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meci 365 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rulla sunuşları , ( 366 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mu
zaffer Yurdakıüer'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/275) 366 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin 
ve Devlet Bakanı Vefik Pirinç eloğlu'nun 
dönüşlerine kadar, Dışişleri Bakanına Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tur
han Feyzioğlu'nun ve Devlet Bakanına da 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik et
melerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/27-6) 366 

3. — Devlet Yatırım Bankası kanun 
tasarısının benimsendiğine dair geçici ko
misyon. raporu ile öncelikle 'görüşülmesine 
dair önergesi (l/32il) 366:367 



Sayfa 
4. —• Sosyal Sigortalar kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Geçici Komisyonla n raporları (M. Mec
lisi 1/462; C. Senatosu 1/524) 367:36!) 

5. >— Görüşülen işler 369 

1. — Cumruriyet Senatosu içtüzük tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Ko
misyonu raporu (2/1'5) 369:386 

1. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısının gö
rüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet Senatosunca 
taşanımı kanunlaşması kabul edildi. 

17 Aralık 1963 Salı günü saat 15,00 t e top-

2. — GELEN 

Tasan 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısının 
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B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Neşet Çetintas (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu
mu açıyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dış mem
leketlerden bilinde yapılan çirkin bir jfâym hak
kında gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
NÜVtT YETKÎN (Malatya) 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Alman tele
vizyonlarında gösterilen, milletimizi ve Atatürk'ü 
tahkir ve tezyif mahiyetini taşıyan neşriyat ile 
bu yayını yapanları dost Alman Milletinden say
madığımıza ve ancak bu gibi hareketlere karşı 
Alman Milletinden tepki beklediğimize ve bu ko
nuda Hükümetçe neler yapıldığına, ayrıca Al
manya'dahi Türk işçilerinin durumumun ıslahı 
yolunda ne gibi tedbirler alındığını') \ilgili ba
kanlarca açıklanmasına- dair demeci 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; en az her birinizi be 
nim kadar üzen bir olay hakkında hıijzurunuza 
çıkmış bulunmaktan üzüntü duyuyorum. Fakat 
şuna eminim ki, arz edeceğim hususlar hepini 
zin duygularına tercüman olacağımı gösterecek 
tir. 

Muhterem arkadaşlarını, amacını İrilmediği
miz, fakat çok kirli olduğuna şüphe etmediği
miz ve hiç ulumadığımız dost bir ülkeden, ba 

Efendim, 

ben de gündem hakkında usul üzerinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, zaptı sabık hakkında, 
gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Yıldız. 

yağıdan da daha seviyesiz, küstahlık an da da
ha ileri edep dışı, hınç beslemekten de (daha öte, 
bir kin kusması ve en ilkel toplumlarımı bile te
nezzül etnıiyeceği küi'ürcülükleri gölgede bıra
kan menfur bir dil, son sene içindp; iki defa 
memleketimize karşı zehirler kusmayla yelten
miştir. 

Bunu da milyonlarca (ilkin 5 ve;sonra 15 
milyon) seyirci huzurunda yapmıştır. 

Müttefik ve geleneksel dostumuz olan bü
yük Alman Ulusundan ki, ne olduğu belirsiz, 
en ufak bir sıkılma ve edep sınırı tanımadan 
memleketimize karşı kin salyaları savurmuştur. 

Dost Alman Ulusuna beslediğimiz derin sev
gi ve saygı, birinci defasında o insanlık yüz ka
rasına cevap vermeme engel oldu. Fakat bugün 
onun diğer bir kafadarı Bavyera Radyosundan 
daha küflü zehirler savurmaya başladı. 

Milyonlarca Alman'm seyrettiği bu televiz
yon hezeyanlarına karşı, daima saygı gösterdi
ğimiz Alman halkının gereken tepkiyi göster
memesi ve Türkiye tarafından da, yeterli bir 
karşılığın verilmemesi karşısında, daha fazla 
susmaya ulusal onörüm müsaade etmedi. 

Birinci konuşanın sınır tanımaz hezeyanla
rını ikincisi gölgede bıraktı : 

Bakın neler diyor : «Türkiye'de inkisam ar
tık gizlenmeye lüzum kalmıyaeak kadar kuv
vetlendiğini, Türklerin en karışık ırklardan mü
teşekkil olduğunu, Türk askerinin, eskiden beri, 
zalimlik ve hunharlıkla tanındığını ve bunun 
sebebinin de Türk halkının yaradılış ve karak
terinden ileri geldiğini, Atatürk'ün bu kadar 
devrimler yapmakla beraber, çok zalim bir 
adam olduğunu, hastalığının son zamanlarında 
yanma gelen bakan ve milletvekillerini vahşice 
kırbaçladığını iddia ile yetinmiyor, onu Abdül-
hamit'e kıyaslama hadsizliğine kadar ileri gidi-

363 

file:///ilgili


O. Senatosu B : 16 17 .12 .1963 O : 1 
yor.» Kendini nazi toplama kamplarında sanan 
bu sese savaşta bulunduğumuz, ya da barışmaz 
ölçüde. düşmanımız olan bir memleketten gelmi
yor. İşte beni yürekten üzen, dost bir ülkeden 
böyle bir baykuş ulumasının duyulması ve ona 
karşı da bir tepki gösteril m eınesidir. 

Dünyanın her yerinde olabilecek âdi bir ci
nayet yüzünden hayatlarını yitiren iki Alman 
genci için ulusça yas tuttuk, kasideler yazdık. 
kaatilJeri nefretle lanetledik. Hiçbir memlekette 
sanırını ki bu kadar adi bir cinayeti uluslar bu 
şekilde tepkiyle karşılamamış! ir. Bu eürmü işi iyen. 
cahillerin hareketlerini, bize saldırı fırsatı sayan 
bu baykuşlara söylemek isteriz ki, «bâzı nazi 
yöneticilerinin işledikleri cinayetler yüzünden, 
büyük Alman Ulusunu kötüliyen bir Türk'e 
raslanmamıştır.» Onu sadece işliyenlere mal et
tik. Bu haddini bilmez baykuşlara, ellerine tu
tuşturdukları küfür ve sövüş reçetelerini veren 
efendilerine yaranmak için, Sıılukule ya da 
Galata edebiyatçılarım dahi tiksindiren sözleri 
savurdukları büyük ulus ve onun eşsiz (»lideri 
hakkında kendi ulusal liderleri ve Batı uygar
lığının beşikleri olan ülkelerin ünlü kişilerinin 
sözlerini hatırlatmak isterim. 

Belki biraz uyanırlar sanırım, Çünkü kanse
rin bile tedavi edilmeye başlandığı çağlınızda, 
bu insan yaratıldı, ruh ve duyguları tüm ör] eş
miş hastaların da tedavi edilebileceğini um
makla, Türk'ün onların bilemediği üstün nite
liklerini göstermek istiyorum. 

1. «Hindenim rg, Lidendorf, Liman Van 
•Sanders, Hitler, Adenauer, förhart,» en seç
kin ifadelerle prestij edercesine övdükleri bü
yük adama uzatılan bu kirli dilin sahibi, ad
larını saydığım ünlü kişilerle aynı soydan olma
sı imkâzsızdır. Ben onları o kişilerin soyundan 
saymadım. 

2. İngiliz TJesınî tarihinin <<bizim general
ler Hanıilton, Johnson seçkin kişilerdi. Taktik 
ve strateji üstatlanydılar. En büyük şansızlık
ları karşılarında yarma halcim olacak' kadar ta
rihine dahi hükmeden, geleceği meşhur bir 
Cumhurbaşkanının bulunuşuydu» diyerek ha
sını olduğu zaman bile bu derece övdüğü bir 
kimseye dost bir memlekette dil uzatanların, 
başka yabancı idarecilerin Ilitlerin a vucunda bu
lunduğunu söylemek Alman milletini tanıyanlar 
için kabul edilecek bir gerçektir, Bütün lider

lerin, aklı başında ola.il liderlerin, söz birliği 
ile savunduğu, saygılarını ifade ettiği bir insan 
hakkında aynı topluluğun içinde bu lâfları söy-
liyen. o toplumun tümü içinde bile yadırganacak 
bir yaratıktır. Türk ulusunu da yine kendi 
ünlü kişilerinin dili ile tanıtmak isterim : 

1. .Vobert Voiı Beiseehaff'ın Ankara adlı 
kitabından : Türk Ordusu için : 

«Böyle bir ordu ve bütün dünyanın takdirini 
kazanan zaferleri yapacak kumandanların çık
ması ancak Türk Ulusunun yüksek savaşkanlık 
nitelikleri ile izah edilebilir.» 

2. Alman Kumandanlarından Votı Kress : 
«Tümen ve alay kumandanları olan genç 

Türk subayları, çoğu zeki, enerjik ve çalışkan 
kimselerdi. Harb A kademesinde aldıkları bilgi 
biz Almanları hayrete düşürecek derecede mü
kemmeldi. Bu subaylar, operatif meseleleri, 
çoğunlukla büyük bir vukuf ve mükemmel bir 
istidat sahibi olduklarını gösteriyorlardı.» 

'•>. Liman Yıuv ftandre : 
«Türk askeri, özellikle Anadolu askeri mü

kemmel bir cevherdir», diyerek bir Türk'ün 
dahi söyleycnıiyeceği derecede Türk askerini ve 
halkını, metheder. Ulusumuz hakkında da yine 
bir iki söz söyliyerek kendi mensüboldıığu top
lumun fikirlerini yansıtmak istemiş «Ünlü İtal
yan düşünürü Oampasella insanlığın haysiyeti 
ile onurunun kurtulacağı ^ün özgürlük güne
şinin doğacağı gündür», dev. Hitler gibi hiç 
inanmadıkları, beğenmedikleri inanç ve düşü
nüşlerin yanı başlarında tam bir özgürlük için
de yasamasına fırsat veren bir ulusun varlığı 
böyle bir güneşin doğacağına en büyük teminat
tır. 

La .Uarlin'de «Türklere düşman olmak in
sanlığa düşman olmak demektir. Allah beni bu 
âfetten korusun.» dev. Daha bunun gibi birçok 
sözleri tekrar ederek vaktinizi almıyacağım. 

İste daha bütün aklı başında ve seviyesi belli 
Almanlar ve diğer ünlü batılı kişilerin övdükleri 
büyük Öndere ve onun ulusuna karşı saldırma 
bahtsızlığına düşen bu zavallıların hitap ettik
leri büyük Alman Ulusuna biz de hitabediyornz 
ve diyoruz ki : 

«Bu insanlığın yüz karası baykuşları sizden 
saymıyoruz. Onların iğrençliklerini sizlere bu
laştırmak istemiyoruz. Fakat onları dinleme ve 
seyretmede gösterdiğiniz hoş görürlüğü biraz 
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fazla buluyoruz. Dostluğumuzun gereğini siz
lerden belemek ha'kkımızdır.» 

Türkiyeyi yamyamlar diyarı sanan bu yaban
cı uşağı ruh hastasına karşı kullandığımız lâflar 
hiç'bir surete Alman milletini ilzam etmediğini 
belirmekle, Almalılarında aynı tepkiyi paylaşa
cağına inanıyorum. Hükümetimizden de, bu he
zeyanlara-karşı neler yapıldığını soruyorum. 
Ayrıca bu baykuşların kişilikleri ve geçmişleri 
ile aktörlüğünü yaptıkları sahnelerin hazırlayı
cıları hakkında bizleri aydınlatmasını Sayın 
Dşişleri ve Turizm Bakanlarından rica ediyorum. 
Bunların kişiliklerinin meydana çıkması heze
yanlarının mahiyetini açıkça ortaya kor. El
bette bizim temsilcilerimiz de vardır. Onların 
da burada temsilcileri vardır. Ancak bu sayede 
iki millet arasına münasebetlerimize zehir kat
mak istiyenlerin hüviyetleri ortaya çıkar. 

Ayrıca Almanya'daki işçilerimizle gereği gi
bi ilgilcnilmediği, bunun için yeterli teşkilât 
kurulmadığını ve bu konudaki temsil işinin çok 
kötü olduğu hususunda duyduklarımı Hükümeti 
uyarma amacı ile açıklamak isterim. Sayın ar
kadaşlarım, bu hususta da Senatomuzun aydın
lanmasına Sayın Başkanlığın Hükümet nezdin-
de münasebete geçerek yardım etmesini istirham 
ederim. Baykuşun öttüğü bina elbette yıkılmaz 
ve konduğu dal da kesilmez. Ama insanları ala
bildiğine rahatsız etmesine de göz yıımıılamaz. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarını. 
(Şiddetli alkışlar.) 

2. — Afyon Karahisar İyesi Mustafa Yılmaz 
Inceoğlu'nun İktisadi Derlet Teşekkülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının 30 ncu maddesinin tadiline dair teklifinin 
radyoya yanlış aksettiğine dair demeci. 

BAŞKAN' — riski tutanak hakkında: Sayın 
fııceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İXCB<)C;LU (Afyon 
Karahisar) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar; geçen oturumda İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkın
daki kanun tasarısının .')0 ncu maddesi görüşü
lürken yapmış olduğum teklif ve verdiğim öner
ge radyoda yanlış olarak aksettirilmiştir. H() 
ncu madde İktisadi Devlet Teşekküllerinin bi
lûmum persvmel ve işçilerine Bakanlar Kurulu 
tarafından belli edilenlerden kârın r/r 10 ve bu
nun dışında kalanlardan da kârın c/r o ini geç

memek ve bir aylık ücret tutarını aşmamak üze
re ikramiye verilebileceğini âmirdir. Bendeniz 
senede bir aylık ücret miktarını aşmamak kaydı 
ile verilecek ikramiyeyi az bularak, bir aylık üc
ret miktarı diye tasrih etmeden nıaktuen her se
ne yapılacak kârın yüzde 5 i nisbetinde bir his
se verilmesini teklif etmiştim. Ve bu suretle 
personel ve işçinin tatmin edilerek kendi işinde 
çalışır gibi çalışma gayretlerinin artırılmasının 
temin edilmesini ve böylece iktisadi Devlet Te
şekküllerini zararla (.'alışmaktan kurtarmayı is
tediğim halde radyoda, özeti neşredilirken, mak
sadımın tam aksine olarak personel ve işçilere 
yüzde İÜ veya 5 nisbetinde verilecek ikramiye
nin yüzde f> e indirilmesini teklif ettiğim neşir 
ve ilân edilmiştir. Bir daha radyo özeti yapılır
ken hatibin maksadı dışına, ve hattâ maksadının 
aksi istikametinde bir yayın yapılmamasının te
minine delâlet edilmesini Sayın Başkanlık Di
vanından hassaten istirham e<ler, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

S. — Malatya- Üyesi Nüvit Yelkin'in; Cumhu
riyet Senatosu içtüzük teklifinin, görüşülmeşine 
devam olunan bir konu olduğu halde, daima gün
demin bir defa görüşülecek maddelerin son nu
marasına konduğunu ve işin çok uzadığını be
yanla teklifin bugün görüşülmesine dair demeci. 

BAŞKAX — Buyurun Sayın Yetkin, gündem 
hakkında. 

NÜVİT YI'TTKlN (.Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarım, gündemin tanzim tarzı hakkında 
mâruzâtta bulunmak için huzurunuzu işgal edi
yorum. Bugünkü gündemimizin Tüzük gereğin
ce bir defa görüşülecek işler meyanında. Cum
huriyet Senatosu İçtüzük teklifi en sonuncu 
maddeyi almış bulunmaktadır. Beşinci maddeyi. 
Halbuki kıymetli arkadaşlarını hâtırlıyaeaklar-
dır, bu madde yani Cumhuriyet Senatosu içtü
züğü, bundan evvelki gündemimizin bir defa 
görüşülecek işleri arasında birinci maddesi idi. 
O arada bir takrir verilerek İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Keorganizas.yon Kanununun di
ğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görüşülme
si hususu Umumi Heyetçe kabul edildiği için o 
konu ele alınarak ikmal edildi. Binaenaleyh, 
bugün bir defa görüşülecek işler arasında Cum
huriyet Senatosu İçtüzük teklifi birinci mad
deye -olmak lâzıtngelirken 5 nci maddeye atıl
mış bulunuyor. Bununla ilgili olarak halen vü-
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rürlükte bulunan içtüzüğümüzün bir maddesi
ni okuyacağım. Buznameye taallûk eden 78 nei 
maddenin sondan bir evvelki fıkrası 3, 4 ve 5 
nci fıkralarındaki maddeler için; 

3. Tereihan müzakeresi kararlaştırılan mad
deler ; 

4. Haklarında müstaceliyet kararı verilen 
maddeler... «Bunlar Riyasete gelmeleri sırasMe 
müzakereye konur.» denmektedir. 

Binaenaleyh, Riyasetçe gündemin 5 nci mad
desine alınmış olması hususu bu İçtüzük hük
müne aykırı olur, kanaatimce... 

Bunun bir diğer cephesini de arz edeyim : 
Muhterem arkadaşlarım Senatomuzun kuruldu
ğu günden beri Senato İçtüzüğü çalışmaları de
vam etmektedir. Bunun için komisyonlar kur
duk, tasarılar geldi, müzakereler oldu ve bütün 
bunlar aidolan komisyonlara iade edildi. Ama, 
insaf buyurun iki seneyi geçiyor ve hâlâ bu 
müddet zarfında Senatomuz bir İçtüzüğe kavu
şamamıştır. Hâlâ tek Meclise taallûk eden, tek 
Meclise aidolan bu İçtüzükle amel etmekte, ça
lışmalarımızı tanzim etmekteyiz. Senatomuzun 
daimiyeti vardır. Bizde devre bahis mevzuu de
ğildir. Ama her iki yılda bir Senatonun üçte 
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biri değişmektedir. Binaenaleyh, Senatonun dev
relerini iki yıllık telâkki etmek mümkündür. 
Bir devre geçiyor. Bu, içinde bulunduğumuz dev
re uzatmalı devredir. İki seneden biraz daha 
fazla uzamıştır. Devre bitiyor, hâlâ bir İçtü
züğe kavuşamıyoruz. Bu Cumhuriyet Senatosu 
için hakikaten, kanaatimce yerinmeye değer 
bir hata, bir kusur , bir ihmal olur. Bir lâtife 
yapmama izninizi istirham ederim. Senato için 
şöyle bir tâbire hale kazanıyoruz. Ziya Paşadan 
(Onlar ki, verir İâf ile dünyaya nizamat, bin tür
lü teseyyüp bulunur hanelerinde.) Bu itibarla 
böyle bir mısraa muhatap olmamak için kendi 
nizamımızı, kendi iç düzenimizi bir an evvel ik
mal etmeliyiz. 

Bendenizin .gündem hakkında ve ıııer'î yö
netmeliğin, mer'î İçtüzüğün 89 n<cu maddesine 
göıre bu maddenin, yani İçtüzük nnaddesmim, 
hakkıiKİ'a. henüz bir müstaceliyet karan veril
memiş bnil un an 'diğer o fa.sıldaki maddelere 
takdimen müzakereye alınmasını arz ve istir
ham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin arkadaşı
mızın mütalâaları nazarı itibara ahnaıcaktır. 

< r\\nd e nı e geçiy o ruz, 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler'e izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/275) 

İBAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Cunıhıııriyet Senatosu Tabiî Üyesi Muzaf

fer Yurdakuler'in hastalığıma binaen 7.12.1963 
tarihinden itibaren 16 'gün müddetle izinli sa
yılması (Başkanlık Divanının 11.12 .1963 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Yurdakuler'e 
15 gün izin verilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkeresini oylaırınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dı
şişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Devlet 
Bakanı Vefik Pirinççioğlu'nun dönüşlerine ka
dar, Dışişleri Bakanına Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun ve Dev
let Bakanına da Maliye Bakanı Ferid Melen'in 
vekillik etmelerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/276) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Vazife iıl'c yurt dışıma ıgidecek olan Dışişle

ri Bakam Feridun Cemal Erkin ve Devlet Ba
kanı Vefik Pirinççioğlu'nun dönüşlerine ka
dar, Dışişleri Bakanına Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun ve 
Devlet Bakanına da iMaliyc Bakanı Ferid Me-
llen'in vekillik etmelerinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun 'görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cum.hu.rb aşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 
3. — Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı

nın benimsendiğine dair Geçici Komisyon ra
poru ile öncelikle görüşülmesine dair önergesi 
(1/321) 
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BAŞKAN — Geçici Kornişonun Ibir raporu 

var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun 28 Kasım 1960 ta

rihli 9 neu Birleşiminde, vazifesine devamı 
kararlaştırılan G-eçici Komisyonumuz, 5 Ara < 
lık 19öo tarihinde toplanarak; Devlet Yatı
rım Bankası kanunu tasarısı hakkında ko
misyonumuz tarafından hazırlanmış olan 10 
Ekim 1963i tarihli na.paru benimsenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
.tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
tBursa. 

Şeref Kayalar 
Tokat 

Zihni Betili 
(Balıkesir 

Kadri Öztaş 
Sinop 

Suphi Batın* 

Sözcü 
Giresun 

'Sabahattin Orhon 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Âmil Art us 
Malatya. 

Nüvit Yetkin 
Konya 

Mustafa Din eki i 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. Ko
misyonun bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa. 
'Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
321 sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ye ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederipı. 

Geçici 'Komisyon -Başkanı 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
MALÎYE BAKANİ FF/RÎD MELEN — Sa

yın Senatörler, bu kanunun müzakeresinde, sevk 
eden (Bakarı olarak; Hükümet adına bendeniz 
bulunacağım. Ancak şu anda Bütçe Komisyo
nunda bütçenin umumi müzakeresi cereyan et
mektedir. Ye başlamış olduğum izahata devam 
ediyorum. Lütfedip izin verirseniz, bunu;bugün 
değil, yarın gündeme alırsanız ben do bulunmak 
imkânını elde ederim. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya 
rin .aleyhimle konuşacağım. 

Takri-

B AŞK AN — Buyurun. 
NÜYtT YETKİN (-Devamla) — Muihterem 

arkadaşlarım, demin arz ettim; elimizde sadece 
kanunen bizi muayyen bir müddet içerisinde 

17 .12 . 1963 0 : 1 
çıkarmaya mecbur bırakan bir müeyyidesi bu
lunmamakla beraber, müstaceliyeti bütün arka-
daşlarımızca müsellem olan bir konu var. Ama, 
maatteessüf, bu konu ne zaman gündeme gelirse, 
böyle daha müstacel telâkki edilen ıbir kanun 
yüzünden !m konu birtakım takrirlerle .günden 
güne, haftadan haftaya, aydan aya, hattâ yıl
dan yıla atılmaktadır. Bu itibarla, bir günlük 
mesaiye mütevakkıf 3, 4 tane mddesi kalmış olan 
bu Senatonun İçtüzüğünü ikmal etmemize ilgi
nizi istirham ediyorum ve bu takririn aleyhin
de bulunuyorum. Evvelâ bu içtüzüğü görüşelim, 
ondan sonra yarın veya öbürüsü gün diğer bü
tün meseleleri gününde halleder ve bitirmeye 
çalışırız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yatırım Bankası Kanunu tasa
rısının müddeti bu ayın .25 inde bitiyor. Terci-
ıhan müzakere edilmesi iktiza etmektedir. Arka
daşların takrir vermesindeki sebep de budur. 
iBıı itibarla içtüzüğe takaddüm etmesi, kanunun 
geri kalmasını ve olduğu tgijbi çıkmasını intace-
debilir. Bu hususu belirtmek isterim. 

Şimdi Sayın Melen, bugün el'an şu dakikada 
Bütçe Komisyonunda izahatı devam etmektedir. 
(Bunun yarın müzakeresi ileri sürülmektedir 
('Sağdan, Perşembe günü sesleri). Perşembe gü
nü son günümüz oluyor, belki bitmiyebilir. Ev
velâ yarın bu hususta müzakereyi kabul eden
ler... Etmiyenlcr... 'Kaıbul edilmiştir. Bu kanu
nun müzakeresi yarın saat 15 e bırakılmıştır. 

/. ;— Sosyal Sigortalar kanunu tasarmnm 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal îsler ve Geçici Komis
yonlar} raporları. (M. Meclisi 1/462; C. Sena
tosu \î/524) 

BAŞKAN — Efendim, acele bir şey daha 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar kanun tasarısı Millet Mec

lisinde görüşülüp Cumhuriyet .Senatosuna gön
derilmiş bulunmaktadır. 

Birçok işçilerin ve ailelerinin sosyal güvenli
ğini dailıa geniş ölçüde karşılıyaeağı için bu çev
relerde sabırsızlıkla beklenen tasarının bir an 
önce müzakeresini sağlamak üzere havale edil
miş okluğu komisyonlardan ikişer üye almak su-
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retiylc kurulacak geçici koalisyonda görüşülme
sini arz ederim. 

Çalışma Bakanı 
'Bülent Ece yit 

BAıŞIKAN — Komisyonlar şunlardır: Sosyal 
işler, Millî Savunma, Bayındırlık, Haştırma, 
Anayasa ve Bütçe komisyonları. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CELÂL ERTUĞ (Llâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler. Bugüne kadar şikâyet edegel-
diğimiz bir hususu, memleketin sosyal hayatın
da çok ehemmiyetli olan bir kanunda tekrar 
karşımıza çıkmış görmekle üzgünüz. Sosyal Si
gortalar Kanunu Mecliste uzun boylu konuşul
du. Bizimde sosyal komisyon olarak bu kanun 
tasarısı üzerinde süyl iveceği m iz çok şeyler var
dır. Önceden yaptığımız hazırlıklara göre bizim 
komisyon bünyesi içerisinde bu kanunun mutla
ka müzakere edilmesinin zaruri ve çok faydalı 
olduğuna kaniyiz. Bu itibarla artık hu ekspres 
kanunlar çıkarmak fikrinden Senatoyu kurtar
mış olmak için lütfen bu takrir aleyhine rey 
vermenizi ve Mecliste müzakere edildiği müd
det kadar Meclisimizde de müzakeresinde zaru
ret bulunduğunu kabul buyurmanızı saygıla
rımla rica ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — R/fendim, Mecliste, arz edeyim 
vaziyeti, Mecliste uzun boylu kalmıştır. 140 mad
deden mürekkeptir. Bu ö Komisyonda ayrı ayrı 
müzakeresi halinde - Bakan öyle demek istiyor. -
3 ayda çıkmasına imkan yoktur, diyor. Ben bir 
mütalâa beyan etmiyorum. Kayın Ertuğ o Ko
misyonda ayrı ayrı müzakere edilsin buyuru
yorlar. Artık takdir Yüksek Heyetinizindir. 
5 Komisyonun; yani 2 şer üyeden mürekkep 
bir Ceçici Komisyon kurulması hakkındaki ba
kanın teklifini oyunuza sunuyorum. (Komis
yonlardan üçer kişi alınsın sesleri) (olmaz ses
leri) Takrir öyle gelmiştir. 

Takrir aleyhinde konuşuldu. Buyurun Ömer 
Ergün. Siz de lehinde konuşun. 

ÖMER ERCtÎN (Oumhunbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar, kanun, hepinizin de 
takdir ettiği gibi, umumi havası itibariyle, bü
yük bir kütleye hitabeden bir kanundur ve aynı 
zamanda uzun müddetten beri bu kanun tadilâ
ta uğramamıştır, yeni (hazırlanan kanun yeni 

haklar getirmektedir. Bilhassa dışarıda ,iş göre
ni emezlik halleri ile karşı karşıya kalan işçi va
tandaşlar sızlanmaktadır. Ayda L20 lira ile ge
çinmelerine imkân .yoktur. Bu kanun bu gibi 
insanlara biraz daha iyi imkânlar getirmektedir. 
Kanunun bir an evvel görüşülmesi, bâzı ıstırap
ları dindirecek ve önliyecektir. Esas itibariyle 
İm kanunun enine boyuna görüşülmesine ben de 
taraflarım. Fakat komisyondan komisyona atlar
sa bu iş uzun müddet elde kalabilir, kanunlaş-
maz. Napolyonun bir sözü vardır «Ben olmasını 
arzu etmediğim, bir işi komisyondan komisyona 
havale ederim» dermiş. Bunun, katiyen bununla 
alâkalı olmadığını da ifade etmek isterim. 

Mülhıtertuu Celâl Eıitnğ Bey, tamamen datha 
iyi ıbir .'kanun olmaisı huisosuüda endişelerini ve 
iyi niıyeJtlerini ıbıırafda ifalde e'tıneJk isıtemiştir. 
Ben ide 'kenldlisinc katıhıyıoruım, Ama. ayrı ayrı 
iKıomlilsyionlar'da, güıüşıülüıisc 'hu iş uzayalbili r. 
KiomisyoUİarfda, heılkes isiöizünü • söylelyelbilir du-
ruımldaıdır. Bir Komisyonda hu mesele güriüşül-
isün, isltiyen arkaıdaışkr filkirlerini ve kanaatle
rini. hu kurulan komisyonlarda her zaıman söy-
loydbili.r'ler. Onun için Mıulıiterem Çalışma Ba-
ıkan'i.nıııı vermlkş olduğu öne'ngeıye nıülsjhet reıy ver
menizi ve itibar c'tıuıenizii isitirihanı ediyorum. 
Ve aynı zamanda komisyonlara bu teşekkül ede-
cdk Adalet veyalhult da^Solsyal K.oimiısyo ulara ; her 
komisyondan 3 er kişinin iştirak etmesini de ay
rıca, teklif ediyorum. Hiirmeittcrimle. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLA YANGÎL (Bursa) — 
Üizeıllnide söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Müihtereım. arkadaşlarım, ilki fikir çarpışıyor. Bi-
HinıCüiSİni Sayın. Eıftuğ mıüdalfaa eJüti; işi aceleye 
g'eitLrm'ihıel'iim ; ilhltılsaısa saygı gösterelim, diğerini 
Ibenıden evvel konuşan, saıyın aHkadaışını müda
faa etti; birtakım işçi hakları vardır, işi sür
atle thalleıdeliım, eğer Iböyle 'bir koıruişma Millet 
Afwl;iLsinlde yapılmuş ollsa ildi, kanunun ç:a|bu!k 
çiıkması. 'halkımınklan. 'belki 'bir kıynıeJt ifade etle-
eııkti. Senato «ki mevzuattın ısıon derece dilklka.'tle 
tetiklik ve iihltusaisa taallûk, elden !k us vınlan üzerin
de filkir serd etmek iiçiin vücut 'bulmuş Ibir miücJs-
ıseseldir. Aisıl ihtişam ilşinin inıcelenmelsi iıcalbelden 
ye ı id e, Karma. Koıın isy o nd a. isti c al le cılk a c ak, 
kendisinin istical etmesi lâzınugelen müessese
de rciha'.veJtle ele alınmaısına meisağ.verecek. Artık 
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bıı ikfi zi2m5(yiettin ıhaugilsini talkdiir buiyuracağını
zı sizlere terk ederimi. Bütün mesele şudur arka
daşlar; Senatonun prestiji ve lıülkmi şalhlsijye'ti 
daima bîr isltieaılin eline tevdi edilmek ilsiteniyor. 
Bumun ananesini kurmanın art ilk zamanı geldiği 
fkanaaıti ile maruzaltımı 'bitirordk (huzurumuzdan 
ayrılıyorum. (Alkışlar) 

FİKRET TURHANGİE (Avdın) ]— Usul 
ıhakfkmda .SÖK istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun 
FİKRET TURHANGdL (Aydın) — MuJhte-

reım arkadaşlarım, İçtüzüğün 14 iinoü maddesi 
görüşüldüğü esnada sayın komisyon sözcüsü ibe-
yanda 'bulundu. Bunun üzerinde /konnşıtu. Gru-
pumuza. mensup Oafhit Toltıgöz, paşa söz aldığı 
esmada, bundan Başkanlık Divanı sarfı naızar 
o-ttti, başka fbir ta'kriri (oylamaya geçti. Onum mü-
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nalkaşaısuıa geieiıldıi, Bu Senatonun çalışura'lıarı ile 
uygun değildir. Eğer İeitiüzüğü 'bıralkıyiorsalk; 
Sosyal Sigortalar Kanununa gelejmiişselk onu Ibil-
diminler. Söz s İmiş bir ıha'tilbin kürsüden geriye 
dönmesi veya îçltiiiizüik mevKiıunda ealışam bir 
Heyeti llmuımiyenin o arıda fbaşlka. bir istikame
te ıgiıtimesi doğru değildir, usule aykırıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tuıilıangil, eğer 

Başkanın kusurunu/ arıyorsa Başkan kusurla 
malûl /olduğunu daima ifade eltm istiftir. Bir hata. 
işlemiştir, «> hatayı yüzüne çarpmamın n'e dere
ceye İkada r doğru olduğunu 'ta'kldirimke bırakı
yorum. 'Benim bu .hataimı yüzüme vurmuş olu
yor. Kendilerine iteşclldkür ederim. Geçici bir Ko
misyon trlklifin: oyumuza sunuyorum... Kalbül 
Edenle!'... Etmiyenler... Kalbui edilin em işitir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi c< 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo-
»ı.ı (2/15) (S. Sayısı. 65 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yetkin'in teklifi 
var. Ve ona tekaddüm eden ıbir iki kanun var 
ki, gayet kısa kanunlardır. 

Sonra, şimdi İçtüzük Komisyonu hazır mı 
efendim? (Hazır, hazır sesleri) 

İçtüzüğün tercihan müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
İçtüzüğün müzakeresine geçilmiştir. 

Evvelâ üniversite mütalâası üzerine hazır
lanmış bulunan Goçk-i Komisyon raporunu oku
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu 
28 . S . !9(K) 

Yüksek Başkanlığa, 
Cumhuriyet Henatosu İçtüzüğünü Hazırla

makla görevli komisyonumuz, 25 Haziran B)(i;> 
tarihinden itibaren yapmış olduğu 1.1 Birleşimi 
ınütaakıp 22 Ağustos 19oo tarihinde (.•alışmala
rım bitirmiştir. 

fil) 65 S. Setyüı basmayazı 19 . 6 . 1962 ta
rihli 70 nci Birleşim tutemağı sonundadır. 

65 e ek S. Sayılı basmayazı- 21 . W . 1962 
tarihli 95 nci Birleşim tutemağı sonundadır: 

65 e 1 nci ek S. Saydı hasmayazı i . 10 . 1962 
tarihli 11? nci Birleşim tutanağı sanandadır. 

Komisyonumuz, yapmış olduğu bu sürekli 
çalışmalarda İçtüzük, teklifinin Genel Kurul 
müzakereleri sıracında komisyona iade olunan 
maddelerini bu müzakerelerin ışığı altında ye
niden kaleme almıştır. İçtüzük teklifinin Genel 
Kurul müzakereleri sırasında Cumhuriyet Se
natosu Kars üyesi Sırrı Atalay tarafından İç
tüzüğe dâhil edilmesi için teklif olunan tak lir
leri de komisyonumuzda, tetkik ve mütalâa edi
lerek ya. aynen veya, yeniden tedvin edilmiş ve 
'bu arada bâzı tatkrirler de komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. 

Dİğer taraftmı, (ienel Kurulca muhtelif otu
rumlarda komisyonumuza iade edilmiş veya 
komisyonumuz tarafından geri alınmış maddeler 
üzerinde de hassasiyetle durularak Genel Kuru
lun direktiflerine uygun hal tarzları bulunmak 
suretiyle metinler tedvin edilmiştir. 

Genel Kurulda üzerinde en çok durulan konu, 
Cumhuriyet Senatosunda ki siyasi grupların 
Başkanlık Divanına ve umumiyetle tevşriî faa
liyetlere adedleri oranında katılmaları hususu
dur. 

Komisyonumuz; bu konuda Anayasanın 
84 ve 85 nci maddeleri hükümlerinin, gerek 
Başkanlık Divanının ve gerekse teşriî faaliyetle
rin sadece adedleri oranında siyasi parti grup
larına inhisar etmiyeceği ve siyasi parti grup
larının Senatonun tümü içindeki adedleri ora
nında. temsilinin sağlanmasını hedef tuttuğu 

369 — 



C. Senatosu B : 16 
kanısına, varmış, ve bu anlayış için de -meseleyi 
çözmüştür. 

Anayasalınız, (Cumhuriyet Senatosunun bün
yesindeki Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı ve Ta
biî üyeler gibi siyasi partilere mensubolunvan 
üyelerin ele vücudunu zaruri kılmaktadır. Ay
rıca, siyasi hayatımızın tabiî icapları olarak bu 
müstakil ve tarafsız üye miktarının daima ta-
havvül edeceği de komisyonumuzca bir hak 
olarak kabul edilmiştir. 

.Bünyesinin bu terekküp tarzı ile Cumhuriyet 
Senatosunun; temsilinin, idaresinin ve faaliyet
lerinin sadece siyasi parti gruplarına hasrının 
kabil olmadığı sonucuna da varılmıştır. 

üniversitelerden alman mütalâalar bu görü
şümüzü t eyidetmektedir. 

.Bu ana ıgörüşe uygun olarak Anayasamızın 
teşriî faaliyette münhasıran siyasi parti grup
larına tanıdığı hakları ve yetkileri mahfuz tut
mak ve bunlara şâmil olmamak kayıt ve şartı 
ile bağımsız üyelerin kendi aralarında gruplar 
teşkil cdobihnelerinin ve aynı suretle bu bağım
sız üyelerin Başkanlık Divanına ve teşriî faali
yetlere katılabilmelerinin Anayasaya aykırı
lık teşkil etmiyeceği, bilâkis onun ruhuna daha 
uygun düşeceği ve Cumhuriyet Senatosunun 
teçrırî faaliyetlerinden kolaylıklın- sasıyacağı 
sonucuna, varılmıştır. 

Bu görüşle İçtüzüğün 14 ncü maddesinde 
bağımsızların gruplar teşkil edebilmeleri ve lf> 
ilci maddesinde grup yönetici ve sözcülerinin 
Başkanlık Divanına bildirilmesi ve nihayet S nci 
maddesinde adedleri oranında Başkanlık Di
vanında temsil edilmeleri hususları tanzim 
olunmuştur. 

Madde S. - - «Siyasi grupların oranları» 
(Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay tarafından İçlüzüğc dâhil edilmesi istenilen 
ve «Siyasi grupların oranları» olarak teklifte 
yer alan kısım esas itibariyle komisyonumuzca 
benimsenmiş ancak, madde yeniden kaleme 
alınarak yine Sırrı Afalay tarafından teklif 
olunan ve komisyonumuzca «Danasına Kurulu» 
olarak değiştirilerek metne işlenmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosunda, mevcut siyasi grup
la. temsilcilerinin Başkanlık Divanı Üyeleri ile 
birlikte teşkil ettikleri Danışma Kurulu toplantı 
yılının bitiminden önceki bir hafta içinde top-
lanaı-ak Başkanlık Divanı seçimi dçin gerekli 
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hazırlıkları aşağndaki esaslar dâhilinde yapa
caktır : 

1. Danışma Kurulunda temsil olunan siyasi 
grupların Cumhuriyet. Seiıatosundaki yüzde 
oranlarının tesbiti, 

2. Başkanlık Divanındaki yerlerin, görev 
ve yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, 
Başkanvekillerinin herbiri için yüzde 10, idare
ci üyelerin hcı-biri için yüzde 7, kâtip üyelerin 
herbiri için yüzde 5 olmak üzere pimin itibarı, 

:!. Siyasi grupların, Cumhuriyet Senatosu 
üye tam sayısına iştirak oranları esas olmak 
üzere, büyüklük sırasına <xövo bir dağıtım cet
velinin tanzimi, 

Danışma. Kurulunca, Başkanlık Divanı seçi
mi için gerekli esaslar tesbit olunduktan sonra, 
Başkanlık Divanı sunuşları arasında Genel Ku
rulun tasviplerine sunulacaktır. 

(Jenel Kurulda dağıtım cetveline bir itiraz 
vukuunda açılacak müzakerelerde, Danışma. Ku
rulu ve siyasi gruplar adına sadetçe birer söz
cüye onar dakikayı aşmamak üzere söz verile-
cektiı*. 

Konuşıııalan mütaakıp dağıtım cetveli esas 
olmak üzere Başkanlık Divanı seçimlerine ge
çilecektir. 

Madde İd. — «Danışma Kurulu ve görevleri» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay tarafından İçtüzüğe dâhil edilmesi istenilen 
ve «Karma Başkanlık Divanı» olarak teklifte 
yer alan kısım, esas itibarı ile, yabancı memle
ketlerde teşekkül etmiş olan «Başkanlar Ku
rulu» müessesesidir. 

Gerçekten de bu müessese, bilhassa nispî 
temsil esasına göre teşekkül eden yasama mec
lislerinde, siyasi gruplar arasındaki fikir ay
kırılıklarını telif edici bir kurul olarak vazife 
görmekte vıı bu arada azınlıkta kalan grupla mu 
ha klanımı korunmasını sağlamaktadır. 

Komisyonumuz esas itibariyle, «Karma Baş
kanlık Divanı» teklifini benimsemiş ancak, 'bu 
müessesenin hir Danışma Kurulu halinde teşki
lini ilaha uygun mütalâa ederek teklif olunan 
İm kısmı yeniden kaleme almıştır. 

Komisyonumuz, «Danışma Kurulu» şeklinde 
değiştirilerek yeniden tedvin olunan bu kısımda, 
kurulan teşekkülü ve görevleri teshil ve tada-
d olun muştur. 

(Cumhuriyet Senatosunda mevcut, siyasi 
gruplar temsilcilerini Başkanlık Divanı üyeleri 
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ile birlikte teşkil ettikleri Danışına Kurulu, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının, bulunmadığı 
zamanlarda, Başkanvekillerinden birinin Baş
kanlığında en az ayda bir defa toplanarak - ola
ğanüstü haller saklıdır- bu İçtüzükte kendi
sine verilmiş olan görevleri yerine getirecektir. 

Madde 16. — «Prensi]) kararlarında üyele
rin bağımsızlığı» 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülecek kanun 
tasarısı ve teklifleri üzerinde siyasi partilerin 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyele
rinden inürekkep müşterek gruplarında prensip 
kararları alınmasını ve bu kararların Cumhuri
yet Senatosunun o siyasi partiye; mensup üye
leri üzerinden bağlayıcı etkilerini önlemek üzere1 

Cunılmriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
tarafından teklif olunan madde, Çene! Kurul
da yapılan görüşmelerin ışığı allında değişti
rilmiş ve madde sadece bu kaini prensi}) ka
rarlarının Cumhuriyet Senatosu üyelerini oy
larında bağlıyamıyaeağı şeklinde tadil ve tan
zim olunmuştur. 

Madde 4ü. — «Komisyonda özel görüşme» 
Cu'mlıuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay tarafından İçtüzüğe dâhil edilmesi istenilen 
ve «Komisyonda genel görüşme» olarak teklif
te yer alan kısım esas itibariyle Anayasanın 
88 nci maddesinde Hükümeti murakabe husu
sunda yasama meclislerine tanınmış olan dene
tim yollarından «Genci görüşmenin» komisyon
larda da uygulanabilmesini ön görmektedir. 

Modern parlömanter rejimlerde karşılaşı
lan «Komisyonda genel görüşme» nin Cumhuri
yet Senatosunda da. tesisinin, Cumhuriyet Sena
tosu çalışmalarını daha verimli ve daha seviyeli 
bir hale getireceği hakikati komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. Ancak, Anayasanın yasama mec
lislerine bir denetim yolu olarak gösterdiği genel 
görüşmeye paralel olarak teklif olunan «Komis
yonda genel görüşımoj» nin «Komisyonda özel 
görüşme» olarak değiştirilmesi komisyonumuzca 
Anayasa yönünden daha uygun mütalaa edilmiş
tir. Diğer taraftan teklif komisyonlarda bu 
nevi bir görüşmenin yapılabilmesi için bâzı şart
lar taşımakta idi. Komisyonumuz 'bu şartları 
•kaldırmış ve insiyatifi komisyon ve ilgili Haka
na tanımıştır. Bu bale göre de, Komisyonun ve
ya ilgili Bakanın istemi üzerine, komisyonun 
vazife sahasına giren önemli konular üzerinde 
özel görüşmeler yapılabilecektir. 

Sekizinci notum 
«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi» 

Anayasanın 127 nci maddesi Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetleneceğini âmirdir. 

Anayasanın 127 nci maddesinin gerekçesi; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iktisadi muraka
besini yapmakla görevli denetim kurulunun 
Anayasa ile düzenlenmesine imkân görülmediği, 
bu vazifenin yasama organına bağlı Sayıştaya 
veya yine bu organa bağlı bir diğer kurula ve
yahut yürütme 'cinde yev alan bir kurula veri
li]) verilmemesi hususunun gelecekteki ihtiyaç
lara göre tesbit olunabileceği fikrini savunmak
tadır. ' . 

Mezkûr 127 nci maddenin :>ncü fi icrası, Tem
silciler Meclisi Genel Kurulunda müzakere1 olu
nurken. verilen bir önerge ile teklif edildiği şek
li, teşriî denetlemenin T. B. M. M. «adına» ya
pılacağı yolunda bir hüküm ifade ediyordu. Bu 
hüküm, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyo
nunca, fıkranın yeniden kaleme alınışında değiş
tirilmiş ve teşriî denetlemenin yasama organına 
bağlı bir kurul tarafından onun adına yapılması 
mecburiyetini müstelzim «adına» kelimesinin 
re fi ile, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, her halde 
yasama organınca bizzat denetleneceği esası ka
bul edilmiş ve bu değişiklik Genel Kurulca da 
tas vi bölünmüştür. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri denetiminin, bu 
teşebbüsler hakkında yasama organı önünde si
yasi sorumluluğu taşıyan ve merkezî en yüksek 
icra organı seviyesinde ve ona bağlı olarak yvv 
alacak bir kurul tarafından yapılmasında idari 
ve teknik zaruretler olduğu mütalâası ile teklif 
olunan «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet .Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkında Kanun» Millet Meclîsinden 
çıkmak üzeredir. 

Bu kanunla, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
T. B. AT. Meclisince denetlcnebilmesini sağla
mak üzere, Cumhuriyet Senatosu ve Alille! Mec
lisi Genel Kurullarınca seçilecek üyelerden bir 
T. B. M. Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun kuracağı ve bu Karma 
Komisyonun Kat ununda gösterilen esaslar dâ
hilinde denelim görevini yerine getireceği kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı Ata-
lay tarafından İclüzüğe dâhil edilmesi teklif 
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olunan kısım ise yukarda izah olunan T. B. M. 
M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karına Komis
yonu Kanununda hissedilen ve İçtüzükle doldu
rulması gereken boşlukları düzenleyici ve mü
zakere süre ve usulüne mütedair hususlardır'. 

Komisyonumuzca İni teklifler* aynen benim
senmiş ve İçtüzüğe dcreedilmiştir. 

Madde 90. — «Görüşmelere başlama ve sü
re» 

iki madde ile. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma. Komisyonu raporlarının Başkanlığa tev
dii ile derhal basıtırılıp üyelere dağıtılacağı ve 
üyelere dağıtımından iki 1am gün geçtikten son
ra ancak gündeme alınabileceği esası vaz'edil-
nıiştir. Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin, 
Karma Komisyon raporu ve teşebbüslerin bilan
ço ve kâr ve zararlarını gösterir ekler üzerinde 
olacağı esası kabul edilmiştir. 

Genel Kuruldaki görüşme süresi 15 gündür. 

Madde 91. —- «Görüşme usulü» 
Bıı madde ile, tümün üzerinde yapılan ko

nuşmaları müteakip, teşebbüsün bilançosu, kâr 
ve zarar hesabı üzerinde görüşme açılacağı, ko
misyon raporunun reddi veya iadesi hakkında 
Önerge verildiği takdirde önerge sahibine - öner
ge birden fazla üye taralından verilmiş ise öner
ge sahiplerinin aralarından gösterecekleri biri
ne - ve Hükümete onar dakikayı aşmamak üzere 
konuşma hakkı verileceği ve mütaakıben öner
genin oya konulacağı, reddi halinde komisyon 
raporunun oylanacağı, dikkate alınması kabul 
edilen önergeler üzerinde ise müzakere açılıp 
tekrar oya baş vurulacağı, önergenin kabulü 
halinde Karma Komisyon raporunun reddolu-
naeağı esasları kabul edilmiştir. 

On üçüncü bölüm 
«Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 

Kurulu» 
1961 Anayasası ile kurulmuş olan Anayasa 

Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna; 
Anayasanın 14.) ve 145 nci maddesi gereğince 
yasama meclislerince belli miktarda üye se
çilmektedir. 1962 yılında tatbikatı ile karşıla
şılan bn seçim ile ilgili hususların İçtüzükle 
düzenlenmesi lüzumu ortaya, çıkmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lar tarafından yukarıda bahsedilen seçimle 
ilgili hususların İçtüzüğe derci teklifi komis
yonumuzca benimsenmiş ancak; ayrı ayrı ola

rak mütralâa edilen iki madde tevhidem kale
me alınmış ve «yeter çoğunluk sağlanamaz 
sa» matlaplı. madde komisoynumuzca kaldırıl
mıştı?. 

Madde 112. — «Seçim» 
Bu madde ile adayların, hangi tarihe 

kadar ve ne gibi belgelerle Cumhuriyet Sena
tosu 'Başkanlığıma müracaat edebileceklerinin 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca en az 15 
gün evvel ilân olunacağı, müracaat süresinin 
bitiminden itibaren, iki gün içinde gerek biz
zat ve gerekse de üyelerce aday gösterilenlerin 
Anayasanın saydığı nitelikleri haiz olanla
rının alfabe sırasına göre bütün niteliklerini 
gösteril* bir aday tablosunun bastırılarak se
çimden en. îız üç gün evvel üyelere dağıtıla
cağı esasları vaz'olunmuştur. 

Madde 156. — «Geçici görev» 
Anayasanın 78 nci maddesi, bir üyeye, 

Hakanlar Kurulunca altı ayı aşmamak kay-
(1 iyi o geçici bir görev verilmesi h-nlin.de üye
nin o görevi kabulü için kendi meclisinin 
bu hususta, karar almasını gerekli görmüş 
bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata 
lav tarafından İçtüzüğe dâhil edilm-esi teklif 
olunan «Geçici görev» kısmının lüzumu Ko
misyonumuzca da benimsenmiş, 'ancak madde 
metni, esasına dokunmadan yeniden tedvin 
olunmuştur, 

Bu madde hükmüne göre, bir üyenin Ba
kanlar Kurulunca, geçici bir görevle vazifeli 
kılınması halinde üyenin bn vazifeyi kabulü 
için Genel Kuruldan karar alınması gerek
mektedir. Teklif alan üye veya teklifte bu
lunan Hükümet Başkanlık Divanına müra-
raeat edecek ve Başkanlık Divanı da; bu mü-
racaaü Divan sunuşları arasında. Genel Kum
lun. tasviplerine sunacaktır. 

Genel Kurul bu konuda görüşmesiz işa-
ri - gösterg-eli - oyla karar verecektir. 

Madde 157. •-- «İlâve başka bir görev ka
bulü» 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ııı teklifinde yer alan bu kısmın da kezfi 
Anayasanın 78 nci maddesi hükmüne paralel 
olarak İçtüzüğe derci ist-enilmektedir. 

Anayasanın «üyeliklo bağdaşamıyan işler» 
matlaplı 78 nci maddesinde, üyelikle bağdaşa-
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mıyacak işleri tesbit ve tadadetıniş re hattâ 
mezkûr maddenin 4 neü fıkarsmda «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşamıyan 
diğer görev ve işler kanunla gösterilir» hükmü 
ile de bu alanın daha da genişletilebileceği 
esasım vazetmiştir. 

Komisyonumuz, teklif olunan bu maddeyi 
esas itibariyle benimsemiş ancak 'metni yeni
den tedvin etmiştir. 

Bu maddeye göre, Anayasanın 78 nei mad
desi hükmüne ve kanunlara aykırı olarak gö
rev kabul eden bir üyenin bu durumunun Baş
kanlık Divanınca incelenip araştırılacağı ve 
sonucun Başkanlık Divanı kararı olarak Ge-
nel Kurula sunulacağı ve Genel Kurul Ana
yasanın 78 nci maddesi hükmüne ve kanunlara 
aykırı hareket edildiğine karar verirse o üye
nin üyelik sıfatının düşeceği kabul olunmuştur. 

Madde 158. —• «Üyelikten çekilme» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay tarafınlan içtüzüğe dâhil edilmesi tek
lif olunan bu maddenin İçtüzüğe derci esas 
itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş an
cak, teklif olunan bu madde yeter görül-ıue-
miştir. 

Komisyonumuz, Başkanlık Divanınca çekil
me dilekçesinin gerçeklik derecesinin tesbit 
edilmesini, ancak bundan sonra çekilme dilek
çesinin Genel Kurulun tasvibine sunulabile
ceğini kabul etmiştir., 

Ccikfflnıe dilelkiçeısi, Genel Kurulun bÜigMiiıo 
sunulmakla kesinleşecektir. 

Madde 159. — «Üyelerin tedavisi» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata

lay tarafından içtüzüğe dâhil edilmesi teklif 
ohmna bu maid'de eisals itilbatıilyle komilsyioııu-
ıuıuzca da ben'imisenımiış aııcaik inmelide mejtni ye
niden kaleme alınmıştır. , 

Başkanlık Divanı bu madde hükmüne göre, 
üyelerin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dı
şında tedavileri hususunda lüzumlu her türlü 
tedbirleri almakla vazifeli kılınmıştır. 

Komisyonumuzca hazırlanan rapor w teklif 
olunan madde metinleri Genel Kurulun tasvip
lerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz 
olunur. 

Başkan Sözcü 
Zonguldak Malatya 

Akif Eyidoğm Nüvit Yetkin 
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Kâtip 

Yozgat 
Sadık Artıılımaç 

Sakarya 
Turhan Kapantı 

Afyon Karahisar 
(Jelâl T. Karasapan 

Edirne 
Söz hakkım saklıdır 

T ah sin Banguöğılu 

Manisa 
Ferit AIpisk ender 

İzmir 
14 ncü maddede çekimse
rim, 15 nci maddede çe

kimserim söz hakkım 
saklıdır 

Vahit O/.urer 
Aydın 

14 ncü maddeye muhalifim, 15 uci 
maddeye muhalifim, söz hakkım 

saklıdır 
O. Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Ehemmiyetine binaen evvelâ 
14 ncü maddeden başlıyoruz. Komisyondan 
gelen yeni 14 neü maddeyi okuyoruz. 

Gumhuriyef Senatosu (grupları 
.MADDE 14, — Cumtlıuriyet Senatosunda 

üyesi 'bulunan siyasi partiler, 'Cumlhuri'yet Se
natosu çalışmaları ile. ilgili faaliyetlerde 'bu
lunmak üzere, gruplar teşkil edebilirler. 

Hıç'bir siyasi partiye mensubolmıyan üyeler 
de, Anayasanın munllıasıran siyasi parti ığrıp
larına tanıdığı 'haklara sa'hibolmamak şartiyle, 
kendi aralarında 'gruplar teşkil edebilirler. 

Gruplar on üyeden az olamaz. 
Hususi, mahallî veya meslekî menfaatleni 

savunmaya, matuf gruplar teşkil edilemez. 

BAŞKAN — Süz is tüyen var 
Savın Nüvit vetkin. 

I >u vuru u 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Mullıtcrem 
arkadaşlarım, araya uzun bir fasıla girmiş 
olduğu için kıymetli arkadaşlarınım (hafızala
rını ihya bakımından bu maddenin müzakere
sini kısaca arz etmek istiyorum. 

'Bu konu, 'hatırlanacağı vedhile, 14 neü mad
denin ehemmiyetine Ibinaeıı evvelâ müzakeresi 
•'hususunda verilen takrir ka'bul edilmiş 14 ncü 
maddeye gelinmişti. Ve 14 ncü madde üzerin
de mu'htelif arkadaşlar çeşitli görüşlerini ifa
de etmişlerdi. Daha sonra komisyon adına ben
deniz söz istediğim sırada, vaktin geçmiş ol
ması ekseriyetin kaim aması sebebiyle oturtun 
talik edilmişti. Binaenaleyh, şimdi kıymetli 
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arkadaşlar ımız ta ra f ından bu k'omıda serdedil-
miş olan müta lâa lara kısaca cevap arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaş lar ım, 1.4 ncü madde ; 
- ş imd i kıymetl i kâ t i p arkadaş ımız okudular -
bu madde üzerinde çok çeşitli vesilelerle bu 
kürsüde karşıl ıklı nokta i nazar lar serdedildi . 
Öyle görünmekted i r ki, Senatomuzda ayrı ay
rı iki açıdan bu konuda ayrı ayrı görüş ler çar
p ışmaktad ı r . Bu görüşlerden i bir tanesine veya 
diğerine kesin ;bir sure t te 'haklı demek de (bel
ki mümkün değildir, ama seçtiğiniz İçtüzük 
'Komisyonu hu görüşlerden 'bir tanesini 'benim
semiş olarak 'huzurunuza gelmiş 'bulunmakta
dır. Ve öyle sanıyoruz, ki muhterem arkadaş
lar, getirdiğimiz metin, okunan 14 ncü mad
de metni, kundan evvel kesin ifadelerle hazır
lanmış olan metinlere 'göre Çok daha uzlaştırı
cı (hükümleri ihtiva etmektedir . Ve çok daha 
iki a.yrı ku tup ta müta lâa edilecek olan görüş
leri birleştiricidir. Nitekim, komisyonda h e r 
i k i ayrı görüşün müdafii olan ve noktai na
zarların] burada serdetmiş bulunan arkadaşla
rımız, Saim Sarıgöllü arkadaş ımız gi'bi.. ve di
ğer (görüşün nıürevrvivleri noktai nazar lar ını j 
izaih ederlerken, komisyonun getirdiği metnin I 
aykır ı noktai nazar ım taşıyan a rkadaş la r da, j 
meselâ Cahit Okurer arkadaşımız bâzı metin | 
hazır lamalar ında, kendisi muhaliıf olmasına ve ' 
söz hakkını mahfuz tutmasına rağmen, bize ; 
yardımcı dahi olmuşlardır . Arzım şu 'bakım- j 
d a n d ı r ; hu metin senatomuzda iki ayrı görüşü 
'birbirine zıt iki 'görüşü kabil olduğu kadar I 
telif etmeye gayret eden 'bir m'e't indir. Ama, | 
b ü t ü n 'bunlara rağmen şunu peşıin olarak arz , 
•etmek istiyorum, çok m ü m k ü n d ü r ki, hu mev
zuda, bu vadide ne k a d a r çok konuşursak ko
nuşalım birbirimizi ikna edem iveceğiz. Öyle 
görünmektedi r k i ; çıkacak metin hangi tarz ile 
Yüksek Senatonun oylarına maz'har olursa o 
tarzı kendi görüşüne aykır ı olan g r u p veya 
milletvekillerinin çoğunluğu bunu Ibir IÛTC da
ha Anayasa açısından Anayasa MaOıkemesiudo 
incelen meye tabi tutulma, yolunu tercih .ede
ceklerdir . P>u itibarla öyle görünmekled i r ki, 
bu konuda, nihai hükmü, Anayasa açısından 
n iha i 'hükmü, belki de Anayasa Mahkemesi ve
recektir. 

ŞJmdi, buna rağmen betideniz- kısaca, ko
misyonumuzun görüşünü dza.li etmeye çalışaca

ğım. Zaten bu görüşümüz, son maddelerde 
Yüksek Senatoya sevk ederken b u n u n için ha
zırlamış olduğumuz gerekçede de ifadesini ve. 
yer ini bu lmuş bu lunmak tad ı r . 

Muhterem arkadaşlar ın ı , Anayasamıza gö
re Oumlrnı-iyet Senaitiosu aslıoıda t a r z ı te rek
kübü i t ibariyle bünyes inde bağımsızlar ı topla
mış olan b i r heyet, b i r teşekküldür . Yani , ba
ğımsızlar bizim Anayasamıza göre Senatonun 
normal bünyesinin icabından gelmektedir . 'Bu 
i t ibar la , Millet Meclisinde bağımsız 'milletve
kili olması ihtimali, imkânı farazi ve nazar i 
o la rak mevcut olmakla, beraber b u n u n olma
ması da mümkündür . F a k a t (\ Senatosunda 
tarafsız gruplar ın bulunmaması k a ab il değil
dir. Çünkü bizzat Anayasamız 'Senatonun 
bünyesinde bâzı bağımsı1/ gruplar ın obuasını 
derpiş etmiştir , 'hükmü altına almıştır ve bün
yeyi böyle ku rmuş tu r . 

'Binaenaleyh, böyle olunca, b i r vakıa, olarak 
b u bağımsızların Senatonun bünyesinde olaca
ğım kabul etmeye mecburu'/. Ve onların 'Se
natonun çal ışmalar ında bir siyasi par t i listesi 
'ile, bir siyasi part i adayı olarak seçilip gelmiş 
olanlardan, zerre k a d a r farksız. Senatoda teş
riî vaızife ifası salâhiyetlerine ve haklarına sa-
hlbolacaklar ını da kabul zarurefindeyiz, mec
buriyetindeyiz. Binaenaleyh, bu bak ımdan 
bağımsızlar , bir siyasi par t iye girmek ist emi
yd i l e r ıveya gireıniyenler b i r siyasi parti ola-
mıyanlar gibi, '.nevama, bağımsızların, bağım
sız vazife ifa e tmekte olanların diğerlerine na
zaran kısıtlı imiş gibi bir anlama gelebilecek 
tarif lerine, izahlarına: komisyon olarak katıla-
ummaktayız. 

Şimdi, nitekim yine Yüksek Senatomuz Mec
lis Kiyaset Divanının tarzı t e rekkübünde ba
ğımsızların da Senato içindeki oranları nisbe-
1inde Kiyaset Divanına kat ı lmaları hususunu ta
biî telâkki etmiş ve bir k a r a r altına, alınıştır. Öy
le olunca, 14 ncü maddenin getirdiği husus, bir 
vakıa olarak, bir emri vaki olarak, mevciıdoları. 
uruplar ın Meclis çalışmaları , Senato çalışmaları , 
içerisinde, kolaylıklarla, daha iyi vazife ifa etme
si ve Senato çalışmalarını daha kolaylaşt ırması 
gayesini gütmektedir . 

Nitekim, demokra t ik sisteme bizden çok ev
vel girmiş ve İni sistemi tekâmül et t i rmiş olan 
memleketler in par lâmento lar ında , bağımsızların 
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veya bir parti gnıpu haline gelmtjmiş adet
te olan parti mensuplarının bir araya ge-
lebilip, fikirlerini birleştirebilip gnıjjlar ten
kil edebilmeleri hususunun fevkalâde ko
laylıkla isler bir halde İçtüzüklerinde yer almış 
olması da bu zaruretlerin yıllarca devam etmiş 
bulunan demokratik tecrübelerin sonunda kabu
le mecbur tutan zaruretlerin icabı ve ikası ol
ması lâzımgelir. Anayasa profesörlerinin alınan 
mütalaalarında bu noktai nazara aykırı noktai 
nazar serd edildiği hususundaki mütalâaya da 
katılmıyoruz. Biz de burada misal olarak göste
rilen kıymetli Anayasa, profesörlerinin) ve do
çentlerinin bu konudaki noktai nazarlarını ince
ledik, komisyon olarak. Ve bu mütalâalarda en 
aykırı görülen Tarık Zafer Tunaya'nın mütalâa
sı dahi aslında bağımsızların, birtakım kolaylaş
tırıcı istikamette gruplar teşkiline mâni değil
dir. Ancak Anayasanın sarahaten siyasi parti 
gruplarına, hasretmiş bulunduğu bâzı hakları bu 
grupların kullanamayacağını belirtmekten iba
rettir. Komisyonumuz bu görüşe katılmıştır. 
Münhasıran Anayasanın siyasi parti gruplarına 
tanıdığı birtakım haklar mevcut idi. Ezcümle 
Anayasa Mahkemesine bir kanunun veya İçtüzü
ğün Anayasaya aykırılığından dolayı dâva ika
me edebilmesi hakkı, adedi ne olursa olsun, si
yasi pai'ti gruplarına tanınmış bir haktir ki, bu
nun dışındaki gruplar bunu kullanamazlar. Aynı 
zamanda, gensoru görüşmelerinde siyasi parti 
gruplarının, sadece görüşmeyi tahrik etmiş olan
larına İmkanlar cevap verebilirken, meselâ si
yasi parti gruplarının hakkı vardır. Yalnız Ana
yasa Jle bu gruplara tanınmış bir hak) olduğu 
için, diğerlerine teşmil etmek kabil değildir. Bu-
nıın gibi Anayasada daha birkaç maddf zikret
mek kabildir. Anayasalımın sadece muhhasıran 
siyasi parti gruplarına tanıdığı haklara halel 
gelmemek, onlara, şamil olmamak, onlara taal
lûk etmemek kaydii şartiyle »Senato çalışmala
rı içerisinde bu grupların toplanabilmesi, bir 
grup olarak temsil edilebilmesi, bir grup olarak 
sözcü seçebilmesi, grup olarak Kiyaset i Divanı
nın yapacağı bâzı toplantılarda o teşkil ettikleri 
gnıpu temsilen bulunabilmeleri haklarıinı tanı
mayı hedef tutmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını; bu grupların 
tereddüt uyandıran hususlara, konulara temas 
etmek için arz ediyorum; bu grupların siyasi 
fikriyatı ne olacaktır?. Bu gruplar neyeistinad-

cdecektir t Veya bu gruplar kimlerden terekküb-
edeeektir?. Komisyonumuzun getirdiği teklif bu 
grupları sanki hali hazırda Senatonun içerisinde 
mevcut gruplaşmaları bir grup olarak tescil et
me gibi bir mânaya gelmemektedir. Yani bizim 
komisyonumuz, tabiî senatör arkadaşlarımızın, 
tabiî senatör olmaları sebebiyle bir grup haline 
geldikleri veya Cumhurbaşkanlığı kontenjanın
dan gelmiş olan arkadaşlarımızın bir Cumhur
başkanlığından gelenler grupu halinde teşekkül 
edeceği gibi bu kanaatte değiliz. 

Aynı suretle siyasi partilerden çeşitli sebep
lerle ayrılmış bulunan senatör arkadaşların ken
di aralarında bir grup kuracakları mânasına gel
memelidir. 

Bilâkis Senatoda her birisi ayrı ayrı menşe 
ve mahiyetti1 olsa dahi. bağımsız olarak bulunan 
senatörlerden. Senato üyelerinden, kendi görüş
lerini birleştirebilenlerin, ister tabiî senatör, is
ter Cumhurbaşkanlığı kontenjanından, ister 
mevcut siyasi partilerden bir tanesinin adayı 
olarak seçilip gelmişken sonradan bağımsız hale 
gelmiş bulunanların kendi aralarında fikirlerini 
birleştirebilen gruplar halinde toplanabilmeleri-
ni mümkün kılan bir hükmü taşımaktadır. Bu 
itibarla mücerret şu grup, mücerret veya kata-
gori nıevzuubahis değildir. 

Binaenaleyh, bununla zannediyorum ki, bâzı 
tereddütleri bu kanaatimle izah ve izale etmiş 
oluyorum. 

Kalıyor, Muhterem Mehmet Ö/güneş arka
daşımızın bir soru.su. Sayın Özgünes arkadaşı
mız'. bunların müeyyidesi nedir diyor.' Diğer 
siyasi parti gruplarının olduğu gibi, bu grup
ların da bir takım menfaatleri savunamıyaeak-
ları, menfaatleri savunmaya matuf gruplar 
halim1 geleıniyeeekleri maddenin altında hü
küm altına alınmıştır. Temsilciler Meclisine za
ten Anayasa Komisyonundan sadece siyasi grup
lar terimiyle gelen metin Temsilciler Meclisi 
müzakerelerinde siyasi grup haline gelmesine 
sebebolan Turhan Feyzioğlunun mütalâası işte 
bu bakıma matuftur. Turhan Feyzioğlu demek
tedir ki; bir takım siyasi grupları, siyasi parti
lerden ayrı olarak gruplar teşkiline imkân ve
ren memleketlerde menfaat grupları teşkil !edi-
ldbilıriektedir. Bu grupları önliyebilniek için 
bunun adını siyasi parti grupları koyalım. Bi
naenaleyh, bu endişeyi izale etmek için, Sayın 
Turhan Fevzioğlıı'nun bu mütalâasına istina-
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den maddenin sonuna «Zümreleri veya, men
faatleri .savuinvıak için gruplar teşkil olunamaz» 
kaydı konulmuştur . 

Muhterem arkadaşlarını. 1>ııuıuı '.müeyyidesi 
biz/at Senatonun kendisidir. Bizzat İçtüzük-
tüi'. İçtüzüğe, Anayasa, profesörleri bir sessiz 
Anayasa derler. Aslında İçtüzük C. Senatosu
nun çalışmalarında, içindeki inzibatın teminin
de ve yasakların konmasında bir Anayasa hük
mündedir . Buna. aykırı hareketin müeyyidesi 
siyasi par t i gruplar ının buna aykırı hareketle
rinde ne ise; aynı mahiyettedir. Kaldı ki, bu 
tüzüğe 'koyduğumuz hükmü böyle suiistimalle
re karşı kaldıi'imaikta yine Yüce Senatonun her 
zaman için elindedir. (Tınkü bu tüzük kendisi 
tara.fıudan tanzim edilmiştir, kendisi ta raf ından 
riayeti, sağlanacak!" ı r. 

Maruzatımı Naklinizi fazla işgal etmemek 
için 'böyle ve kısaca arz ediyorum. 

Bu maddenin endişelere, yer verecek bir 
nr hiyelte olmadığın tekrar arz ederim. 

Sabrınızdan dolayı teşekkür ederini. 

B .VS K A N - - I i uy ur un Say 111 Tok göz. 
ı'4Ali İT TOKGÖZ (Samsun) —- Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, siyasi inanış, sosyal ve ekonomik 
düşünüş 'bakımından Türk milletinin bünye ve 
vasfını tamamiyle aksett ir ir bir mahiyet ! ası -
maktadır . 

Bu d u r u m a göre Türk m'ületi politika ka-
rekfcriııin de kendi meclislerine 'kendi içindeki 
uisbetler'de ve şekilde inikas <eimesi kadar tabiî 
bir şey olamaz. 

Millet içinde teşkilâtı bulunan siyasi tema
yüller ki, biz buna, siyasi par t i ler diyoruz. Bun
lar meclislere de aynen Anayasamızda işaret. 
edildiği veçhile -siyasi part i grupları halinde 
teşkilâtlı olarak, intikal ediyorlar. Millet arasın
da müstakil düşünenler taraf ından seçilenler 
de seçildikleri zaman yine müstakil milletve
kili veya, Senato üyesi olarak meclislerde yer
lerini alıyorlar. Ama millet içinde teşkilâtlan
mamış} olan müstakilleri bir Mecliste siyasi 
g rup mahiyetinde, teşkilâtlanmaya imâle eder
sek suni bir iş yapmış oluruz. Mütakillerin müs
takil oluşları kendilerini seçenlerin 'müstakil 
insanlarına dayanmaktadır . Biz müstakilleri 
seçen vatandaşlar arasında bir siyasi gruplaş
ma, olmadan Mecliste grip) yapmaya kalkarsak 

meclislerin milletin siyasi karekterini aksettir 
ıne.-'i. vasfım zedelemiş oluruz. 

Anayasamı/ı. yapanlar da işle bu noktadan 
hareketle bilhassa, siyasi parti grupları tabiri
ni kullanarak millet içinde siyasi teşkilât kur
muş bulunan vatandaş kütlesini meclislerde de 
aynen siyasi par!i grupıı olarak teşkilâtlı tarz
da, temsili tezini tescil etmişlerdir. 

Anuı millet içinde siyasi bakımdan uşki lâ l -
lı olmıyan. müstakilleri her ibiri hangi siyasi te
mayülün mümessili olduğunu 'bilmediğimiz hal
de meclislerimi/, 'nünde yalnız Anayasanuz'da 
siyasi grup yapılamıyacağı hakkında bir ka
yıl yoktur düşüncesine istinat ile siyasi grup 
olarak teşkilâtlandırmaya imâle eder isek hem 
Anayasaya hem meclislerin milleti bü tün si
yasi karekteri ile temsil etme. vasfına aykırı 
hareket etmiş oluruz kanaat indeyim. 

Müstakiller; kek tek kendilerini seçen va
tandaş grupları taraf ından desteklenirler. Fa
kat. birleşerek kurdukları siyasi grupun teker 
teker dayandıkları vatandaş kütleleri toplamı 
taraf ından desl'eklcııeeeğiui kimse iddia edemez. 
(yiinkü bir siyasi g rupta toplanmak üzere 'Sena
toda anlasan müstakil üyelerin dayandıkları 
seçmen kütleleri arasında bir anlaşma ve grup
laşma olmamıştır ve olamazda. Dolayısiyle te
şekkül edecek grupun mııhatabolacağı bir siya
si küt le millet içinde mevcut değildir. İşte bu 
hal bahis konusu siyasi g rupun meclislerle mil
let arasındaki münasebetlerde lüzumsuzluğunu 
ifade eder. 

Binaenaleyh milleti bü tün siyasi vasıfları 
ite temsil eden Büyük Millet Meclisinin İm 'ka
rekterini suni teşekküllerle bozmak küçük he
saplara ibir fayda sağlasa bile milleti temsil 
hususundaki Büyük Millet Meclisi halisliğini 
haleldar eder mahiyette mütalâa edilmelidir. 

Sonuç, olarak esası millete dayanan bir man
tık. silsilesi bizi tabiatiyle «Senato içinde siyasi 
gurup kurmak istiyen üyelerin; millet içinde 
siyasi bir teşekküllü t'emsil etüve vasi'mı haiz 
olmaları şart t ı r» Anayasa prensibine ulaştır
maktadır. B u ilke siyasi g rup kurma mevzuun
da formülümüz olarak ilgili problemlerde ne
tice almaya ışık tutacak mahiyette ve değerde
dir. 

Arkadaşlarımızın beyanlarına göre ele müs
takil lerin kurabileceği siyasi gruplar Devlete 
karsı mesulivei tasıvacak bir hükmi şahsiyete 
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de malik olamıyacaklardır. Siyasi grupların 
muhakkak kurabilmesi maksadı ile mezkûr 
mesuliyeti kazanmalarını sağlama irin yeni mev
zuat getirilmesini düşünmek ise zatenl suni bir 
hal tarzı olarak konuyu dejenere etmekten baş
ka bir şeye yaramıyacaktır. 

Alman ve italyan Senatoları içtüzüklerinde 
mevcut olduğunu öğrendiğimiz gruplar hakkın
da sağlam bir kanaate varmak için Alman ve 
italyan Anayasalarını, seçim mevzuatını tetkik 
etmek gereklidir. Alman ve italyan Senatolarm-
d'alki siyasi grupların nıalhiyetinii Anayasaları ve 
seçim mevzuatı ile münasebetlerini incelemeden 
ve dolayısiyle mezkûr siyasi grupların 'mahiyet
lerine teferruatı ile nüfus etmeden bu hususta 
Ikarara varmak ve hele Iblizlde de taltlbdikınlde ıs
rar etmek temelsiz bir düşünüştür. 

Neftide olarak Anayasamızın zorlanmamasını, 
Mecli&lerddka müstalkillerin siyasi .gruplar teş-
(kiılâ ile müstakillilk vasıflarını kaybetmemelerini 
istenıelk yerinde olur. Anayasamızın ilhi-am etti
ği veçjh'ile kökü millette olmayan meclisler için
deki siyasi teişelkkülleTİin demokratik düzen içe
risinde ıhaıyatiyet salhiîbi kıymetli ve müessir bir 
hiüiviıyet kazanmaları imkânsızıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sajyun Başkan, mulhterem arkadaşlarım,, ben bu 
maddenin lehinde veya aleyhinde 'konıuiğafbSıImelk 
imkânından mahrumum. Çünkü, teşlkil iedilmek 
liistenilen grupların ımalhiyetini anbyamaidım. O 
itilbarla tereddütlerimi arzedeceğim; açıklayıcı 
billgiiye maızlhar olursam aklımın ve vicdanlımın 
emrettiği yolda reyffimi kullanacağım. 

Deniyor ki, «Hiçjbir partiıye mensup olmayan 
üyelerde Anayasa'nın mnınlhasıran salyası pariti 
grıu/plarına tanıdığı haklara sahip (OİmantLak şar-
tiyle (kendi aralarında gruplar teşkil edelbalirler» 

ıSayın Nlüvit Yetkin dedû ki, Ibu gruplar men-
şelerine .göre olacak değiller. Meselâ tabiî Se
natörler grulbu olamaz. Olamaz, benim dje aklım 
kesmilyior. Talbiî Senatörler içinde üç dqnt fiikir 
ayrı ,a/yrı yeır alabilir. Bu üJç, dört ayrı -̂ ilktir sa-
(hipleri telk .grupta içtima edemeizler. Hele Reisti-
cuımJhur kontenjanından ıgdlenler için bu katiyen 

ıvâridolamaz. Çünkü onların içinde beş muhtelif 
partiye mensup âızıâlar da yardır. Demek ki bu 
gruplar menşelerine göre kurulmıyacak, Husu
si tolmıyacak, mahal ! mesleki korunmıyacalk, si-
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yasi parltii ide olmıyacak. Bu ne grubu olacak? 
Acajba içlerinden birinin adına göre mi adlandı^ 
racağuz, Ahmet bey, grulbu, Hüseyin bey grubu 
diye ? Yoksa .o devirde onda cari olan ımaksaltla-
ı*a göre mi adi andıracağız ? Koalisyon grulbu ye-
ya hükümete iştirak etmeıyi kalbul edenler gru
lbu diye mi? Ne grulbu olacak? Eğer maksut, 
ni/üısltalkil kalmış ve bir g&ye etrafında toplan
mış arkadaşların temsilli ise; bunun bir tüzüğü 
olmak icap etmez mi? Bir disiplini lOİmaJk icap 
etmez mi? Gruptan matlubolan bu değil mi? Bu 
nasıl .hal .edilecek Tüzükleri nasıl olacak Grup
ları,, nasıl teşekkül edecek Ne ile izam .edilecek -
ler? Ne ile mıeSul olacaklar? Bendenizin bütün 
tereddüdlerim burada. Bir parlâmento içerisin
de, bir fiikir etrafında tloplanımalk delmeik, bir 
parti programını bir parti tüziüğünıü kalbul et
mek demek. Siyasi parti olmıyalım, menşeleri-
miıze göre ajyrıJmıyaüım, kepimiz müstakillen ef
kârlımızı mulhafaıza edelim aıma, adımız grup ol
sun. Ne grupu olacak bilelim, reyimizıi de ona 
göre kullanalım. Ben bu tereddütlerimi arz etmek 
için huzurunuza çıktım, hürmetle ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cu'mlhurlbaşlkanınca S. Ü) — 

Mulhterem arkadaşlarım, bendeniz de benden 
'evvel konuşan Sayın Çağlayanigil'e sual sormak 
işitiyorum. ('Soranraızsın sesleri) Hayır, kendisi 
sual siordn, bir sual de ben .ortaya atacağım; ce
vap versin demijyorum. 

Şimidli buyuıdular iki, «Siyasi partiden gajyrfi 
bir teşekkül burada mülâhaza edilemez» Şöyle 
tasavvur edelim: Birtakım müsltaMUer vardır, 
farz ediniz ki elli tane müstakil var parlâmento
da. Bunların yirmlibeş tanesi muayyen bir fikir 
etrafında toplanmışlardır. Melselâ libaraldirler. 
MJeSelıâ siosyalist efkâr içinde taplanalbilmişleır-
idir. Bunları hiç bir partinin programını kenldaile-
rine münasip görmüyorlar. (Anlaşılmayan mü-
dalhalelier.) Efendim, lâf atmayın dinleyin. 

Evet kendilerine münasip görmüyorlar ve 
kendileri devrenin sionunda da intilhap mücade
lesine gitmek niyetimde değiller. Tekrar seçil-
me'k de isteniliyorlar. Falkat şu parlâmento için
de dört Sene kalacaklar. Dört sene zarfında 'ka
nunları muayyen bir görüş içerisinlhe tenlkild ve-
|ya müdafaa etmek ve kendi görüşlerini k'anun-
'lar üzerinde ejtlkili kılmak için mücadeleye (ka
rar veriyor. Bu tamamen parlömanter bir mü-
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caJcleleidir. Niçin, bunlara illâ siyasi parti gruibu 
llıalinlde toplarım 'diyeceğiz'? Bunlar da parlâ-
mentü içerisinde kendilerine göre ınüdir fikir
leri olan, fikirler etrafımda toplanıp bir toplululk 
teışlkil edelblilirler. Bir malhzıır yolktur, giiıbi geli;-
yor bendenize. Bu bir nıenfaalt gruibu da değil
dir. Zalbıltlardan, Anayasanın malûm maddesinin 
(geçirdiği iısltilıareler araştırılırsa görülür ki Ku
rucu Meclis, burada yalnız, menfa alt grupları
nın kurulmamalını arzu eJtmiştir. Ye maddeyi o 
ısur'efite seıvtkdtmiiş'tir. Binaenaleyh, arkadaşla
rımdan 'bu şelkildo düşünenler aralarında fiifkrî 
yakınlık olanlar 'bir araya gelerek, 'bir parti ga
ibi intihap nıüealdeleisiui göze alamamışlardır, 
ama şuraldalki vaızif elerini topluca ifa eltim ek is
temişlerdir, Bunlara niye mani olalım1? Mâni 
lolunmuylors'a bu gruibu bu şcikildie, maddenin 
(talkdiim edildiği, ted.vin edilıdiği .şekilde kalbul 
•etmek lâzımdır. Bunlar siyasi parti imtiyaizları-
ııa salhip değiller. Ama, l)ir grup olaralk topla-
nalbilnıelliler, 'bir grup olaralk kendi .arailaonda 
kanunları müzakere leidelbilmeliler, söızoü tayin 
edebilmeliler ve burada o grup namıma, omların 
fikirleri içerisinde kanunları müdafaa edelbilme-
li veyalhütta kanunların 'aleyihinde konuşatbilme-
lildirler. Aklsi takdirde hendenize Parlâmento fa
aliyetinin tahdidi gibi geliyor. Maruzattım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu mevzu uzun 

zamandan beri görüşülmekte ve biribirine zıt 
gibi görülen iki fikir karşılıklı olarak kendile
rinin haklılığı, iddiasında direnmektedir. İki 
görüşün birisini müdafaa eden arkadaşlardan 
Sayın Çağlayangil burada yeknazarcla cazip ve 
reddi mümkün olraıyan gibi iki husus ortaya. 
attılar. Siyasi parti mensubu olmıyan şahıslar 
nasıl bir araya gelecekler, isimleri ne olacak' 
Bunların içtüzükleri mevcut değildir. 

Şimdi, aynı mahiyette olmıyan Sayın Tok 
göz'ün italya ve Alman Anayasalarında bu me
sele nasıl halledilmektedir şeklindeki sorularına 
birleştirerek cevap vermek mümkündür. Hiçbir 
ikinci Meclis adı ister Senato olsun, kiler 2 nci 
Meclis olsun, ister müşavirler heyeti olsun, adı 
ne olursa olsun hiçbir 2 tıei Mecliste siyasi par
ti gruplarının dışında üyelerin bir araya gelip 
siyasi grup kurmalarında, İçtüzükleri var veya 
yoktur diye bir kayıt aranmaz, İtalyan Ana
yasasında mesele nasıl halledilmiştir, içtüzüğün

de nasıl halledilmiştiı- sualini ortaya atan kıy
metli Tokgöz arkadaşıma cevap vereyim; İtalya 
Senatonun İçtüzüğünün 10 net maddesi; madde 
16. f> nci bal) şöyledir : 

«Parlâmento grupları gibi komisyonlar, se
natörler seçimlerden veya tâyinlerinden sonraki 
ilk oturumdan itibaren beş gün zarfında hangi 
Parlâmento gruplarına gireceklerini bildirmek
le mükelleftirler, llvv hangi bir grupun en az 
10 senatörden terekkübe!mesi lâzımdır. Üyele
ri 10 u bulrnıyan bir grııpa mensup senatörler 
biı ibilleriyle anlaşmak suretiyle L0 üyeden aşa
ğı olmamak üzere bir grup teşkil edebilirler. Yu
karıda belirtildiği şekilde her hangi bir grupa 
girmiyen senatörler karma bir grup teşkil ede
bilirler. Senato Başkanlık Divanı gruplarının 
intisapla ilgili talepleri üzerinde karar vermek
le mükelleftir.» 

(löî'ülmektedir ki, bir siyasi parti grupuna 
mensubolmıyan. senatörler bir araya, gelmek 
hakkına sahiptirler. Kendilerinden aranan tek 
kayıt ve şart 10 üyeden aşağı düşmemektedir. 
Yoksa bunların biribirleriyle anlaşma imkânı 
var mıdır, yok mudur? İçtüzüğünüz yoktur, si
yasi parti gruplarının içtüzükleri vardır, disip
line tabidirler. Binaenaleyh onlar kurabilir, siz 
kuramazsınız diye öyle bir kayıt ve şart yoktur 
ve aranmaz zaten. Sebep bu, bunun sebebi ne
dir : Siyasi parti grupları kuramıyan sayın üye
lerin, Parlâmentonun terekküp tarzına göre 10 
sayın üye bir araya gelip Parlâmento faaliyetle
rine müştereken hareket etmeleri ve Anayasanın 
mimlisi ran siyasi parti gruplarına vermiş olduğu 
hakları kullanmamak kayıt ve şartiyle teşriî 
faaliyette daha intizamlı çalışacağım talebinde 
bulunduğu zaman, hayır siz grup kuramazsınız. 
Niçin... Yok. Yoku ben söyleıniyeceğim, onu da 
söyleteyim. Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 
yazısına bağlı Münei Kapani, İlhan Arsel, Bü
lent Nuri Eseu'in gruplar hakkındaki yazıları
nın son pasajı 85 nci maddenin ikinci fıkrası ile 
kanuni esas, içtüzük tanziminde siyasi parti 
gruplarının âdilâne bir muamele görmesini te
mine matuftur. Diğer bir yazı ile bu hüküm, 
siyasi partilere, Meclis faaliyetlerine kuvvetleri 
ölçüsünde katılmalarının bir teminatı sağlan
maktadır. Bu itibarla nispî temsil esasını ka
bul etmiş olması, siyasi parti gruplarının belli 
oranlar ölçüsünde Parlâmento faaliyetlerinde 
bir rol almalarını gerektirir. Kaldı ki, aynı esas-
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tan siyasi partilerin, İçtüzüğü bulunmayan Par
lâmento üyelerinin de gruplaşmalarını gerekti
recek mahiyettedir. Siyasi parti grupları dı
şında kalan Parlâmento üyeleri hakkında ayrıca 
bir Hüküm konulmamış olması hususu Ibunlarm 
gruplar meydana getirmiyecekleri anlamına da 
gelemez. Bu yoldan bir anlayış temel hürriyet
lerden birisi olan bir araya gelme hakkının da 
özüne dokunmak olur. Meseleyi halletmekte
dir. Ne diyoruz? 

Siyasi parti grupları dışında kalan, menşe
leri ne olursa olsun; Cumhuriyet Senatosunun 
sayın 10 üyesi bir araya gelip siyasi bir grup, 
adını ne koyalım; siyasi grup koyalım, bir araya 
gelip teşriî faaliyette daha faydalı olmak ister
lerse, hayır daima dağınık çalışacaksınız, bir ara
ya gelmek hakkından sizi mahrum etmek isti
yoruz; anlayışı demokrasi midir, âdil midir, 
hakkaniyete uygun mudur? Ve Parlâmento 
faaliyetlerinin bütün bir camia içindeki iki Mec
lis sisteminde olan dünyanın her hangi bir ye
rinde buna misal getirebilirsiniz. Açalım, Fran
sız içtüzüğünün altıncı maddesini. Aifkadaşım 
Sayın Tokgöz'e cevap vermiyeceğim, Almanya'
da var mı, yok mu? Almanya'da bizini bu te
zimizi çürüten bir noktai nazar yok. Federal 
Meclis bünyesi ayrıdır. Orada bizim anladığı
mız şekilde bir ikinci Meclis değildir. Oradaki 
Federal Ayan Meclisidir. Fransız İçtüzüğünün 
5 nci maddesine göre, senatörler siyasi yakın 
gördükleriyle gruplar halinde teşkilâtlanabilir
ler. Hiçbir kimse birden fazla, grupa rjıensubo-
lamaz. Gruplar o grupa iltihak etmeye karar 
veren senatörlerin listesini Senato Başkanlığına 
tevdi edilmesiyle teşekkül eder. Siyasi parti 
grupuna mensubolmanın hiçbir kayıt ve şartı 
yoktur. 

Sayın Çağlayangil'in dediği gibi İçtüzükleri 
olacakmış, olmıyacakmış, sizler bir- araya gelin
ce anlaşabilir misiniz? Biriniz radikali biriniz 
sosyalist, biriniz devletçi, biriniz liberal sjizler na
sıl anlaşacaksınız? Hayır,yok böyle [bir şey, 
esasen böyle bir şeyin sorulması da mülakim de
ğil. Biz 10 kişi bir araya gelerek teşriî faali
yette birlikte hareket etmek istiyoruz, diyorlar, 
mesele bu. Hayır, siz bir araya gelmiyeceksi-
niz ve müşterek faaliyetlerde bulunmıyaeaksmız.. 
Niçin? Sebebi nedir? Ben işte bunu anhjyamıyo-
rum. Bu fikrin karşısına dikiliyor ve hayır di
yoruz. 10 sayın üye bir araya geliyorlar ve bun-
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lar hakkında müşterek çalışma imkânına sa-
hibolamıyaeaklar denilmesi Anayasanın 85 nci 
maddesindeki bâzı siyasi grupların dışında bu
lunan sayın diğer üyelere bu hüküm böyle bir 
hak vermez. Bu hareket tarzı bir haksızlık olur. 
Zaten böyle bir madde de yoktur. Amerika 
Birleşik Devletlerinin Anayasasında şimdi nu
marasını bilemediğim şöyle bir hüküm vardır. 
Vatandaşların hakkından sarahaten menedilmi-
yen haklar, Anayasalımı kendisine bahşettiği 
haldardır. Sarahaten menedilmediği müddetçe bu 
hal devam eder. Amerikan Anayasasını anayasa 
yapan ve asırlardan beri - bir asrı geçen bir 
zamandan beri kullandığı için böyle diyorum -
asırlardan beri bizim ittifak senedimiz aşağı-
yukarı ondan 20 sene sonra ilân edildiği halde, 
bizim ittifak senedimiz çürüyüp gitti.. Ama, 
Amerika Birleşik Devletlerini dünyanın en bü
yük demokrasisi yapan onun anayasasındaki 
hu anlayıştır. Sarahaten kanunların ve anayasa
nın menetmediği haklar vatandaşın tabiî hak
larıdır. Sarahaten Anayasada geçmiyor. Sara
haten Anayasanın menetmediği bir hakkı bi
zim şimdi sarahaten menetmiye hakkımız yok
tur. Ne olacak? Diyoruz ki, Anayasanın sara
haten siyasi partilere bahşettiği hakları kullan
mamak kayıt ve şartı ile; sayın üyeler bir ara
ya gelip, on üye biz bir grup teşkil edeceğiz 
Parlâmento faaliyetinde, derse esirgenecek şey 
nedir? İçtüzük hükümlerine göre şu veya bu 
komisyona seçilmek hakkını Anayasa veriyor 
mu? Veriyor. Netice de yapılacak şey söz 
alma sırasında tercih olacak mı; olmıyaeak mı? 
Şimdi hangi başkan başkanlık yaptığı sırada on 
veya onbeş a ricadasın adına ben söz söylüyo
rum dediği zaman bir sayın üyeye, bir siyasi 
parti grup olmasa bile, bir grup adına konuşa
yım dediği zaman hakkaniyet kaidelerine göre 
Başkan o üyeye söz vermişse, hangi arkadaşımız 
çıkarda niçin o üyeye tereihan söz verdiniz der? 
işte bu takdire kalmış bir keyfiyeti şurada İç 
tüzük hükümlerine göre bir kaideye bağlamak
tan ibarettir. Esasen mesele de bundan ibaret
tir. Onun dışında, grup kurmalarının temin ve 
âdeınitemini hususunda mahzur neresindedir? 
Ben şahsan hiçbir mahzur görmüyorum. Bu se
beple Anayasada sarahatle menedilmiyen bir 
haktan arkadaşlarımızı mahrum etme cihetine 
gitmiyelim. Esas gaye daha âdil, daha demok
ratik yola gitmektir, Cumhuriyet Senatosunun 
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umumi havası da daraltma mı yoksa, bu demok
ratik esası biraz daha genişletmek ve bu havaya 
ayak uydurmak mı daha iyidir. Mesele burada
dır. Bu anlayışa katılmanın bir mahzuru, bir 
neticesi ne olacaktır? Verilirse de, verilmezse 
de bir kıyamet kopmadı ya.. Bu şekilde veri
lirse de olur, verilmezse de olur.. Ve bunun ne
ticesinde ne de bir kıyamet kopacaktır. Ama bir 
Meclisin İçtüzüğü içerisinde diğer memlekelerin 
İçtüzüğüne ayak uydurmuş olan bir sistemin içe
risinde yer alıp almaması meselesine gelince; 
biz diyoruz ki, demokratik memleketlerin ikin
ci meclislerin içtüzüğünde bulunan demokratik 
esaslara uygun ve muvazi olan bir hükümdür. 
Bunun aykırılığını lütfedip izah buyursunlar. 
Ben bunun lehinde olan arkadaşlarımın arasm-
dayım. Saygılarımla.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Konuş

mamdan vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Okurer. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz İçtüzük Komisyonunda bu 
maddeye söz hakkım mahfuz olarak muhalif 
kalmıştım . Çünkü bu madde bir vuzuh getir
miyor, meseleyi büsbütün karıştırıyor. Eğer 
böyle bir madde olmasa o vakit Anayasanın men 
etmediği şekilde müstakillerin bir araya gelme
leri gayet rahat olabilecek. Halbuki bu madde
de bir hüküm var ki, bu hükmün tefsiri komis
yon üyelerinde bir ihtilâf mevzuu olmuştur. O 
hüküm de şudur: Anayasanın siyasi partilere 
tanıdığı hakları tanımamak şartı ile grup 
meydana getirebilirler. Komisyon üyeleri ara
sında, Anayasanın siyasi parti gruplarına 
tanıdığı bu haklar nedir diye sual sorduğumuz
da, tounun yeniden tefsiri yapılarak birtakım 
münakaşalara girişildi. Bu bakımdan eğer bu 
madde bu şekilde kabul edilecek olursa, ileride 
mesele daha karışık ibir 'hale ıgelefcilecektir ve 
ıbu Anayasanın siyasi partilere tanıdığı haklar 
nelerdir diye mütemadiyen münakaşalar ola
caktır. İBu sebeple madde vuzuh değil, müp-
Ihemiyet getirmektedir. Şahsan bu maddenin 
kalbul edilmesi hususunda muhalif kalmış bu
lunuyordum. Bu hususları arz etmek iiçin 
huzurunuza 'çıkmış bulunuyorum. 

BAŞKA N— Sayın Tokoğlu. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, müstakillerin grup yapmasının 
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mümkün olup olmadığı hususu tartışılıyor. Bu 
arada muhterem Sırrı Atalay arkadaşımız Ana
yasa 'buna mâni 'bir hüküm vaz'etımieımiştir, di
ye buyurdular. Bütün garp dünyasında da 
ve Ibunlarm bütün Senato içtüzüklerinde müs
takillerin bir grup kurma hali içtüzükleri ica
bı olarak mümkün kılınmıştır ifadesiyle bura
da kanaatlerini arz ettiler. 

Biz, muhterem arkadaşlarım 'Sayın Sırrı 
Atalay'm düşüncesinde değiliz. Çünkü biz şu 
kanaatteyiz : 

Diyoruz ki ; Anayasa ve bizde Anayasayı 
tedvin eden vazı kanun, bize müstakillerin (bir 
'grup kuramıyacaklarma dair âmir (bdr hüküm 
vaz 'etmiştir. Çünkü, eğer Anayasanın 85 nci 
maddesini, -böyle düşünmezsek o takdirde Ana
yasa'nm 85 nci maddesinin müzakerelerini 
dikkatle takibetmemiş oluruiz. Eğer Anayasa 
•müstakillerin hdr grup teşkiline mıesağ vermiş 
olsaydı o takdirde Temsilciler Meclisinde bu 
madde siyasi ıgruplar şeklinde (hazırlanır ve 
kanun vazıı huzuruna getirtilmiş olurdu Bu 
takdirde Ibu şekilde yani siyasi gruplar terimi 
ile hu maddenin çıkması iktiza ederdi. Buna 
muikalb'il cereyan eden müzakereler neticesinde 
'görülüyor ki, bu maddenin siyasi gruplar değil 
siyasi parti grupları şeklinde değiştirilmesi ta-
lebedilmiş ve 'bu talep yapılırken bilhassa bu 
kelimenin üzerinde durulmuştu. Arkadaşlar 
bu siyasi gruplar değildir; siyasi parti (grupla
rıdır. Yani bizim anladığımız mânada siyasi 
parti igrupu diyerek, bilhassa hu grupların si
yasi parti grupu olduğu hakkında ısrar edil
miş ve kanunun metninde tadil, Ibu sebepten 
dolayı, siyasi ıgruplar şeklinde çıkmamış, (bilâ
kis siyasi parti grupları şeklinde çıkmıştır. 
'Mefhumu muhalifinden anlaşılan mâna, ıvâ'zıı 
kanun bu maddeyi tedvin ederken, siyasi 
grupları değil, siyasi parti gruplarının ancak 
grup teşkil edebileceklerini istediklerini kabul 
etmek mecburiyetindedir. Kaziyeyi bu şekilde 
kabul edersek, !bu takdirde Sırrı Atalay arka
daşımıza cevap vermek dahada kolaylaşıyor. 
Sırrı Atalay arkadaşımız burada Fransız İçtü
züğünü, İtalyan İçtüzüğünü okudular ive .onla
rın muayyen maddelerinde müstakilLeırin de 
gruplar teşkil edeceklerini ifade ettiler. Ve 
fakat İtalyan Anayasası ve Fransız Anayasası 
bizim Anayasamızın 84 - 85 nci maddesinde 
vaz'elttiği şekilde (bir Ihükünı ihtiva etmediği 
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için İtalya'da ve Fransa'da ımüstakilljer 'bir 
gruıp teşikil edebilirler. Fakat, bendenizin ka
naati o dur ki, mademki vâzıı -kanun bu 85 nei 
maddeyi tedvin ederken iradesini sarilh suret
te tesıbit etmiş, siyasi grupları kabul etmemiş, 
siyasi parti gruplarına 'hasrederek, izah j ederek 
<ve üzerinde parmak basarak bu maddeyi ted
avin etmiştir. O sebepten dolayı bizde LAnaya-
yasa tebaiyet etmek, Anayasaya uygun)bir iç
tüzük çıkartmak mecburiyetinde kaldığımız 
bir zamanda ibunun aksine 'hareket edemeyiz. 
Yani müstakillerin grup teşkil etmesine mesağ 
verecek 'bir şekilde İçtüzük hükmü vaz'edeme
yiz, kanaatindeyim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri [vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım. Herhalde enjcümeni 
dinledikten sonra bir arkadaş da konuşabilir. 
Efendim konuşanlar : Cahit Tokgöz, Çağlayan-
gil, Atalay, Okurer, Topaloğlu, Çağa, 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü madde hakkındaki görüşmeler yeter 

ıbilgi vermiştir. Kifayeti teklif eder, maddenin 
reye konulmasını arz ederim. 

Denizli 
Cahit Akyar 

BAŞKAN — Sayın Suphi Gürsoytrak'm da 
aynı mealde bir takriri vardır. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyonu dinliyeceğiz. Ondan sonra 
da bir arkadaşa söz vereceğim. (Lüzum y6k, me
sele anlaşıldı sesleri) 

ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Komisyon Sözcüsünün konuşmasına lüzum yok, 
efendim. (Doğru, doğru sesleri) 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Vazgeçtim, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu madde hakkımda ev
velce verilmiş olan takrirler var, onları okutaca
ğım. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 14 ncü 

maddenin 2 nci fıkrasının çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Siyasi grupların faaliyetlerinin tanzimine ait 
hükümlerin ilâve edilmesi için 14 ncü maddenin 
Komisyona iadesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

kabulünü arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Selâmi Üren 

Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunda üyesi 
bulunan siyasi partiler Cumhuriyet Senatosu 
çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere, 
gruplar teşkil edebilirler. 

Gruplar 10 üyeden az olamaz. Hususi, mahal
lî veya meslekî menfaatleri savunmaya matuf 
gruplar teşkil edilemez. 

Başkanlığa 
Maddenin aşğıda yazılı şekilde tadilini arz ve 

teklif eylerim. 
Aydın 

Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu siyasi parti grupları : 
Madde 14. — Cumhuriyet Senatosunda on ve

ya daha fazla üyesi bulunan siyasi parti grupla
rı, Cumhuriyet Senatosu çalışmaları ile ilgili faa
liyetlerde bulunmak üzere siyasi parti grupları 
teşkil ederler, 

BAŞKAN — Efendim; takrirlerden bir tane
si, maddenin komisyona gitmesini istemektedir. 

Komisyon buna lüzum görüyor mu efendim?. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bu maddenin komisyona gitme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, bendeniz Sayın Üren'in takririne katılı
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Faruk Işık'
ın takriri de aynı mahiyettedir. Bir fıkranın 
çıkarılmasını istemektedir, «hiçbir siyasi partiye 
mensubolmıyan üyeler de, Anayasanın münhası
ran siyasi parti gruplarına tanıdığı haklara sahib-
olmamak şartiyle, kendi aralarında gruplar teşkil 
edebilirler.» fıkrasının metinden çıkarılmasını is-

Van 
Faruk Işık 
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temektedir. Sayın Selâmi Üren, maddeyi, bıı fık
rayı çıkarmak suretiyle yeniden kaleme almış bu
lunmaktadır. Bu teklif Faruk Işık arkadaşımızı 
da tatmin edecek mahiyettedir. Bu itibarla Sa
yın üren'in teklifini oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

Efendim, müsaade 1 »uyurun iyi anlaşılmadı, 
iki fark var. Takriri kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler. Lütfen ayağa kalk
sınlar... Anlaşılmadı, bu mesele açık oyla halledi
lecektir. (Arada fark var sesleri). Efendim, bir 
defa kâtipler saydılar katiyen birbirini tutmuyor. 
51 - 53 arasında değişiyor. 

' AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bir teklif 
olmadan Başkanlık niçin açık oylama istiyor?. 

BAŞKAN — Evet efendim, müsaade buyu
run, tekrar oylama yapmalıyız. Acık oylamaya bir 
teklif olmadan gidemeyiz. 

BAŞKAN — Teklif olmadığına göre acık oya 
koyamıyaeağım, doğru. 

Takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... 50 ye karşı 55 reyle kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Trupların organları 
MADDE 15. — Siyasi partilerin grupları, her 

toplantı yılının başından itibarım bir hafta için
de kendi yönetim kurulu üyeleriyle Başkanlarının 
ve Başkan vekillerinin ad ve soyadlarını Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına yazı ile bildirirler. 
Bu görevlerde boşalmalar halinde, bir hafta için
de yenileri seçilerek değişiklik Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi partilere mensubolmıyanların teşkil et
tikleri gruplar da aralarında görev taksimi yapar
larsa yakardaki fıkralar hükümlerine uyarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Sarıgöl
lü?... (Yok sesleri) 

Sayın Cahit Okurer. (Yok, sesleri) 
Sayın Selâmi Üren?. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, 14 neii maddenin kabulüne göre 
15 nci maddenin son fıkrasının maddeden çıkarıl
ması icabeder. Onun için bir takrir arz ediyorum. 
Kabulünü istirham edeceğim. Çünkü, 15 nci mad
denin son fıkrası; «siyasi partilere mensubolmı-
yanların teşkil ettikleri gruplar da aralarında gö
rev taksimi yaparlarsa yukarıdaki fıkralar hü-

17 .12,. 1963 O : 1 
'kümlerine uyarlar.» demektedir ki, 14 neü mad
denin kaibul şekli buna mâni bulunmaktadır. 
Hürmetlerimle. 

O. Senatosu Başkanlığına 
14 neü nıddenin kabulü şekline göre 15 nci 

maddenin son fıkrasının kaldırılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Selâmi Üren 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; ka
bul buyurduğunuz 14 neü maddede siyasi parti
lere mensubolmıyaıı bağımsız Senato üyelerinin 
kendi aralarında grup teşkil etmelerine yetki veri
yoruz. 

Şu mütalâa ile diğer siyasi parti grupların
da olduğu gibi idare heyeti, inzibat meclisleri, 
haysiyet divanı, başkan, başkanvekilleri ve sair 
hususu seçmeleri için bir mecburiyet yoktur. 
Terki)) tarzlarına göre sadece muayyen fikirler 
etrafında birleşip, senato çalışmalarına daha fay
dalı olmalarını kabul etmiş bulunuyoruz. 

Öyle olunca nihayet bir siyasi grup teşkil eder
lerse aralarında başkan, başkaııvekili, sözcü ve 
saireleri bulunursa, o takdirde meclislerde bunla
rı vazifelendirmek için, diğer siyasi parti grupla
rında olduğu gibi, Meclis Riyasetine vaktinde 
bildirmesi mecburiyetidir. Böyle bir vazife taksi
mi keyfiyeti mecburiyet olarak konmadığı için de, 
ihtiyari bırakılmıştır. Sadece yaptıklarını bildir
mesi mecburidir. Sayın Selâmi Üren arkadaşımı
zın tereddüdünün yeri olmaması kanaatindeyim. 
Fıkranın bu bakımdan aynen kabulünü istirham 
ederim, hürmetleriinle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üren. 
SELÂMİ ÜREN (Tekirdağ) — Efendim, 

14 neü maddeyle siyasi partiye mensubolmıyan-
larııı grup teşkilini bu madde kabul etmiş bulun
maktadır. 14 neü maddenin kabulüne göre siyasi 
partiye mensup ol m iv anlar, 14 neü maddenin 
kabul şekline göre aksi bir şey, ihtiyarî olarak bı
rakılıyor, istiyebilir diyor. Bir daha okuyorum. 
«Siyasi partiye mensubolmıyaıı üyeler de, Ana
yasanın münhasıran siyasi parti gruplarına tanı
dığı haklara sahibolmamak şartiyle, kendi arala
rında gruplar teşkil edebilirler» şeklindeki ikinci 
fıkra kabul edilmedi, 14 neü maddeye göre... 

382 -



C. Senatosu B : 16 
(Kabul edildi, sesleri)... Ben yanlış anlamışım o 
halde. 

BAŞKAN — O halde takririnizi geri alın. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi Grupların oranları 
MADDE 8. — O. Senatosu Başkam, toplantı 

yılının bitmesinden önceki bir hafta içinde, Da
nışma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün 

grupların C. Senatosu üye tamsayısındaki yüzde 
oranları tesbit edilir. 

2. Başkanlık Divaıımdaki yerler, görev ve 
yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, Bas-
kanvekiilerinin her biri için yüzde 10, İdareci 
Üyelerin her biri için 7, Kâtip üyelerin1 her bi
ri için yüzde 5 puvan itibar olunur. 

3. Başkan, Başkanvekilleri, idareci Üyeler 
ve Kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Sena
tosu üye tamsayısına oranlarının büyüklük sıra
sına göre, dağıtım cetveli düzenlenir ve Genel Ku
rulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cet-veli üzerinde 
Danışma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adı
na birer sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, bi
rer defa konuşurlar. Bu konuşmalardan sonra, 
dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna sunulur. 

O) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cet
veli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine 
geçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum?. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 13. — Cumhuriyet Senatosu Başkan

lık Divanı : 
A) Divan ve komisyonların seçimlerinden ev

vel oranları, adayları ve seçim gününü; 
B) Grupların anlaşmalarını gerektiren önem

li konular]; 
C) Lüzumlu görülen sair hususları; 
Görüşüp kararlaştırmak ve Başkanlık Divanı 

ile birlikte toplanmak üzere Cumhuriyet Sena
tosunda bulunan gruplar temsilcilerinin katıla
cağı bir Danışma Kurulu teşkil eder. 

Bu Kurul, Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
veya bulunmadığı zamanlarda Başkanvekillerin
den birinin başkanlığında en az ayda bir defa ve 
gerektiğinde olağanüstü toplanır. 
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Danışma Kurulunca alman kararlar, Divanın 

sunuşları arasında, Genel Kurula teklif olarak 
arz edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Prensip kararlarında üyelerin bağımsızlığı 
MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosunda gö

rüşülecek kanun tasarı veya teklifleri için siyasi 
partilerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
müşterek gruplarında alınan prensip kararları, o 
siyasi partinin Cumhuriyet Senatosu grııpu üye
lerini bağlıyamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'?... 
Vok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonlarda özel görüşme 
MADDE 40. — Komisyonların vazife sahala

rına giren önemli konular üzerinde, komisyonun 
veya ilgili Bakanın istemi üzerine özel görüşme 
yapılabilir. 

Özel görüşme yapılacağı gün, Bakanla komis
yon başkanı tarafından birlikte kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi 

Görüşmelere başlama ve süre 
MADDE 90. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Karma Komisyon raporları Başkanlığa tevdi edi-
dikten sonra basılıp üyelere dağıtılır. Dağıtım
dan iki tam gün geçtikten sonra Genel Kurulda 
görüşmelere başlanır. Görüşmeler Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyon raporları ve bu te
şebbüslerin bilançoları ile kâr ve zarar hesapları
nı gösterir ekler üzerinde yapılır. 

Görüşme süresi onbeş gündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme usulü 
MADDE 91. — Tümü üzerindeki görüşme

lerden sonra, her Kamu İktisadi Teşebbüsünün 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı üzerinde görüş
me açılır. Komisyon raporunun onanmamasmı ve
ya geri çevrilmesini istiyen önerge veya önerge
ler verilmişse değişik önergelerden her birinin 
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sahiplerinden birine, Hükümet ve komisyona onar 
dakikalık konuşma hakkı verilir; önergeler 
oya konur, önergeler kabul edilmezse, Karma Ko
misyon raporu oylanır, dikkate alınması kabul 
edilen önergeler üzerinde yukardaki usule göre 
yeniden görüşme açılır; neticede tekrar oya baş
vurulur. önerge kabul edilirse, Karma iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu redde
dilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu 

Seçim 
MADDE 112. — Anayasa Mahkemesinin ve

ya Yüksek Hâkimler Kurulunun Cumhuriyet Se
natosu kontenjanından açılacak üyelikler için han
gi tarihe kadar müracaat edileceği ve ne gibi bel
geler verileceği Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğınca en az onbeş gün önce ilân edilir. 

Başkanlık Divanı, tesbit edilen müracaat sü
resi bitiminden itibaren iki gün cinde, müracaat 
edenler veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri tara
fından aday gösterlenler arasından Anayasanın 
saydığı nitelikleri haiz olanların soyadı alfabe sı
rasına göre adlarını soyadlarını ve bütün nite
liklerini gösterir aday tablosunu tanzim ve se
çim gününü tesbit eder. 

Aday tablosu, bastırılarak, seçimden en az üç 
gün evvel üyelere dağıtılır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay şimdi mi söz isti
yorsunuz?. 

SIREI ATALAY (Kars) — Ondan sonra. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Saym Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 112 nci madde
den sonra «Meclis tahkikatı» adı altında yeni bir 
bölüm açılması gerekmektedir. Bunu arz etmek 
istiyordum; ama ümidederim ki; bu önemli bir 
mevzu olduğu için daha çok Sayın Üye huzurun
da meseleyi inceliydim. Bu bir Anayasa meselesi 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir Anayasa me
selesi olduğuna göre yarma bırakalım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Onu arz ede
ceğim, yalnız komisyona, kısaca şöyle bir ifade 
edeyim. Mesele şu; biz, şimdiye kadar Meclis 
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soruşturması taleplerini 1961 seçimlerinden son
ra kurulan yeni T. B. M. Meclisinde iki Meclis 
kendi yetkimizi bir türlü kullanmadık. 

Meclis soruşturması taleplerini doğrudan 
doğruya birleşik toplantıya götürüp, Birleşik 
Toplantıda karar mevzuu edilmektedir. Bu ta-
mamiyle Anayasaya mugayirdir, içtüzükte bunu 
düzenlemek mecburiyetindeyiz. 

«Meclis soruşturmaları önce ayrı ayrı iki 
Mecliste görüşülüp istem haline geldikten son
ra...» yani bir milletvekili Başbakan veya Ba
kanlardan her hangi birisi hakkında Meclis so
ruşturması talebinde bulunursa, bu Mecliste ev
velâ görüşülür, Meclis soruşturması açılıp açıl-
mıyacağı, Mecliste istem haline geldikten son
ra, bu, Meclis istemi olarak Birleşik Toplantıya 
gitmesi Anayasanın kesin bir hükmü icabı iken, 
bizim içtüzüğümüzde böyle bir hüküm konmadı
ğı için, doğrudan doğruya Senato üyesi veya 
Meclis üyesi önerge vererek Birleşik Toplantıya 
başvuruyor. Birleşik Toplantıda bu derhal, kendi 
Meclislerinin bir istemi olup olmadığını nazarı 
itibara almaksızın, görüşülüyor. Bu Anayasa
ya mugayirdir. Kısaca arz edeyim, ister şimdi, 
istenirse daha çok üyenin bulunduğu bir zaman 
bunu görüşelim. Başkanlık nasıl tensibederse, 
bilmiyorum. Şimdiye kadar yapılan tatbikatın 
ben yanlış olduğu kanısındayım. Ve bunu bir
kaç çevrede görüştüm. Millet Meclisinde de ay
nı talep vâki olacak ve içtüzükte aynı değişik
lik yapılacaktır. Bu yanlışlığı Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonunun Sözcüsüne ifade ettim. 
Tatbikatını tetkik ettiler. Kendileri de bunu 
kabul ederek, bunun doğru olduğunu ve bu se
beple kendi içtüzüklerinde ve Birleşik Toplantı 
içtüzüklerinde bu değişikliğe gideceklerini be
yan ettiler. Biz bu beyana bağlı değiliz. Kendi 
bünyemiz içinde, Anayasanın 88 ve 90 ncı mad
delerinin anlamı içinde Meclis soruşturmasının 
doğrudan doğruya Birleşik Toplantıda mı yok
sa, evvelâ Meclislerde görüşülüp, istem haline 
gidildikten sonra mı Birleşik Toplantıda görü
şülüp görüşülmemesinin halli gerekmektedir. 
Bilmiyorum; Yüksek Heyetiniz bunu nasıl ten-
sibeder. Bugün mü görüşelim, yoksa daha ka
labalık bir toplantıda mı? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun takrir okun
sun, belki komisyon alır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama ben me
seleyi daha izah etmedim. 
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BAŞKAN — Takriri okutayım, öyleyse. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak 

soruşturma istemlerinin şimdiye kadar Birleşik 
Toplantıda doğrudan doğruya görüşülmesi Ana
yasaya mugayirdir. Bu sebeple, aşağıdaki mad
delerin Meclis soruşturması bölümü altında iç
tüzüğe ilâve edilmesini arz ve talep ederini. 

Kars 
Sırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (Devamla) —Efendim ge
risini ben okuyayım. 

«C. Senatosu üyelerinin Başbakan veya Ba
kanlar hakkında Meclis soruşturması açılması
nı istiyen önergeler Başkanlığa verilişlerini ta-
kibeden ikinci Birleşimde gündeme alınır. Öner
geler üzerinde görüşme açılır. Görüşmeler sı
rasında Anayasa ve Adalet Komisyonunca veya 
sayısı Genel Kurulca tesbit edilecek özel bir ko
misyonca ön soruşturma talebedilirse işari oy
lama ile bu talep karar ı bağlanır, ön soruştur
ma en geç iki ay içinde bitirilir. Komisyon ra
poru Anayasanın 88 v,e 90 ncı maddeleri gere
ğince Meclis soruşturma isteminde bulunup bu-
lıınmıyaeağını kararlaştırır. Komisyon ön soruş
turma talebini kararlaştırır. Genel Kurul bunu 
kabul ederse Anayasanın 90 ncı maddesi gere
ğince soruşturma açılması istemi Başkanlık va-
sıtasiyle birleşik toplantıya götürülür.» 

Şimdi kısaca arz ediyorum. Görüşmelerin dı
şında Anayasanın 88 nci maddesi «Soru, genel 
görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis araştır
ması, her iki Meclisin yetkilerindendir.» der. 
Bu sebeple 88 nci maddede Meclis soruşturma
sının her iki Meclisin ayrı ayrı vazifeleri oldu
ğu belirtilmiş; 89 neti maddede yalnız Gensoru 
mevzuu Millet Meclisine veriliyor. 90 ncı mad
dede «Başbakan veya Bakanlar hakkında yapı
lacak soruşturma istemleri T. B. M.. Meclisinin 
Birleşik Toplantısında görüşülür ve karara bağ
lanır.» Bu istemler ne olacaktır? İstem ferdî 
midir, yoksa istem Meclislerden mi gelmektedir .' 
Asıl mesele burada. Şimdiye kadar biz istemi 
her hangi bir üye doğrudan doğruya Birleşik 
Toplantıya, baş vurup Meclis soruşturması açıl
masını istiyebilir, manasında arılıyorduk. Bu 
maddeler Kurucu Mecliste görüşülmüş böyle ka
rar verilmiştir. İstem ferdî değildir. Meclisle
re gelecek ve Meclislerin her biri kendi arala-

i 17 .12 .1963 O : 1 
: rında karara bağladıktan sonra Birleşik Toplan-
j tıya götürecek. 
| Fakat, biz, İçtüzük olmadığı için, İçtüzük 

yoktur, diye bu yapılan muameleler dolayısiyle 
j Millet Meclisince bir mesele çıkarılmasın, diye 
I her hangi bir hareket, yapmadık. Fakat Ana-
! yasa görüşmeleri sırasında açıkça ifade edilmiş-
; tir. «Meclislerde istem haline geldikten sonra...» 

esası vaz'edilmiş bulunmakta idi. Yoksa ferdî 
istem değildir. Bu sebeple bunu bu şekilde an-

i lamaya mecburuz. Komisyonun da tetkik ede
bilmesi için, münasip görülürse, bu hususun iyi
ce görüşülebilmesini temin etmek üzere başka 
birleşime bırakılmasını uygun buluyorum. Bu 
meseleyi görüşmüş oluruz. Şimdilik derinliğine 
inmeden, komisyonun lütfedeceği izahatı dinli
ydim ; saygılarımla. 

BAŞKAN — • Buyurun Sayın Yetkin. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VlT YETKİN (Malatya) — Sayın Sırrı Ata-
lay arkadaşımız yepyeni bir konuyu huzurunu
za getirmiş bulunuyorlar. Komisyon da bu 
konu ile ilk defa karşılaşmış oluyor. Anayasa
nın 88 nci ve 90 ncı maddeleri muvacehesinde 
keyfiyetin derinliğine incelenmesi ihtiyacını 
komisyonunuz da hissetmiştir. O takdirde, Sa
yın Ata!ay arkadaşımız bu takririnde ısrar eder-

j se mecbur kalacağız bu maddeyi geri almaya. 
Ye bu maddeyi komisyon olarak alıp yeniden 
tezekkür edeceğiz. Bu takdirde bunu sadece 
Anayasa açısından maddede boşluk var mı, iza
lesi mümkün mü, yani istem Büyük Millet Mec
lisi üyelerinden ferden mi gelecektir, yoksa bir 
meclis olarak mı gelecektir? Bunun tesbiti için 
dahi bâzı Anayasa ulemasının ııoktai nazarını 
almaya komisyon olarak ihtiyaç duyarız. Bu 
halde de maatteessüf İçtüzüğün yürürlüğe gir
mesi gecikecektir. Bu itibarla ben şahsan Sayın 
Sırrı Atalay arkadaşımdan bir istirhamda bu
lunacağım. Böyle bir görüş ve teklifi bir tadil 
teklifi olarak getirme imkânını bize bahşetseler; 
yani komisyonumuzca hazırlanmış olan halen 
iki - üç madde daha var, bunların müzakeresini 
ikmal ederek, İçtüzüğümüz, bir defa yürürlüğe 
girsin, ondan sonra yürürlükte iken, bu İçtü
züğün boşluk gösteren şu maddesini, tadil tak
riri ile düzeltelim. O zaman biz de meseleyi eni
ne boyuna tartışalım. Bunu istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 
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SIRRI AT AL AY (Kars) — Bu mesele bir 

Anayasa meselesidir. Yalnız, bu madde bırakı
lıp İçtüzük yürürlüğe girsin ve sonra sadece bu 
husus için bir tadil takriri vereyim. Ancak, bu 
Meclisin hakkıdır. Şahsi bir hak değildir. Bu 
mesele1 için komisyona bir hafta, mehil verilsin. 
meseleyi komisyonda uzun boylu görüşelim. 

BAŞKAN — Komisyondan rica edelim, bu
nu geri alsınlar. Komisyon maddeyi geri istedi
ğinden, madde komisyona iade edildi. (İsteme
di ki ; komisyon maddeyi, sesleri) 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AKİF 
EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sırrı At al ay ar
kadaşımızdan ricamız, bu maddelerin bakiye 
kısmını müzakere edelim, bitirelim, İçtüzüğü
müz yürürlüğe girsin. 

BAŞKAN — Şimdi, esasen İçtüzük yürür
lüğe girmese dahi, basıklıktan sonra dağıtıla
cak ; bir iki madde üzerinde tekrar rötuş yapıl
ması mukarrer; hemen yürürlüğe girmiş değil. 
Böyle bir neticeye varılmıştır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AKİF 
EYİDOĞAN (Zonguldak) — O halde geri ala
lım. 

STRRI ATALAY (Kars) — Evvelce Genel 
Kurul İçtüzüğü bir defa daha gözden geçirme
ye karar verdi. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Olur mu efendim. Evvelâ maddeler müzakere 
edilir, kabul edilir; sonra tekrar gözden geçir
mek olur mu? 

BAŞKAN -~- Efendim, mesele şu : Kanun
lar mahiyetleri itibariyle iki defa müzakere edi
lirler. («Komisyon geri alsın» sesleri) Fakat 
biz İçtüzüğümüzü baştan aşağı iki defa müza
kere etmiyelim. Basılsın, dağıtılsın arkadaşlara. 
Arkadaşlardan her hangi biri maddeler hak
kında muayyen bir noktai nazar söyliyecek ise
ler bunları gözden geçirelim, diye bir karara 
varıldı; doğru veya yanlış. 

Efendim, bu Sayın Sırrı Atalay'm madde
sini komisyon istiyor, komisyona veriyoruz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Daimî ve geçici görev, üyelikten çekilme, tedavi 

Geçici görev 
MADDE 156. — Anayasanın 78 nci maddesi 

gereğince belli bir konuda altı ayı aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulunca kendisine geçici bir 
görev verilen üyenin görevi kabulü, Cumhuri
yet Senatosunun kararma bağlıdır. 
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Başkanlık Divanı, görev teklifi alan üyenin 

i Başkanlığa müracaatı yahut Hükümetin bildi-
' risi üzerine, durumu; Başkanlık Divanı sunuş-
i lan arasında Genel Kurula bildirir. 
| Genel Kurul, bu konuda, görüşmesiz işari 
I oyla karar verir. 
I BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
; Kabul edenler.).. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
i İlâve başka bir görev kabulü 
I MADDE 157. — Anayasanın 78 nci madde-
j sinde ve kanunlarda Cumhuriyet Senatosu üye

liği ile bağdaşamıyacağı belirtilen her hangi bir 
hizmeti veya görevi kabul ettiği bildirilen üye
lerin durumu Başkanlık Divanınca incelenir ve 

| araştırılır. Netice, Başkanlık Divanı kararı ola-
I rak Genel Kurula sunulur. 

Genel Kurul Anayasanın 78 nci maddesine 
aykırı hareket edildiğine karar verirse, üyelik 
sıfatı düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelikten çekilme 
MADDE 158. — Cumhuriyet Senatosundan 

ayrılmak istiyen üyenin çekilme dilekçesi, Baş
kanlık Divanınca çekilmenin isteminin gerçek
liği tesbit edildikten sonra, Genel Kurula arz 
edilir. Genel Kurulun ıttılaı tarihinde çekilme 
kesinleşir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Efendim, «çekilme iste
minin» olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üyelerin tedavisi 
MADDE 159. — Başkanlık Divanı, Cumhu

riyet Senatosu üyelerinin yurt dışında ve içinde 
tedavileri için gerekli ve lüzumlu tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni teklif edilen bir maddesi hariç, İçtüzü
ğün müzakeresi bitmiştir. Bu madde geldiği za
man onu konuşacağız. O maddenin hallinden 
sonra basılacak arkadaşlara tevzi edilecektir. 

Yarın saat 15,00 1e toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,09 



1. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Nuri Âdemoğlu'mın, Tıp Fakültesindeki vazi 
felilere dair yazık soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/107) 

18.9 .1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi arz ederim. 

C. iSenatosu 
Adana Üyesi 

Mehmet Nuri Âdemoğlu 

istanbul!, Ankara ve îzımir Tıp fakültele
rindeki kadrolu profesör, doneet ve asistan ile 
memur adedinin bildirilmesi. 

O. Senatosu B : 16 17 .12 . 1963 O : 1 
6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZICI SORULAR VE CEVAPLARİ 

Üyesi M T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
'alim ve Terbiye Dairesi 

Havı : 3347 

3J12.1963 

Konu : C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'mın ya
zılı soru önergesi Hk. 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 20. 9 . 1963 tarih ve 2770/3332 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh

met Nuri Âdemoğlu'nun istanbul, Ankara ve 
izmir Tıp fakültelerindeki görevlilere dair 
yazılı soru önergesinin cevabı ekli olarak su
nulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
ibrahim Öktem 

Millî Eğitim Bakanı 

Ankara, İstanbul ve İzmir Tıp faküllielerindeki öğretim tiye ve yardımcılarıyla memur adedi 
T ü r k Y" a b a n c ı 

Fakülteler 

Ankara Tıp 
Ankara Hacette
pe Tıp ve Sağ. 
Bilim. Fakültesi 
Istan'bul Tıp 
Ege Tıp 
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â. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi i 

Ferit Alpiskender'in, fikir isçilerinin haklarına ] 

dair yazık soru önergesi, Çalışma Bakanı Bil- j 
lent Ecevit'in cevabı (7/116) ' j 

12 . 11 . 1963 ' 

(Jalışma ıBaikanlığı Yüksefk Makamına j 
Sigortalar Kanunu Cumlhuriyet Senatoısunlda j 

mözaikere eıdilirlken filkir işçilerine bu kanunda j 
yer verememesi selbelbi sorulmuş ve Sayın Balka- ; 
nın verdiği cevapta : i 

«Pek yakında fikir işçilerinin haklarını te- \ 
minat altına alan ayrı bir kanun getireceğiz.» j 
cevabı verilmişti. Diğer taraftan hakikî birer j 
fikir işçisi olan hususi okullardaki öğretmenlerin j 
âdi işçiler gibi 228 sayılı Kanuna tabi tutulduk- j 
lan görülmüştür. Bu vaziyet karşısında Bakan- ! 
lıkça ne düşünüldüğünü ve bunları birer fikir ! 
işçisi sayacak bir kanunun derdest olup olma- j 
dığmı; | 

Yine ecnebi okullarda çalışan idareci, öğret- : 
men ve ecnebi şirketlerde çalışan Türk vatandaşı 
memurların durumu ne olacak? Bunlar âdi 
işçi gibi 228 sayılı Kanuna mı girecek yoksa bi
rer fikir işçisi olarak mı çalışacaklardır? 

Bu husularm Çalışma Bakanlığınca yazılı ola
rak cevaplandırılması için işbu yazılı soruya de
lâlet buyurulm asını temenni eylerim. 

Manisa Senatörü 
Ferit Alpiskender 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı Ki 12 . 1963 

îşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 915-1-55 7224 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . VI . 1963 tarih ve 2984/3584 sayı

lı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, Fikir işçilerinin sosyal haklan- | 
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na ilişkin 12 . 11 . 1963 tarihli soru önergesine 
eevabımızdır. 

Anayasamızın 48 nci maddesinde, herkese 
sosyal güvenlik hakkı tanınmakta ve sosyal gü
venliği sağlamak için sosyal sigorta ve sosyal 
yardım teşkilâtı kurma veya kurdurmanın Dev
letin Ödevlerinden olduğu belirtilmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre 
yürülüğe konulan yıllık uygulama programların
da da, bir genel sosyal güvenlik düzenine gidil
mesi öngörülmüştür. 

Halen yürürlükte bulunan Sosyal Sigorta 
kanunlarına göre, bu sigortalara tabi işlerde 
çalışan herkes ve bu meyanda gazeteciler, özel 
okul öğretmenleri, yabancı şirketlerde çalışan 
memurlar ve fikren çalışan diğer bütün şahıs
lar, aralarında fark götetilmeksizin, aynı şart 
ve esaslarla sigortadan faydalanmaktadırlar. 

Bütün G-arp memleketlerindeki tatbikat da 
böyledir. 

Millet Meclisinde müzakereleri ikmal edile
rek halen Senatoya intikal etmiş olan Sosyal Si
gortalar kanun tasarısı ile, tarım işleri haricol-
mak üzere, bir kişi çalıştırılan işyerlerinde ça
lışanlar ve dolayısiyle, bu durumdaki bütün fi
kir işçileri sosyal sigortalara tabi tutulmakta
dır. 

228 sayılı Kanun, sosyal sigortalara tabi tut
ma kanunu olmayıp, Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm Sigortaları Kanunu ile muhtelif Bmekli 
Sandıkları Kanunlarına tabi olarak geçmiş bu
lunan hizmetlerin birleştirilerek aylık bağlanma
sını sağlıyan ve bu suretle mağduriyetleri önli-
yen bir kanundur. 

Arz ederim. 

Bülent 13 c ev i t 
Çalışına Bakanı 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

0NALT1NCI BİRLEŞÎM 

17 . 12 . 1963 Sah 

Saa t : 15,00 

A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi (Muzaffer 
Yurdakuler'e izin verilmesi hakkında (Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/275) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dı
şişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Ve Devlet 
Bakanı Vefik Pirinçcioğlu'nun dönülme kar 
dar, Dışişleri Bakanına Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun ve Dev
let Bakanına da Maliye Bakanı Ferid Melen 'in 
vekillik etmelerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/276) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IIJ 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDLLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER I 
X I . — Petrol Dairesi Başkanlığı 1983 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/557, C. Senatosu 1/310) (S. Sayısı: 317) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 10 . 1963] 

X 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/556, C. Senatosu 1/309) 
(S. Sayısı: 318) [Dağıtma tarihi: 8 . ljö . 1963] 

3. — Bâzı müessese, teşekkül ve işletme
lerin kullandıkları, «Devlet» kelime.li isimlerin 

kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; C. Sena
tosu 2/108) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9. . 11 . 1963] (Ret) 

4. — Müh: Güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırtmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/289: C. Se
natosu 2/109) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1963] (Ret) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Devlet Yatırım Bankası hakkındaki 

kanun tasarısnın Millet Mcelisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu G-eçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 
1/284) (S. Sayısı : 321) [Dağıtma tarihi : 
14 . 10 . 1963] 

X 2. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/412; C. Senatosu 1/298) 
(S. Sayısı: 319) [Dağıtma tarihi: 14.10 .1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy-



gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın-
Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350; C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı : 
322) [Dağıtma tarihi: 18 . 10 . 1963J 

4. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/510, 
C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı: 326) [Dağıtma 
tarihi: 23 . 10 . 1963] 

X 5. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalot komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/433; C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı: 327) 
[Dağıtma tarihi: 24 . 10 . 1963] 

X 6. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısnın 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Millî Eğitim komisyonları aropları 
(M. Meclisi 1/236; C. Senatosu 1/292) (S. Sa
yısı : 331) [Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1963] 

X 7. — Televizyon f ilimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma

sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısnm Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriy&t Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/319; C. Se
natosu 1/294) (S. Sayısı: 332) [Dağıtma tari
hi: 1 . 11 . 1963] 

X 8. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısnm Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyei 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Millî Eğitim komisyonlan raporları (M. Mec
lisi 1/228; C. Senatosu 1/291) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1963] 

X 9. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayı
sı: 292 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 10.12.1963] 

10. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısnın Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler, İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/205; C. Senatosu 1/300) (S. Sayısı: 335) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 


