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Bu tasarının gündemdeki bulunan madde
lere taJkdimen müzakeresi istenmektedir. Ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
İvedilikle müzakeresini kaJbul edenler... Ka
bul etmiyeler... Kabul edilmiştir.
Bir önerge vardır, okutuyorum.
iSa'ym Başkanlığa
Af Kanunu çıkıncaya kadar müzakereya
aralılksız devam edilmesini saygı ile arz ederim.
İstanbul
Rifat Öztürkçine
FERÎD MELEN (Van) — Aleyhinde söz
istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem ar
kadaşlar, tasarının önemi meydandadır. Sena
tomuzun bu tasarı üzerinde büyük bir dik
katle durması lüzumu yine meydandadır. Ta
sarı henüz dağıtılmıştır. Müzakereye başla
dığımız bu tasarı üzerinde birçok arkadaş
lar tetkik imkânını dahi bulamamışlardır.
Bu durumda tasarının süratle geçmesinde
hiçbir fayda olmadığı gibi büyük mahzur
lar da vardır, izin verin, müsaade edin bu
tasarıyı enine boyuna tetkik edelim, merak
buyurmayın 4 - 5 günden fazla sürmez ve o
vakte kadar da kıyamet kopmaz.
BAŞKAN — Efendim, bu tasarının aralık
sız müzakeresini istiyen önergeyi tekrar oku
tarak oylarınıza arz edeceğim.
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Aralıksız müzakereden maksat nedir, gece
sabahlara kadar devam mı edilecektir?
BAŞKAN — Sayın
misiniz t

öztürkçine, izah eder

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (îstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Yüce
Senatonun
Bütçe
müazekerelerinde bazan
sabahlara kadar çalıştığı varittir. Aralıksız
dan kastım, fasıla vermeden gerekirse sabaha
kadar bu tasarının müzakeresinin
devamı
dır. (Kaç gün sesleri.) İki gün de, üç gün
de devam etse aralıksız devam edebiliriz.
Yüce Senato buna sıhhat yönünden kaadirdir.
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Usul hakkında.
ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Üç gün de sürse,
beş gün de sürse aralıksız dediğine göre bu
önergeyi bu anlamda oya koyamazsınız.
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü.
ANAYASA VE ADALET KOMÎSYONU
BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) —• Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri, kanunun müzakeresi
hakkında vermiş
olduğumuz önerge kanu
nun öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine
dairdir. Bu da oylarınıza iktiran
etmiştir.
Fakat aralıksız devam önergesinin Umumi
Heyete arz zamanı gelmemiştir. Müzakereler
başlar, mümkündür ki, bitebilir, müzakereler
başlar bitmiyebilir. Binaenaleyh Sayın Baş
kandan istirham edeceğim, bu önergenin oy
lanması, ancak oturumun sonuna doğru dü
şünülecek bir husustur. Lütfedip nazarı iti
bara alırlarsa hem kanunun müzakeresi bi
ran evevl başlamış olur ve hem. de bilâhara
yine gerekli karar alınır.
Saygılarımla, (Geri alsın önergesini, ses
leri.)
BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musu
nuz efendim ?
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (îstanbul) — Geri
alıyorum.
BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımız
önergesini geri almıştır. Tasarının gerekçesi
nin okunup okunmaması hususunu oylarınıza
arz edeceğim.
Gerekçenin okunmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. Gerekçe okunmıyacaktır.
Tasarının heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen sayın senatörlerin isimlerini bildiren bir
liste önümüzdedir. Evvelemirde bu listede grup
ları adına söz istiyen sayın senatörlere sıra ile
söz vereceğim.
Grupları adına söz istiyen sayın senatörle
rin islimlerimi okuyorum :
Sayın Şükran Özkaya (Millî Birlik Grupu
Sözcüsü),
Sayın Âmil Artus (Kontenjan Grupu Söz
cüsü),
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