğin çıkmasının önlenmesi gay
retiyle adetâ en yatkın bir hareket tarzı ihtiyar
olunmuş ve gecikme de bundan doğmuştur. Bina
enaleyh kendi vicdanımda, Başkanlık Divanımız
bu işte acele etmiyor şeklinde mevcudolan şüphe
bu şekilde izale edilmiş oldu. Kendilerine huzuru
nuzda gösterdikleri olgunluk, nezaket ve anlayış
dolayısiyle teşekkür ederim, tebrik ederim. Elbetteki Cumhuriyet Senatosuna düşen bu yolda
bir anlayışlı hareketti. Ama, bunu muhtelif za
manlar, münferit birtakım hareketler olarak biz
ler Karma Bütçe Komisyonunda izah ederken,
orada ikaz sadedinde söyledik. «Bir müessese ya
vardır, bütünü ile olması icabeder, ya yoktur, bü
tünü ile yok olur.» Başka bir şık, ikinci bir yol
yoktur.
Bu meclislerde öylesine teşkilât kanunları ver
mişizdir ki, lüzumu çok şek ve şüphe götürür, he
le fazlalığı şüphe götürmiyecek kadar aşikârdır.
Bugün beşyüzbine varan ve Personel Dairesi ta
rafından ıslahı ve tanzimi mutlak surette sık sık
temennilerimizin hedefini teşkil eden, devlet kad
rolarının, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ne du
rumda olduğunu burada izaha bile lüzum yok
tur. Yani bu kadar geniş bir memur, hizmetli, üc
retli kütleyi hoş görürlükle karşılıyabiliyoruz da
Cumhuriyet Senatosu gibi Anayasamızın uzun
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mücadelelerden sonra kazandığı bir teşriî organ
dan 80 - 100 kişilik bir personeli esirgiyoruz. Sa
yın Ferit Alpiskender arkadaşımız, Millet Mec
lisine mal olur şeklinde ifadede bulundular. Öyle
anlaşılacağı endişesiyle bir hususu tavzihe lüzum
duyuyorum. Bu, Millet Meclisinin böyle bir an
layıştan hareket etmesini ümidetmek bile iste
mem. Bu sadece şahıs meselesidir. Maalesef gayet
basit ve bu kürsüden üzülerek ifade etmek mec
buriyetinde kalacağım; ancak primitif saymak lâzımgelen, bütün teşkilât benim kanadımın altın
da bulunsun diyen bir zihniyetten ileri geliyor. I
Bunu başka türlü izah etmeye imkân yok. Bunu
başka makamlara yakıştırmak mümkün değildir.
Neden?.. Mademki ayrı ayrı müesseselerdir, ayrı
ayrı teşkilât vermek için istical göstermeleri lâzımgelirdi. Hakikaten burada ifade edildiği gibi
karma toplantılarımızdaki gündem mevzularının
hallinde bile bir bencillik ve bir otorite hevesi sık
sık kendisini göstermiş oluyor. Bu teşriî organlar
arasında anlaşmazlıklarla geçen şu iki seneyi hatırlıyarak bu sayfayı kapatmış olalım. Benim, Sa
yın Atalay arkadaşımızın geniş izahlarında ka
tılmadığım nokta yoktur. Çok dikkatle tetkik et
mişler, sağ olsunlar. Her noktasına iştirak ediyo
rum. Yalnız, muvakkat mahiyet arz eden bâzı hu
susların, daimîlik arz eden kanunlar gibi muvak
kat hükümler içinde yer alması, umumiyetle bütçe
tekniğine, Muhasebei Umumiye Kanununa ve ka
nun anlayışına uygun düşer mi? Benim endişem
sadece buradadır.
Bizim bu konuyu, Teşkilât Kanununu İçtü
zükle halletmek yoluna gitmemiz belki bir ders
verme bakımından isabetli olacaktır. Fakat yarın
bu kanunun icabettirdiği masraflar için tahsisat
istenecektir. Bütçe Kanunu oradan geçtiği için
bu tahsisatın istenmesi Bütçe Karma Komisyo
nundan olacaktır. Orada birtakım güçlüklerle
karşılaşacağız. Diyeceklerdir ki, bir teşkilât ka
nunu çıkmadıkça İçtüzüğe konulan bir hüküm
Karma Bütçe Komisyonunu tahdidetmez. Buna
tahsisat vermeyiz. Böyle bir şeyin olması müm
kün olduğundan bunu arz ediyorum. Şu halde bi
zim yapacağımız başka bir demarj, Cumhuriyet
Senatosunun Riyaset Divanını destekliyerek, Teş
kilât Kanununun mutlaka kabul edilmesi yolun
da bir demarj düşünülemez mi! Yakında Devlet
bütçesi gelecektir. Bunu şimdiden ifade ederek,
Karma Bütçe Komisyonu ve Meclis Başkanlıkla- |
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rina «Teşkilât Kanunumuz çıkarılmazsa bütçeyi
müzakere etmiyeceğiz» denilemez mi? Komisyon
da birbuçuk sene beklettiği Teşkilât Kanununun
hemen çıkarılması ve komisyonun vazifesi dışın
da, Sayın Alpiskender'inde ifade buyurdukları
gibi, yeni bir teklif haline getirmek gibi tamamen
kendi vazife hudutları üstünde bir davranışı red
dederek sadece Teşkilât Kanunu teklifimizin sü
ratle ve teklifimize âzami derecede uygun şekilde
Meclisten geçirilmesi, aksi halde bütçenin müza
keresi hususunda Cumhuriyet Senatosunun bütçe
nin vebalini almaksızın kendi hallerinde bırakmak
gibi bir demarj yapılamaz mı diye aklıma geldi.
Cumhuriyet Senatosu, - ben şüphesiz ki, kendi
Teşkilât Kanunumuzu kendimizin yapmamız ta
raftarıyım ve bu lüzumludur - kıymetli arkada
şımızın bu fikirlerine iltihak ederek, yahut bunu
ikinci şık olarak düşünerek Teşkilât Kanununu
Cumhuriyet Senatosundan geçirir ve kabul ede
riz. Anayasadaki cereyan tarzı böyle olmaz. Fakat
bu bizim iç meselemiz olduğuna göre, bir ayrı ka
nun olarak geçirilip, «bu bizim kanunumuzdur,
bu Karma Bütçe Komisyonunda nazara alınsın,»
denilemez mi? İkinci yoL da budur.
Kıymetli arkadaşlarımın da ifade ettikleri
gibi, bu gayet mühim bir kanundur. Bizden sonra
gelecek, ve çok kıymetli teşriî faaliyetleri olacağı
temenni edilecek Cumhuriyet Senatoları için de
bir mukaddime olacaktır. Bu davranışlar her hal
de çok netice alıcı ve müessir olmalıdır. Bugüne
kadar bu davranışta bulunan zihniyete buradan
eseflerimi ifade etmeden geçemiyeceğim.
Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus.
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhte
rem arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, Içjtüzüğün
•bütün hükümleri çok önemli idi. Fakat, Sena
tonun iç hizmetlerine taallûk eden ve şu anda
görüşülmekte olan ve bunu kapsıyacak madde
ler ayrıca özel bir ehemmiyet taşımaktadır.
Komisyonumuzun İçtüzüğü hazırladığı sıra
larda - ki oldukça eski toir tarihe, geçen sene
ortalarına kadar gitmek lâzrmgeliyor - Teşkilât
Kanunumuzun hazırlandığı ve Millet Meclisine
sunulduğu, komisyonca malûm olduğu için, ko*
misyon Teşkilât Kanunu birçok hususları dü
zenlemiş olduğunu hdldiğıi için, bugün huzuru
nuza gelmiş olan maddeyi bu şekilde tedvin et-
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meyi yeterli bulmuştu. Fakat o günden bu yana
geçen zaman içinde, şimdi dinlediğiniz Sayın
Başkanımızın izahatından ve Sırrı Atalay ar
kadaşımızın ifadelerinden durumun bildiğimiz
den çok dafha başka şekilde cereyan etmekte ol
duğunu anlamış oluyoruz. Bu vaziyet karşısın
da, hakikaten bu maddelerin dalha başka bir şe
kilde düzenlenmesi bir zaruret olarak kendisini
gösteriyor. Yine aynı sebepledir ki, Sayın Ata
lay arkadaşımızın temas buyurdukları bugün
yürürlükte bulunan İçtüzüğün 221 nci madde
si, şimdi huzurunuza sunulmuş olan İçtüzükte
yer almamıştı. Esasen sadece Riyaset Divanı ta
rafından, Meclisin veya Senatonun Dahilî idare
Talimatnamesinin düzenleneceğine ve bu Dahilî
idare Talimatnamesinde ne gibi husufların tan
zim. edileceğine dair bir hükmü kapsamamakta
dır.
Yine bu madde vaktiyle yürürlüğe konduk
tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilât (hakkındaki 5509 sayılı Kanun
la ve yine bu kanunda değişiklik yapmayı ieabetıtiren 5931 sayılı kanunlar^ aşağı - yukarı, bu
talimatnameyi tamamlamış veya uygulanma sa
hasını daraltmış vaziyettedir.
Görüşümüzü özetlemek ieabederse içtüzük
yapıldığı zaman Teşkilât Kanunumuzun normal
bir prosedür içinde çıkacağı ve tatbik edileceği1
kanaatti 'komisyonumuzda hâsıl olduğu için,
.maddenin bugünkü teklif edildiği şekilde kal
ması ile iktifa edilmişti. Söz konusu olan 227 nci
maddenin ayrıca İçtüzüğe konmasına lüzum ve
zaruret görülmemişti.
Şimdi, yepyeni bir vaziyetle karşılaştığımıza.
göre ve Senatoda biraz evvel de Sayın Senato
Bagfaanımn lütfettikleri izahatlariyle Senatonun
ne kadar sıkıntılı (bir durumda olduğunu da
afBkça anlatmış olduğuna, göre, hakikaten bir
takım tedbirlerin alınması keyfiyeti artık Genel
Kurula ve komisyona terettübetimektedir.
Bu itibarla Sayın Sırrı Atalay arkadaşımı
zın bu hususlara temas eden önergesini biz de
benimsiyor ve buna katılmaktan zevk duyuyo
ruz. Buradaki fikirlere karşı 'bâzı tereddütler
olabilir. Bu tereddütleri, komisyon olarak, iti
mat buyurduğunuz ve yetki verdiğiniz bir arkadaşraız sıfatiyle, Anayasa hukuku açısından
aydınlatmayı bir vazife telâkki ediyorum. Bu
itibarla kısaca bâzı noktalara dokunacağım.

594

3 . 1 . 1963 O : 1
Efendim, bizim Anayasamız katiyen üç Mec
lis esasını kabul etmiş bir Anayasa değildir.
Kesin olarak anlaşılması lâzımgelen evvelâ bu
nokta vardır. Yani Anayasamız Millet Meclisi,
Cumhuriyet Senatosu ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi diye üc Meclisli bir sistem kabul etmiş
değildir. Tam aksi bizim Anayasamız iki Mec
lisli bir sistemi kabul etmiştir. Bunlardan bir
tanesi Millet Meclisi, diğeri ise Cumhuriyet Senatosudur. Fakat, mahdut ve istisnai bâzı hal
lerde bu iki Meclis beraber toplanır ki, buna
birleşik toplantı adı verilir. Bu toplantıların adı
birleşik topl ant ı1 ardır.
Bu toplantı] a fin adı, siircü lisanla, hataen
söylendiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi
toplantıları değildii'. Anayasamız Cumhuriyet
Senatosunu ve Millet Meclisini, her ikisini iki
kamara, iki Meclis olarak mütalâa etmiştir. Bu
iki Meclisi millî iradenin temsilcisi olarak gör
mektedir. iki Meclisin bir arada toplanmasına
bir terim yanlışlığı olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi toplantısı denilmektedir. Bu tâbir
de, eski Anayasamızın, Atatürk'ün ruhuna sa
dakat göstermek ve Millî Mücadele senelerinde
kullanılmış olan ve ayrıca memleketimizde özel
bir kıymeti ve tarihî bir kıymeti bulunan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kelimesini, vaktiyle
Anayasa Komisyonunda, bunun bir türlü feda
edilmesine gönlümüz razı olmamasından ve ko
misyonumuzun da bu hisse kapılmış olmasından
ileri gelmektedir. İşin tarihçesi de bundan iba
rettir.
Yoksa, aslında pekâlâ üçüncü bir kelimeyi
de, yahut iki Meclisi ifade etmek üzere bir for
mül düşünebilirdik. Mamafih, bu yalnız bir hal
çaresi de değildir. Başka memleketlerde böyle
bir şekilde olmak üzere Ayan Meclisi veya Se
nato ve Millet Meclisini de ihtiva eden üçlü bir
terim de mevcuttur.
Nitekim, Birleşik Amerika'da «Kongre» de
diğimiz terim, tamamen bizdeki «Büyük Millet
Meclisinin» karşılığındadır. Kongre iki kama
radan ibarettir.
Kongreyi teşkil eden müesseseler Temsilci
ler Meclisi ve Senatodur. Ve kanun kongre tâ
birini kullandığı zaman bu iki Meclisi kesdeder. Bizde de Anayasamız Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tâbirini kullandığı zaman bu iki
Meclisi, ykm, Millet Meclisi ve Senatoyu kasdeder. Bu âdeta, iki sözü tekrar etmemek için

C. Senatosu

B :%

3.1.1963

0 :1

bir nevi kabul edilmiş bir kolaylık gibidir. Biz j nun pek tabiî olduğu aşikârdır ve Anayasamız
de demek ki, iki Meclis mevcuttur. Bu iki Mec [ da bunu tasrihe lüzum görmemiştir. Sadece
lis her ne kadar çalışmalarının sonunda bir tek ] toplantıyı kimin idare edeceği meselesi vardır
ki, buna da Millet Meclisi Başkanlık Divanı de
eser vücuda getirirlerse de çalışmaları, bünye
mek suretiyle, müşterek toplantıların Millet
leri ve faaliyetleri itibariyle tamamen birbirin
| Meclisi Başkanı tarafından idare edileceği açıkden müstakildir.
Şimdi bu vaziyet karşısında, bu esası tesbit i binmiştir.
Şimdi görülüyor ki, burada, Anayasanın bir
ettikten sonra, biz tabiatiyle Teşkilât Kanunu J
I
fıkrasından
istifade ederek Senatoyu Millet
muzu ve İçtüzüğümüzü bu prensiplere uygun ve
buna muvazi olarak hazırlamamız gerektiğini i Meclisinin bir komisyonu veya bir şubesi haline
Sırrı AtaJay arkadaşımız Osmanlı Meclisi Aya i getirmeye mevzuat ve Anayasamız katiyen mü
sait değildir.
nının İçtüzüğünü misal göstererek ifade buyur
)
Yabancı memleketlerde görüyoruz ki; onladular. Biz her halde Osmanlı devlinden daha
j
rın
senatolarının İçtüzükleri tamamen müstakil
geriye doğru gitmek durumunda değiliz. O de
virde kabul edilmiş olan birtakım prensipleri | hüviyetli ve kendi durumuna hâkim, kendi teşmuhafaza etmek cesaretini göstermemiz gerek ! kilâtma hâkim hükümler taşımaktadır. Meselâ
mektedir. Kaldı ki, Anayasamız sarih olarak bu I bir fikir vermek için Fransız Senatosunun 1961
hakkı bize tanımıştır. Millet Meclisine mensup j tarihli İçtüzüğünün 102 nci maddesini nıüsaadearkadaşlarımızla yaptığımız münakaşalardan Öğ i nizle okumak istiyorum.
Burada «Divan, Senato hizmetlerinin teşkireniyoruz ki, onların saplandıkları bir hüküm I
vardır. Bu hükmü, hepiniz biliyorsunuz, müş i tatlanma ve işleyişini, işbu İçtüzüğün koyduğu
terek toplantıların Başkanlık Divanını Millet ! formalitelerin muhtelif servisler tarafından
Meclisinin Başkanlık Divanı teşkil ed(}r, diye j yerine getirilme şekillerini, keza, personelin
Anayasamızda bir hüküm vardır. Orada müş i statüsünü ve Senatonun yönetmeliği ile persoterek toplantı tabiri kullanılmıştır, Türkiye Bü I nelin mesleki teşkilâtları arasındaki münaseyük Millet Meclisi tâbiri kullanılmamıştır. Ya : betleri, bir İçtüzük tâyin edecektir» hükmü karhut, Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir Mec ; şımıza çıkıyor. Demek ki, bir içtüzük kabili tatlis yoktur. Bunun olmadığını, buna en çok be! i bik gayeleri tâyin edecektir. Sonra, yine bir
bağlıy anların, yani, Millet Meclisinin ifadele | madde daha var. «İdari bakımdan, bu madde
j üzerindeki tasarruf yetkisi Başkanlık Divarinden de anlaşılmaktadır.
\ nına aittir. Yönetim, Divanının murakabesi alMaddede, «Müşterek toplantılarda. Başkan
; tında idareci üyeler vasıtasiyle sağlanır.» ve
lık Divanı, Millet Meclisi Başkanlık Divanı»
; saire.
denilmektedir. Bu mm manâsı nedir? Bunun ma
|
İtalyan içtüzüklerinde buna benzer gayet
nası, gayet sarih olarak, müşterek toplantıları
I acık hükümler mevcuttur. 118 nci maddeyi
biraz evvel Sayın Senato Başkanının da ifade
i okuyayım : «Senatonun idari bürolarına ve hizbuyurdukları gibi, Amerika'da olduğu gibi, iki
• metlerine bir Genel Sekreter nezaret eder. TeşBaşkanın yanyana oturarak, oturumu münave
i kilât 'kadrosu, yetkileri, büroların vazifeleri
be ile idare etmeleri gibi bir duruma mahal ver
i ve- Senatoya "alınan personele ait bütün nizamemek içindir.
| mi kaideler , Başkanlık Divanı tarafından tas'
dik edilen özel talimatla tesbit olunur.»
O halde, müşterek toplantıların idaresi ba
kımından o andaki Başkanlık Divanı, Millet !
Görülüyor ki, bu i (-tüzüklerde, 3 neü şahısMeclisi Başkanlık Divanıdır. Dakat. lopJaııtı- ; hıra ait
kayıtların "ayrıca özel talimatlarla
dan evvelki safhada, toplantının hazırlanması,
düzenlenebileceği esasını kabul etmişlerdir.
gündemin tesbiti vesaire gibi konularda, hattâ i
Ayrıca, İçtüzük kanun değildir tezine karşı
müşterek toplantılara davet meselesinde, ki bu 1 olmak üzere Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız
hak toplantının dışında olan temas ve olaylar
biraz evvel burada Anayasamızın 149 ncu maddır, pek tabiî olarak her iki Meclis Başkanlık İ desinden bahis buyurdular. Ben de aynı mü
Divanlarının müşterek çalışması, gündemi vesatalâaya iştirak edyorum. Anayasamızın 149
ireyi beraber hazırlaması gerekmektedir, lîuucu 'maddesi iptal dâvası açabilecek olan ma-
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kumları tesbit etmektedir ve onlara karşı iptal
dâvası açılabileceğini saymaktadır. Bu maddeye
göre bu Meclislerin, yani Cumhuriyet Senatosu
nun vıe Millet Meclisinin içtüzüklerine karşı ip
tal dâvası açmak mümkündür.,
Demek ki, içtüzük, kanunlarla tamamen »ay
nı seviyeye getirilmiş ve konulmuştur. Denile
bilir ki, İçtüzük hakkında Meclis mensupları
tarafından bir iptal dâvası açılması söz ko
nusu oluyor. Onun için kendilerine bu hakkı
vermek m&ksadiyle bu hüküm sevk 'edilmiş
tir. Derhal buna cevap vereyim. 149 ncu mad
de, yalnız Meclis mensuplarına değil, ki o Mec
lislerin en az 1/6 sayısındaki üye sayısının
müracaatiyle açılabilmesi mümkün olan bir
dâvadır. Bunun dışında bakınız ne kadar mü
him bir hüküm sevk 'ediliyor : «Kendi varlık
ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek
Hâkimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî
Yargıtay ve üniversiteler...» Bu 149 ncu madde,
bunların varlık ve görevlerini 'ilgilendiren alan
larda meclislerin içtüzüklerinin hüküm ifade et
mesi mümkün ve melhuz ki, kendilerine bu
bakımdan dâva hak 'tanınmıştır.
«... Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren
alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay,
Danıştay,
Askerî Yargıtay ve üniversiteler
kanunların veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzüklerinin...» Yine bakınız, 'iki Meclisin
ismini tekrar etmemek için Türkiye Büyük
Millet Meclisi içtüzükleri diyor. Ama içtüzük
leri demek suretiyle iki Meclisi ayrı olarak
kasdettiğini
sarahatan ifade «diyor.
Bu
suretle o ncü bir meclis olarak, Türkiye Büyük
Millet Meclisi olmadığı tezi Anayasa hükümle
ri ile teyit ediliyor. Bu husus şu maddede de
kendisini gösteriyor. Kanunlar veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüklerinin veya bunların
belirli maddelerine ve hükümlerine göre, Ana
yasaya aykırılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkeme
sine doğrudan doğruya iptal dâvası açabilirler.
Bu hüküm de gösteriyor ki, biraz evvel arz
ettiğim diğer gerekçelere bu hükümler de ekle
nirse, İçtüzüğün bu şekilde tanzimi şekli, Ana
yasa ve hukuk esaslarına aykırı olmaması lâzımgelir.
Biraz evvel konuşan arkadaşım Sayın Ağırnaslı, meselenin halli için iki teklif düşündükle
rini ifade ettiler. Birisi, bütçe meselesi. Yani,
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bizim Teşkilât Kanunumuz çıkarılmazsa bütçeyi
görüşmekten, yahut bütçe görüşülmesinden istinkâf edelim gibi bir ifadede bulundular. Bende
niz bunun Anayasa bakımından mümkün olabile
ceğini zannetmiyorum. Bütçedeki muayyen dai
re işlerinin görüşülmesi meselesi Anayasayla bi
ze verilmiş bir haktır, bir görevdir. Bizim Teş
kilât Kanunumuz çıkmadığı için biz de bütçeyi
görüşmüyoruz, veya, bunun görüşülmesinden istinkâf ediyoruz dememiz doğru bir şey olmaz
kanaatindeyim.
Bundan başka gene bir teklif olmak üzere,
«Teşkilât Kanunumuzu madem görüşmüyorlar
biz, tıpkı bütçe gibi veya ek ödenek kanunları
gibi Senato Teşkilât Kanununu evvelâ biz görü
şelim, ondan sonra Meclise gönderelim. Bunun
üzerinde duralını» diyorlar. Ben şahsan ve ko
misyon üyesi olarak, bunun da mümkün olacağı
na inanmıyorum. Çünkü Anayasamız, belirli
maddelerinde kanunların ne şekilde görüşülece
ğini tesbit etmiş bulunmaktadır. O halde biz
komisyon olarak, durum ve ihtiyaçlar karşısın
da bu maddenin ihtiyaca uygun şekilde tanzimi
gerektiğine inanıyoruz. Sayın Atalay'm takriri
okunduğu zaman fikrimizi ifade edeceğiz. Eğer
bu imkânı derhal bulamazsak, takririn komis
yona verilmesini rica edeceğiz. Gelecek Birleşim
de takrir hakkındaki fikirlerimizi beyan edece
ğiz. Takriri esas itibariyle kabul ediyoruz, fa
kat bâzı redaksiyon tetkiki noktalarından bit
imini et istememiz mümkün olacaktır. Maahaza,
bunu da kesin olarak takrir okunduktan sonra
ifade edebiliriz. Şimdiden kesin bir şey söyleye
miyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Turhangil.
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, vaktin gecikmiş olması sebebiyle, bu kısa
müddet içinde ufak bir konuşma yapma ihtiya
cını duydum. Saym Başkanım Suad Hayri Ürgüplü'nün bu kürsüde, bir senelik müddet için
de, Yüksek Senatonun vakarına uygun şekilde,
faaliyet yapmış arkadaşlar arasında ve T. B. M.
Meclisinin birleşik toplantılarında, hizmetimiz
den mütevellit beyan ettikleri ifadeye teşekkür
lerimi bildiririm.
Muhterem arkadaşlarım; bendeniz, meseleye
başka bir açıdan bakacağım. Açım şu : Anayasa
nın tedvin tarzı, Sayın Komisyon sözcüsü Âmil
Art us'un T. B. M. Meclisi terimnin konmasının,

— 596 —

C. Senatosu B : 25
Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti tesis ettiği anda,
vermiş olduğu büyük isimden uzaklaşmamak ga
yesine matuf bulunduğunu ve bu sadakatten ile
ri geldiğini beyan ettiler. Hakikaten iki meclisin
bulunduğu anlaşılıyor. Bunlardan birisi, Anaya
sanın 67 nci maddesinde yer alıyor ve 450 mil
letvekilinden kurulduğunu beyan ediyor.
Anayasanın 70 nci maddesi ise; C Senato
sunun 165 üyeden müteşekkil olacağı beyan
ediyor. Ancak 63 ncü maddeyi tetkik ettiğimiz
de, orada bir kuruluşa daha
rastlıyoruz. Bu
kuruluş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşudur. Mademki Anayasamız Türkiye Bü
yük Millet Meclisini de bir kuruluş olarak ka
bul etmiştir, o halde böyle bir kuruluşun fonk
siyonlarının işliyebilmesi için kuruluşa ait bir
teşkilâtın da mevcudiyetini kabul etmek zaruretindeyiz.
Şimdi muvakkat birinci maddenin başlığını
tetkik ettiğimiz zaman orada da aynen şöyle bir
tâbire rastlarız; «Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin seçilmesi ve toplanması» Türkiye
Büyük
Millet Meclisinin seçilmesi ve toplanması diye
bir şey yoktur. Fakat Anayasada böyle bir iba
re vardır. ıŞu halde arkadaşlarım, Anayasanın
hakikaten çekişmelere, çelişmelere
sebebiyet
veren birçok noktalara geçen bir senelik müd
det içindeki çalışmalarımızda rastladık. Sayın
Sırrı Bey,' geçici maddedeki, T.B.M. Meclisinin
seçilmesi ve toplanması, bu elimizdeki Anaya
sanın ; T.B.M.M. nin seçildiğine ve toplandığı
na mütedair bir başlık taşımaktadır. Buna ait
birçok paragraflar var. Meselâ, diyor ki, 84 ncü
maddenin son fıkrası «Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ıbirleşik toplantılarında» acaba T.B.
M. Meclisinin ıbirleşik olmıyan toplantıları da
var mıdır?... Türkiye B.M. Meclisinin mevcu
diyetini de birçok maddelerle, hattâ seçildiğini
dahi bu Anayasa ifade ediyor ve «T.B.M.M. nin
birleşik toplantılarında...» Iben bundan anlıyo
rum ki, T.B.M.M. nin birleşik olmıyan ve 63
ncü maddedeki kuruluşu ihtiva eden bir üçüncü
kuruluşu da vardır... İşte Millet
Meclisinden
karşımıza çıkan bâzı arkadaşların mütalâaları
budur. Buna sebep de elimizdeki Anayasanın
çok ilmî yazılıp, parTömanter hayatın işleyişin
den çok uzak oluşudur. Bu kanaate varmış bu
lunmaktayım.
(Muhterem arkadaşlar, bendeniz, 67, 70, 85/1,
85/3, 84 son fıkralarına göre bu Cumhuriyet
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Senatosu kuruluşunun muhakkak bir teşkilâtı
nın olacağını Anayasanın âmir hükümleri em
retmiş bulunmaktadır. Hattâ o derecededir ki,
Cumhuriyet Senatosunun kendi kolluk işlerini,
Anayasa, «meclisler kendi kolluk işlerini ken
di başkanlık divanları ile düzenlerler» diyor. O
halde benim hurada zaptımı tutan, benim ifa
delerimi yazan bir kişinin nasıl hareket ettiği
ni kontrol imkânından uzak mı olacaktır? Ha
yır arkadaşlar... Bu dâvamızda çok samimî ola
rak haklıyız. Fakat, karşılıklı bir hüsnüniyet
şarttır.
Muhterem arkadaşlarım; konuşmama sebep
şu : Bu arada bir hâdiseyi zikretmek isterim;
20 Ağustos 1962 tarihinde istanbul, Dolmabahçe Sarayında, Divan üyeleri olarak toplandık,
meseleler konuşuldu; en nihayet, Büyük Ata
türk'ün «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir»
ibaresinin her iki Meclisin Başkanlık Divanı
kürsüsünün arkasına hakkedilmesi hususu mü
zakere edildi. Ve bu yazının yapılmış olan harf
leri, önümüze getirildi. Meblâğın yüksek olma
sı hasebiyle, bâzı şekiller de seçtiler. Bendeniz
dedim ki, zannediyorum Sayın Başkanımız hatırlıyacak, bu toplantıya Fuad Sirmen Bey Ri
yaset ediyorlardı. Bizim Senato Salonumuzun,
Başkanlık kürsüsünün arkasına da «Egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir» ibaresinin hakkedilmesini istiyoruz. Bu hususta evvelce Divanı
mızın kararı vardı, «Hay hay, sizin salonunuzun
ölçüsünü alarak hakkettireceğiz» dendi. Fakat,
bugün konuştuğuma göre, sizler arkamı göre
biliyorsunuz - hâlâ, Atatürk'ün bu ibaresinin
buraya hakkedilmemesinin sebebi, ita amirliği
sıfatının Meclis Reisinde bulunmasından müte
vellit verilmiş olan bir sözün, yerine getirilme
mesinden duyduğum üzüntü ve ıstırabı, Yüksek
Senato Heyetinin tutulmakta olan zabıtlarına
geçirmek için söz aldım. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Başka söz istiyen?..- Yok. 151
nci madde hakkında 3 takrir var, okutuyorum.
BAŞKAN — 151 nci madde hakkında üç
takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
151 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Kars
Sırrı Atalay

C. Senatosu
Cumhuriyet 'Senatosunun teşkilâtı
gösterilmiştir :
1. Başkanlığa
Emniyet Grupu.

bağlı

a)

B : 25
aşağıda

Özel Kalem, b)

2. İdare Amirliğine bağlı, a) Saymanlık,
Levazım ve Daire müdürlükleri, h) Saymanlı
ğa bağlı veznedarlık.
3. Oenel Sekreterliğe bağlı, a) Komisyon
müdür ve sekreterlerini de ihtiva eden Kanun
lar, Tutanak, Basımevi, Personel ve Arşiv, Ba
sın ve Evrak müdürlükleri, b) komisyonları
na bağlı Bütçe, Plân ve Kitaplık müdürlükleri,
c) Doktorluk.
Yüksek Başkanlığa
İçtüzüğün 151 nci maddesinde değişiklik ya
pılırken, Millî Sarayların da Cumhuriyet Sena
tosuna bağlanmasını arz ve teklif eylerim.
Manisa
Ferit Alpiskendeı
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Anayasanın 67, 70, 84 son 85/1 ve 85/3 hü
kümleri ile Anayasanın diğer hükümleri de göz
önünde bulundurularak eski 156-157 yeni 151 ve
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152 nci maddelerinin yeniden tedvini için ko
misyona iadesini arz ve teklif eylerim.
Aydın
Firket Turhangil
BALKAN
Bu maddenin komisyonda ye
niden gözden -geçirilmesi teklif
edilmektedir.
Komisyon ne diyor efendim?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ
ÂMİL ARTUS
(Cumhurbaşkanınca S.Ü.)
'Sayın Atalay'm
takririne katılıyoruz.
BALKAN
Bu kadar mühim ibir meselenin
encümende bir defa daha görüşülmesi iyi olur
zannediyorum.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ
AMİL ARTUS
(Devamla) - İki buçuk saattir bu mevzu üze
rinde müzakere cereyan etmektedir. Komisyon
tenevvür etmiş bulunmaktadır. Ayrıca üzerinde
tevakkuf etmeye ihtiyaç yoktur kanaatindeyiz.
BAŞKAN — Ben bir Başkan olarak bu ka
tlar mühim bir meseleyi daha büyük bir çoğun
luğun bulunduğu bir birleşimde reye koymak
mecburiyetindeyim. Bu itibarla, 8 Ocak 1963
Salı g'ünü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum.
Kapanma saati : 18,20
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler

185
104

Kabul edenler

103
1
0
79
2

Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

[Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Semi O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özka-

ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver* Aka
Hasan Alü Türker
BÎLEClK
Talât Oran
BÎTLÎS
Cevdet Geboloğlu
ya
BOLU
GENEL OYLA SEÇİ
Rahmi Arıkan
LEN ÜYELER
BURSA
ADANA
Baki Güzey
Mehmet Nuri Âdem
Şeref Kayalar
oğlu
Cahit Ortaç
Mehmet Ünaldı
ÇANAKKALE
ADIYAMAN
Âli Aksoy
Halil Ağar
ÇORUM
AFYON KARAHÎSAR
Alâeddin Çetin
Celâl Tevfik Karasapan
DENÎZLÎ
AĞRI
Cahit Akyar
Veysi Yardımcı
Mehmet Emin Durul
AMASYA
DİYARBAKIR
Macit Zeren
Azmi Erdoğan
İhsan Hâmiit Tigrel
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
ELÂZIĞ
Osman Alişiroğlu
Gelâl Ertuğ
Rifat Etker
Rasim Giray
Sabit Kocabeyoğlu
ERZURUM
Mansur Ulusoy
Nurettin Aymıksa
ANTALYA
Nihat Pasinli
Musltafa özer
Rahmi Sanalan

GAZİANTEP
Zeki İslâm
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Tıalp özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Ceiil Cevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat Öztürkçine
IZMlR
İzzet Birant
Hilmi Onat
KARS
Turgut Göle
Mehmet Haz er
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Mustafa Dinekli
Muammer Obuz
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KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mesmet Zeki Tulunay
MANİSA
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
NEVŞEHİR
I. §. Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Zeki Kumrulu
RİZE
Necip Danış oğlu
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİVAS
Rifat öçten
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ

TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vıasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu

C. Senatosu B : 25
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neget Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
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CUMHURBAŞKANINOA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
önıer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş

Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
Burhanettin Uluç
Âdil Ünlü

[Reddedenler]
TABU ÜYE
Emanullah Çelebi

[Oya kahlmtyanlar]
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
BURDUR
Nurullah Esat Sümer
Hüseyin Otan
özel Şahingiray
BURSA
Sabahattin Tanıman
ihsan Sabri Çıağ'layangil Berç Turan

TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER

ÇANKIRI
Hazım Dağlı

ADANA
Galip Avf ar
Sakıp önaj

ÇORUM
Zeki Arsan

AFYON KARAHtSAR
Rasim Haneıoğlu
Mustafa Yılmaz înceoğin
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
(B.)
ibrahim Saffet Omay
ANTALYA
Mehmet Ilkuçan
BALIKESİR
Hamdı Oğuzbeyoğlu
Kadri öztaş
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu

ÇANAKKALE
HaMt Sarıkaya

EDİRNE
Tahsin Banguoğiu
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ESKİŞEHİR
Gevsi Uçagök
Naoi Toros
GAZİANTEP
Nizıametfetin özgül
GİRESUN
Mehmet Izmen (OB.)
HAKKÂRİ
Âdil Türkoğlu
HATAY
Vehbi Aksoy

IZMÎR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Cahit Okurer
Nevziat özeırdemli
KARS
Sırrı Atalay (Bffk. V.)
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçlâgil
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rdfat Özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Muhittin Kılıç
Ahmet Onar
MALATYA
Nüvit Yetkin
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MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Nedim Evlaya
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
thsan Akpolat (î. ü . )
NİĞDE
izzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
SAKARYA
Turhan Kapanlı
(Bgk. V.)
Kâzım Yurdakul
SÜRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet, Çekemoğlu
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
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TRABZON
VAN
Şevket Buladoğlu
Faruk Işık
Reşat Zaloğlu
ZONGULDAK
URFA
Esat Mahmuit Kanakurt Tevfik inci

CUMHURBAŞKANIN Esat Çağa
CA SEÇİLEN ÜYELER Enver Kök
Cavat Açıkalm
Sahir Kuratluoğlu
Hidayet Aydıaıer

[Açık üyelikler]
jfataıtfral
Samsun

:1
r1
Y^kûn
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Necati özdeniz

Cumhuriyet Senatosu

GÜNDEMİ
YÎBMÎBEŞİNCI [BttRLBŞİM
3.1.1963

Perşembe

Saat: 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER
X I . — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/178, C. Senatosu 1/39)
(S. Sayısı: 52 ye ek) [Dağıtma tarihi: 22 .12 .
1962]

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki

kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Sena
tosu 2/36) (S. Sayısı: 31) [Dağıtma tarihi:
22 .12 .1962]
2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma
tarihi: 18.10.1962]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe
komisyonları raporu (M. Meclisi 1/210, C. Se
natosu 1/122) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma tari
hi: 22.12.1962]
2. — Bursa merkez ilçesindeki gedik ve ze
minlerin tasfiyesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu (M.
Meclisi 2/179, C. Senatosu 2/38) (S. Sayısı:
33) [Dağıtma tarihi: 25.12.1962]

Dönem

: 1

Toplantı: 2

CUMHURİYET

SENATOSU

S. Sayısı :

32

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/210,
C. Senatosu 1/122)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 358)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunim- Müdürlüğü
Sayı: 2399 • 11415

5 . 12 . 1962

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 3 . 12 . 1962 tarihli 12 Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı ı maddelerinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkam
Fuad Sirmen
Not: Bu tasan 11 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 12 . 1962 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu
YÜKSEK BAŞKANLIĞA
1715 sayüı T. 0. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısı, Maliye ve Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları ile birlikte komisyonumuza
havale edilmiş olduğundan Maliye Bakanlığı ve Merkez Baaıkası temsilcileri hazır bulunduk
ları halde incelendi ve görüşüldü :
Tasarının komisyonlardan geçen gerekçesi komisyonumuzda da uygun mütalâa edilmiştir.
Ancak, 1 nci maddenin 13 ncü satırındaki (ancak, bu) kelimelerinden sonraki cümle şöyle
düzeltilmiştir. (Ancak, bu fıkrada zikri geçen senetlerin mecmuu, birinci ve ikinci bentlerde
yazılı (120) güne kadar vadeli senetler yekûnunu geçemez)
Yine, 1 nci maddenin 20 nci satırındaki (şu kadar ki, bunların miktarı) kelimesinden sonra
ki cümlede şöyle düzeltilmiştir : (şu kadar ki bunların miktarı 1 nci fıkranın birinci ve ikin
ci bentlerinde yazılı (120) güne kadar vadeli senetler yekûnunu tecavüz edemez)
Madde 2 nin (Ek madde 1. —) kısmının
dan) olarak düzeltildiğini.

(şu kadar ki bankalarda)

cümlesinin

Yine (Ek madde 1. —) in sondan 3 ncü satırındaki (tevdi etmiyen bankalar)
(hakkında) kelimesi arasına (yetkilileri) kelimesi ilâve edilerek tamamlanmıştır.

(bankalar
sözü ile
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Bu suretle tasarının

1 ve 2 nci maddeleri tadilen,

diğer maddeleri

aynen kabul edilmis-

tir.
Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
!. Senatosu Mali ve İktisadi
İşler Komisyonu
Başkanı
Bursa
Cahit Ortaç
Üye
Balıkesir
Hasan Âli Türker

Sözcü
Gaziantep
Zeki tslâm
Üye
İzmir
Hilmi Onat

Üye
Sinop
Söz hakkım mahfuzdur
Suphi Batur

Üye
Kontenjan
Sahir Kurutluoğlu

Üye
Ankara
Rifat Etker

Üye
Kayseri
Hüseyin Kalpakhoğlu

Üye
Kütahya
0. Cevdet Erkut

Üye
Sivas
Hulusi Söylemezoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/122
Karar No. : 56

18 , 12 . 1962

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Millet Meclisinin 3 . 12 . 1962 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısı, Komisyonumuza havale edilmekle 18 . 12 . 1962 tarihli toplantısında ilgili Hükü
met temsilcileri hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü :
Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul
edilen metnin aynen kabulüne; ancak küçük esnafla küçük sanayicilerin korunması şeklinde bir tat
bikat ve kredi yolsuzlukları ile suiistimallerinin önlenmesi tedbirlerinin alınmasını tavsiye ve te
menniye şayan görmüştür.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Konya
Muhittin Kılıç

Sözcü
Ankara
Niyazi Ağırnash

Siirt
Lâtif Aykut

Konya
M. Dinekli

Balıkesir
Kadri öztaş
İmazada bulunamadı

Tabiî Üye
Suphi Gürsoytrak
İmzada bulunamadı

Van
Faruk Işık

Ordu
Şevket Koksal

Diyarbakır
Azmi Erdoğan

Tabiî Üye
Haydar Tunckanat

O. Senatosu
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MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN

MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER
KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet 1715 ssayılı Türkiye Cumhuri
Merkez Bankası Kanununun bâ yet Merkez Bankası Kanunu
zı maddelerinin değiştirilmesi nun bâzı maddelerinin değişti
hakkında kanun tasarısı
rilmesi hakkında kanun tasarısı

1715 saydı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı m.addelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 1715 sayılı
MADDE 1. — 1715 sayılı Ka
nunun 6544 sayılı Kanunla de Kanunun 6544 sayılı Kanunla
ğiştirilen 38 nci maddesinin değiştirilen 38 nci maddesinin
1 nci fıkrasının 3 ncü bendi ile 1 nci fıkrasının 3 ncü bendi ile
aynı maddenin 2 numaralı fık aynı maddenin 2 numaralı fık
rası aşağıdaki şekilde değişti rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
rilmiştir.
«Sanayi ve maden işleri ile
«Sanayi ve maden işleri ile
uğraşan hakiki ve hükmi şahıs uğraşan hakiki ve hükmi şa
ların bir banka tarafından ib hısların bir banka tarafından
raz edilecek ticari senetleri ile, ibraz edilecek ticari senetleri
küçük sanat erbabı, esnaf ve ile, küçük sanat erbabı es
esnaf teşekküllerinin kredi ih naf ve esnaf teşekküllerinin
tiyaçlarını karşılamakla kanu kredi ihtiyaçlarını karşılamak
nen tavzif edilmiş bulunan ban la kanunen tavzif edilmiş bulu
kalar tarafından tevdi oluna nan bankalar tarafından tevzi
cak senetler de, vâdelerinin hu olunacak senetlerde, vâdeleri
lulüne en çok 9 ay kalmış ol nin hululüne en çok (9) ay
mak kaydı ile, yukardaM şe kalmış olmak kaydı ile, yukarkil ve şartlar dâhilinde reeskon daki şekil ve şartlar dâhilinde
ta kabul edilebilir. Ancak, bu reeskonta kabul edilebilir. An
bentte zikri geçen senetlerin cak, bu fıkrada zikri geçen se
mecmuu, 38 nci maddenin 1 nci netlerin mecmuu birinci ve
fıkrasında yazılı (120) güne ka ikinci bentlerde yazılı (120)
dar vadeli senetler yekûnunu güne kadar vadeli senetler ye
kûnunu geçemez.»
geçemez.»

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

«2. Vâdesi' (9) ayı tecavüz
etmiyen zirai senetler de ticari
senetler gibi iskontoya kabul
edilebilir.
Şu kadar ki, bunların mikta
rı 38 nci maddenin 1 nci fıkra
sında yazılı 120 güne kadar va
deli senetler yekûnunu tecavüz
edemez.»

«2. Vâdesi (9) ayı tecavüz
etmiyen zirai senetler de ticari
senetler gibi iskontoya kabul
edilebilir.
Şu kadar ki bunların mikta
rı birinci fıkranın birinci ve
ikinci bentlerinde yazılı (120)
güne kadar vadeli senetler ye
kûnunu tecavüz edemez.»

MADDE 2. — Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanu
nuna 6544 sayılı Kanunun 10
ncu maddesi ile eklenen Ek
madde 1 aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :

MADDE 2. — Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Ka
nununa 6544 sayılı Kanunun
10 ncu maddesi ile eklenen ek
madde 1. aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
C. Senatosu
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MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.
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Millet Meclisi Metni

Malî iktisadi <Ko.

B. Ko.

«EK MADDE 1. — Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
Genel Müdürlüğü, Türkiye'de
faaliyette bulunan bankalar
dan, mevduat, kredi, döviz ve
diğer muamelelerine ait her
türlü malûmatı ve müşterileri
nin risk vaziyetlerini talep ve
bu risk vaziyetleri hakkında
ilgili bankaları tenvir edebilir.
Şu kadar M, bankalardan,
müşterilerinin şahsi tevdiat he
sapları hakkında banka malû
mat talebedemez.

«Ek madde 1. — Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
Genel Müdürlüğü, Türkiye'de
faaliyette bulunan bankalar
dan, mevduat, kredi, döviz ve
diğer muamelelerine ait her
türlü muamelâtı ve müşterileri
nin risk vaziyetlerini talep ve
bu risk vaziyetleri hakkında
ilgili bankaları tenvir edebilir.
Şu kadar ki, bankalarda,
müşterilerinin şahsi tevdiat he
sapları hakkında banka malû
mat talebedemez.
Bankalar, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası tarafından
istenecek yukardaki muamele
lere ait her türlü malûmatı, ta
allûk ettiği tarihten itibaren
en geç (30) gün zarfında, ban
kanın talimatı dâhilinde ve
tesbit edeceği formürlere uy
gun olarak vermeye mecbur
durlar.
Yukardaki fıkralara göre,
bankaca istenecek malûmatı
müddeti içinde ve talimat ve
formürlere uygun olarak pos
taya veya Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Genel
Müdürlüğüne tevdi etmiyen
bankalar yetkilileri hakkında
7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 68 nci maddesinde gösteri
len para cezası tatbik olunur.»

Ek madde 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci ek
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 4. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 4. — Tasarının 4
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

Bankalar, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası tarafından
istenecek yukardaki muamele
lere ait her türlü malûmatı ta
allûk ettiği tarihten itibaren
en geç (30) gün zarfında, ban
kanın talimata dâhilinde ve tesbit edeceği formürlere uygun
olarak vermeye mecburdurlar.
Yukardaki fıkralara göre,
bankaca istenecek malûmatı
müddeti içinde ve talimat ve
formürlere uygun olarak pos
taya veya Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Genel Müdür
lüğüne tevdi etmiyen bankalar
hakkında 7129 sayılı Bankalar
Kanununun 63 nci maddesinde
gösterilen para cezası tatbik
olunur.»

C. Senatosu
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Toplantı: 2

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı

00

Bursa Merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfiye
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu
raporu (M. Meclisi 2/179; C. Senatosu 2/38)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 324)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1550 - 7004

14 .12 .1962

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 12 . 12 . 1962 tarihli 16 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen,
Bursa Merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin tasfiyesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile bir
likte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkam
Fuad Sirmen

Not : Bu teklif 2.4.
1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 12 . 12 . 1962 tarihli 16 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilmiştir.

içişleri Komisyona raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. 2/38
Karar No. 12

22 . 12 .1962

Yüksek Başkanlığa
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 10 arkadaşının, Bursa Merkez ilçesindeki gedik ve
zeminlerin tasfiyesine dair kanun teklifinin, Millet Meclisinin 12 . 12 . 1962 tarihli 16 ncı Birleşi
minde öncelik ve ivedilikle kabul edilen; teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le komisyonumuzda görüşüldü :
Kanun teklifi, gedik hakkı sahipleri lehine zemin haklarının tasfiyesini derpiş ettiğine göre;
zemin hakkı sahiplerine, hakkaniyete uygun bir bedelin tesbiti maksadiyle komisyonumuz, 3 ncü
maddeyi : «Zemin hakkı bedeli, taallûk ettiği gayrimenkulun gerçek değeri dikkate alınarak Be
lediye Encümenlerince tâyin edilir») şeklinde tadile lüzum görmüş ve Millet Meclisi metnini bu
değişiklikle kabul etmiştir.
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Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Ko. Başkanı
Muğla
H. Mente§oğlu

Bu teklifin Sözcüsü
Kâtip
Sivas
Z. Önder

C. Bas. ca seçilen Üye
B. Uluç

Maraş
N. Evliya

Tekildağ
8. Üren

içel
C. Okyayuz

MÎLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞÎ

Bursa Merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin
tasfiyesine dair Kanun

Bursa Merkez ilçesindeki gedik ve zeminlerin
tasfiyesine dair Kanun

MADDE 1. — Bursa merkez ilçesinde gayrimenkuller üzerindeki gedik ve zemin hakları bu
kanun hükümleri dairesinde tasfiyeye tâbi tu
tulur.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 noi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Tasfiyeye tâbi tutulan gayrimenkullerdeki zemin hakları bedele çevrilmiş
tir.

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince ta
ayyün edecek zemin hakkı bedeli tapu dairesin
ce, müracaat halinde gedik sahibine, malsandığına yatırtılır.
Müracaat edilmediği takdirde zemin hakkı
bedeli sahibi lehine kanuni ipotek tesis edilir.
Zemin hakkı sahibi kayden belli olmıyan
gayrimenkullerin bu haklarını resmî vesaikle
ispatına kadar kaydına ipotekli olduğu şerhi
verilir.
Bu işlemlerden sonra gedik sahibi adına tashihan senet verilir.

MADDE 3. — Zemin hakkı bedeli, taallûk
ettiği gayrimenkulun gerçek değeri dikkate
alınarak belediye encümenlerince tâyin edilir.

MADDE 5. — Emaneten yatırılan veya ipo
tekle temin edilen zemin hakkı bedelleri üzerin
de hak iddiası genel hükümlere tâbidir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun yayını tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Zemin hakkı bedeli, taallûk
ettiği gayrimenkulun son umumi vergi tahririndeki kıymetinin 6 mislidir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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C. Senatosu
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