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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Kayseri Cumhuriyet Senatosu Üyesi Suad 
Hayri Ürgüblü, Başkanlığa seçilmesi münasebe
tiyle ve Başkanlık Divanına-seçilen arkadaşları 
adma teşekkürlerini bildirdi. 

Cumhurbaşkanlığının; Bakanlar Kurulunun 
istifasının kabul edildiğine ve yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar vazifeye devanı etmeleri ve 
Başbakanlığın vekâleten Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Fahri özdilek'in deruhde et
mesinin rica edildiğine, 

Enver Kök, Hasan Kangal, Sahir Kurutlu-
oğlu, Âdil Ünlü, Esat Çağa, E. Tuğgeneral Bur-
hanettin Uîuç, E. Tümamiiral Necati Özdeniz, Y. 
Müh. Nevzat Sengel, ve Avukat Hidayet Aydm-
er'in Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cum
huriyet Senatosu üyeliklerine seçildiklerine ve 

Cumhuriyet Senatosunun Cumhuriyet Bay
ramını tebrikine dair tezkereleri okundu. 

Şimalî ve Cenubi - Amerika Ramı Ortodoks 
Başpiskoposu Jakovos'm, Cumhuriyet Bayramı 
tebriki hakkındaki telgrafı okundu ve Başkan
lıkça gereken cevabın verileceği bildirildi. 

Senato İçtüzüğünün hazırlanması için 15 
üyelik bir komisyon seçildi. 

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

Başkan 
S. Hayri Ürgüblü 

Kâtip 
Zonguldak 

T. Remzi Baltan 
Kâtîp 
Ordu 

Şevket Koksal 

Kâtip 
Aydın 

Fikret Turhangil 
Kâtip 
Tunceli 

M. Ali Demir 
Kâtip 

Kırklareli 
A. Naci Arı 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

KATİPLER 

»»*.« 

B Î R Î N C İ O T Ü E U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

Fikret Turhangil (Aydın), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yetersayı vardır, beşinci Bir
leşimi açıyorum, 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 8. S. C. B. Yüksek Şûrasının Birleşik 
Şûrası ve Milletler Şûrası Başkanlarının; Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları
na, Başkanlığa seçilmeleri vesilesiyle, tebrik, 
Türk Milletinin iyiliği, iyi komşuluk münasebet
leri ve barışın sağlanması yolunda muvaffakiyet 
temennilerini bildiren telgraf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı Ekselans Bay Suad Hayri 
Ürgüblü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mil
let Meclisi Başkanı Ekselans Bay Fuad Sirmen'e 

Sizlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba§-
kanlıklarma seçilmeniz münasebetiyle, S. S. C. 
B. Yüksek Şûrasının Birlik Şûrası ve Millet-
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ler Şûrası adına ve şahıslarımız adma samimî 
tebriklerimizle komşu Türk Milletinin iyiliği, 
memleketlerimiz arasında münasebetlerin iyi
leşmesi ve barışın sağlamlaşması havrına ola
rak, çalışmalarınızda en iyi basan dileklerimi
zi ifade etmemize müsaadelerinizi rica ederiz. 

P. Lobanov, S. S. C. B. Yüksek Şûrasının 
Birlik Şûrası Başkanı 

A. Peive, S. S. C. B. Yüksek Şûrasının 
Milletler Şûrası Başkanı 

2. Gelen kâğıtlar arasında bulunan Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün komisyonlarla îlaîli 
maddesinin gündeme alınması hakkındaki 
önerge 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunan, Cumhuri

yet Senatosu içtüzüğünün komisyonlarla ilgili 
maddesi hakkında îçtüzük Komisyonu raporu
nun, gündeme alınarak görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tüzük Komisyonu Başkanı 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Muhterem üyeler; yürürliükte 
bulunan îetüzü&ün 101 nci maddesi gereğince, 
Yüksek Hsvetiniz hilâfına karar vermedikçe, ba
sılıp dağıtılmasından 48 saat geçmeden her han
gi bir teklif veya lâyihanın gündeme alınıp ko
nuşulması mümkün değildir. Yüksek Heyetiniz 
karar verdiği anda dağıtılmasından 48 saatlik 
bir müddet geçmese bile gündeme alınabilir. 

Şimdi; Tüzük Komisyonunun hazırlamış bu
lunduğu ve bir maddenin değişmesine aıdolan 
raporun gündeme alınması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul bu-
yurmıyanlar... Kabul buyurulmuştur ve günde
me alınmıştır, efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Cevat 
Açıkalın'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/1) 

BAŞKAN — Tezkeresi okutuyorum. 
Genel Kurula 

Oevat Açıkalm'm, mazeretine binaen, 15 Ka
sını 1961 tarihinden itibaren bir ay izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 4 Kasım 1961 tarihli 
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toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüblü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, Sayın Çevat 
Açıkalın'a 15 Kasımdan başlamak üzere bir ay 
izin verilmesini kabul buyuranlar... Buyunnı-
yanlar... Kabul edilmiştir. 

4. — Ticarei Bakanlığı Vekilliğine Maliye 
Bakanı Kemal Kurdaş, Gümrük ve Tekel. Ba
kanlığı YekîlliHne Calmma Bakanı Cahit Talaş, 
Adalet Bakanlığı Vekilliğine Basış - Yayın ve 
Turizm Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun atanmış 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/2) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bâzı Bakanların vazifelerinden ayrılmaları 

dolayısiyîe Başbakan Vekilinin teklifi üzerine; 
Ticaret Bakanlığı Vekilliğine Malive Baka

nı Kemal Kurdaş, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Vekillisine Çalışma Bakam Cahit Talaş. Adalet 
Bakanlığı Vekillisine Basın - Yavın ve Turizm 
Bakanı Sahir Kurtluoğlu atanmışlardır. 

Arz ederim. 
Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN —. Bilgi edinilmiştir. 

5. — Avrupa Konseni îstisari Meclisine katı
lacak olan ün filerin isimlerinin bildirilmesine 
dair Dışişleri Bakanlğı tezkeresi (3/3) 

BAŞKAN — Bu hususta bir tezkere vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : Cnmhurivet Senatosu Balkanlı*wa arz 

edilen 10 Kasım 1961 tarih ve 700.760-IV/l sa
yılı yazı ile ilgilidir. 

Avrupa Konseyi nezdindeki Daimî Temsilci
liğimizden alman bir yazıda Avrupa Konseyi 
îstişari Meclisi Daimî Komisyonunun 21 Kasım 
1961 tarihinde Paris'te toplanacağı bildirilmek
tedir. 

Evvelce Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
takdim edilen yukarda tarih ve sayısı kayıtlı 
mâruzâtta kısaca belirtilen mülâhazalar ışığın
da, Daimî Komisyonun bu toplantısına katılma-

— 48 — 
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mız pek muvafık olacağından, îstişari Asamble
ye temsilci olarak iştirak edecek Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ve bu üyeler arasından Daimî 
Komisyonda vazife almak üzere seçilecek temsil
cilerin. isimlerinin, Konsey Genel Sekreterliğine 
bir an evvel gereken tebligatın yapılabilmesi 
için işarını müsaadelerine arz ederim. 

Dışişleri Balkanı Y, 
Namık Yolga 

' ' Cenel Sekreter 
Millet 'Meclisi Çene I Sekreterliğine de arz 

edilmişt/ir. 
BAŞKAN - - Muhle ı cm üyeler; henüz İçtü

züğüm üz bazıHa ıı ma mis bulunduğundan, Millet 
Meclisi Başkanlığınca Devlet Radyosu vasıta-
siyle, istenilen 10 üyenin tesbirti için 17.11.1.9(M. 
günü Birleşik Toplantıda seçim yapılması du
yurulmuştur. Yani Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplantıya çağırılmış bulunmaktadır. İçtü
züğümüz hazırlanıp Cumhuriyet Senatosu bün-

4. — GÖRÜŞ 

/. — Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün ko
misyonlarla ilgili maddesi hakkında içtüzük 
Komisyonu raporu (5/1) (S. dayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Şimdi müzakereye geçmeden 
evvel, gerekçenin okunup okunmaması husufu
nu reyinize arz etmem lâzım. Yürürlükte bulu
nan Tüzük bükümlerine göre gerekçe ve tümü
nün okunup okunmaması Yüksek Heyetin ka
rarımı bağlıdır. Rapor dağıtılmış bulunduğuna 
göre bunu tensibederseniz okum.ia.dan da geçe
biliriz. Yükseik Heyet karar verirse komisyo
nun raporu okunur-, ondan sonra müzakereye 
geçilir. Şimdi reylerinize arz ediyorum: Ce-
rekçenin ve maddelerin okunmasını arzu eden
ler.,. Etmiyenler... Okunması kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün komisyon
larla ilgili maddesi hakkında İçtüzük Komis 

yonu rapora (5/1) 

(i) 1 sayıh rapor zaptın sonundadır. 
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yesinde dış temsilciler meselesini kalledinceyö 
kadar, bir defaya mahsus olmak üzere Riyaset 
Divanı Millet Meclisi Başkanlığının (bu tensi
bine uyacak ve Birleşik Toplantıda îstişari 
Konseye gidecek üyeleri intiha'bedilmiş buluna
caktır. 

İnşallah Tüzüğümüz hazırlanır ve buna ait 
hükümler yer alır; Cumhuriyet Senatosu kendi 
bünyesi içinde dış temsilcilerini seçer. Cumhu
riyet Senatosunun kendi bünyesi içinde diyo
rum. Zira Anayasaının t>3 ncü maddesi birleşik 
toplan tının mevzularını Anayasada gösterilen 
hususlar içinde derpiş etmiş bulunmaktadır. 
Halen Senatonun bir İçtüzüğü bulunmadığın
dan ve Anayasada da üyelerin tesbiti bakımın
dan hüküm olmadığından Millet Meclisi Baş
kanlığının tensibine uyarak bu seçimi birleşik 
toplantıda yapacaktır. İçtüzüğümüz çıktıktan 
soıu^a i)Uiıu kendi bünyemiz içinde halletmiş 
olacağız. 1*11 ilamıza arz ediyorum, 

^ÜLEN İŞLER 

içtüzük Komisyonu raporu 

(himhuriyet Senatosu 
içtüzük Komisyonu 13 . 11 . 191)1 

Esas No. 5/1 
Karar No- :J 

Yük se k Başkanlî ğa 

Cumhuriyet Senatosunun içtüzüğünü hazır
lamak üzere seçilmiş bulunan 'Komisyonumu
zun kendi içinde seçtiği Alt Komisyon Senato 
İçtüzüğünün ön tasarısını hazırlamış ise de bu 
tasarı üzerinde komisyonca, görüşmeler yapıla
bilmesi için Alt Komisyonun faydalandığı ya 
bancı memleketler içtüzüklerinin Türkeeye çe 
virttirilerek üyelere dağıtılması lüzumlu görül
düğünden bu yüzden görüşmelerin bir süre de
vam edeceği göz 'Önünde tu tular/ak Cumhuriyet 
Senatosunun bir an Önce çalışabilecek hale gel
mesini sağlamak maksadiyle yürürlükte bulu
nan eski Türkiye (Büyük Millet Meclisinin Da-

i hilî Nizamnamesinin ;22 nci mjaddesini aşağıda-
I ki şekilde değiştirilmesi ve bunun Senatoca 
! müzakere ve kabulünden sonra komisyon se-

— M 
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çimlerine geçilmesi imkânının tenıini yerinde ' 
görülmüş ve bu maksatla hazırlanan madde ; 

î 

metni ilişik olarak sunulmuştur. 
Senatoca müzakeresinin sağlanması yüksek 

takdirlerine arz ulunur. 
tel üzük Komisyon 

Başkanı Sözcü 
Ahmet Yıldız Amil Artus 

Kâtip Kâ t ip 
Muhittin Kılıe Turhan Kap-anlı 

Üye Üye 
Aıkif Eyidoğan Cahit okurer 

Üye Üye 
Celâl Tevfik Kanasa pau Ferit Alpiskender 

Üye Üye 
Mehmet îzmen Niivit Yetkin 

Üye Üye 
Osman Hıacıbaloğlu Sadık Artulcmaç 

Üye Üye 
Osman Saim Sarıgöllü Selâhattın Özgür 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün komisyonlarla 
ilgili maddesi 

Madde 22. — Siyasi partilerin yalnız Sena
todaki üyelerinden kurulan ve Senato içinde 
onun çalışmalariyle ilgili faaliyette bulunan 
senato grupları vardır. 

Siyasi partilerin senato grupları en az on 
üyeden meydana gelir. 

Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın 73 nen 
maddesi gereğince her iki yılda bir yeni seçilen 
üyelerin katılmasını mütaakıp, yapılacak Baş
kanlık Divanı seçimlerinden sonraki ilk birle
şimde görevleri iki yıl devanı etmek ve,üyeleri 
Genel Kurulca gizli oyla seçilmek üzere aşağı
daki komisyonları kurar. 

a) Cumhuriyet Senatosu ile ilgili komis
yonlar : 

1. Dilekçe Komisyonu, (9 üye. bir sekreter 
ve bir daktilo), 

2. Kitaplık Komisyonu, (3 üye bunlardan 
biri idare âmirleri arasından seçilir. Bu komis
yona Kitaplık Müdürü sekreterlik yapar.) 

3. Sayıştay ve Senato Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu, (9 üye, bir sekreter ve bir daktilo.) 

b) Hükümet ile ilgili komisyonlar : 
1. Bütçe Komisyonu, (15 üye, bir müdür. 

bir sekreter, bir daktilo) 
e) Bakanlıklarla ilgili komisyonlar : 
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1. Anayasa ve Adalet Komisyonu (15 üye, 

bir sekreter, bir daktilo) 
2. Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu, 

(II üye. bir sekreter, bir daktilo) 
3. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ko

misyonu, (15 üye, bir sekreter, bir daktilo) 
4. İçişleri Komisyonu, (15 üye bir sekre

ter, bir daktilo) 
5. Malî ve İktisadi İşler Komisyonu, (Ma

liye, Ticaret, Gümrük ve Tekel - 19 üye, bir sek
reter, bir daktilo) 

(i. Millî Eğitim Komisyonu, (15 üye, bir 
sekreter, bir daktilo) 

7. Millî Savunma Komisyonu, (13 üye, bir 
sekreter, bir daktilo) * 

8. Sanayi ve Ziraat Komisyonu, (15 üye, 
bir sekreter, bir daktilo) 

9. Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, Çalış
ma, İmar ve İskân - 15 üye, bir sekreter, bir 
daktilo) 

Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay -ve Senato He
saplarını İnceleme ve Bütçe komisyonları, ge
rektiğinde. Millet Meclisinin bu isimdeki ko
misyonları ile birlikte çalışırla]-. 

Gerektiğinde Genel Kurulca başka komis
yonlar kurulabileceği gibi, mevcut komisyon
lardan bâzıları kaldırılabilir veya. komisyonla
rın üye sayısı değiştirilebilir. 

Yukarda gösterilen komisyonlarla karşılan-
mıyan dairelerle ilgili, tasarı ve teklifler, akçalı 
işlerden ise, Bütçe ve Maliye komisyonlarında, 
bunlardan başka bütün tasarı ve teklifler, içiş
leri Komisyonunda görüşülür. 

Senato üyeleri ikiden I'a/la komisyona üye 
olamazlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı, komisyonla
rın sekreter ve daktilo sayısını ihtiyaca göre 
artırabileceği gibi, gerektiği takdirde azalta
bilir. 

BAŞKAN -— Muhterem üyeler; kıymetli 
mesailerini şükranla kaydedeceğimiz komisyo
nun hazırlamış olduğu gerekçe ve 22 nci mad
denin değiştirilmesine ait metni okumuş bulu
nuyoruz. 

Ancak; maddeleri itibariyle kanun tekniğine 
uy miyarı bu maddeden sonra Komisyon Baş
kanının vermiş olduğu ve kanun tekniğine uy
masını talebettiği 2 nci bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

A£ 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senetosu İçtüzüğünün komis
yonlarla ilgili ve tadil edilen 22 nci maddesine 
aşağıda yazıldığı gibi başlık ve üç maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

15 . 11 . 196! 
İçtüzük Komisyonu 

Başkanı 
Ahmet Yıldız 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin 22 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklifi : 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Niazmnamesinin 22 nci maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bu tüzük maddesi kabulü tari
hinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu tüzük maddesi Cumhuriyet 
Senatosu tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Bundan sonra demin okunan 
22 nei maddeye ait değişiklik gelecek ve ondan 
sonra diğer maddeler takibedecektir. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AH

MET YILDIZ (Tabiî üye) — Muhterem arka
daşlar, tevcih buyurduğunuz vazifenin yapılış 
ve sonucu hakkında kısaca mâruzattta buluna
cağım. 

Çalışmalarımızda bâzı noktalar belirdi, 
bunlardan bir tanesi, Tüzüğün bâzı kısımları 
Millet Meclisinin de bâzı faaliyetleriyle müşte
rek yürüyeceği mahiyetinde, diğer bâzıları da 
prosedür bakımından birbirini takibedecektir. 
Tüzüğü tekâmül ettirmek için Millet Meclisi
nin de aynı mahiyette çalışmaları ile koordineli 
bir iş birliği yapmanın zaruri olduğu kanaa
tine vardık. Ayrıca Millet Meclisinin İçtüzüğü
nün de yapılması icabetmektedir. 

Heyeti umumiyesiyle iki yasama organının 
faaliyetini ve Büyük Millet Meclisinin idari fa
aliyetlerini tanzim edecek bir tüzüğün hazır
lanmasında da müşterek bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Bundan dolayı Millet Meclisi Başkan
lığı ile temas ettik. Onlar da bir komisyon ku
racaklar. Bundan sonraki mesaimiz; bâzı zaman
lar paralel, bazen müşterek, bazen de birbirini 
tamamlıyan bir çalışma yapacağımız için Tüzü
ğü onlar başlamadan evvel bitirmemize imkân 
yoktur. 
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Ayrıca gerekçede de arz ettiğim gibi, mem

leketimizde Cumhuriyet Senatosunun fonksiyo
nunu ifade eden ve bünyesini düzenliyen bir ge
lenek ve eskiden kullanılmış bir Tüzük mevcud-
olmadığı için; çeşitli memleketlerde bu tip ya
sama organının faaliyetlerini tanzim eden Tü
zükleri tercüme etmek suretiyle, mümkün mer
tebe daha tekâmül etmiş bir tasarıyı sizlere 
takdim etmeye çalışacağız. Bundan sonra arz 
edeceğim gibi çalışmalarımız, iki Meclisin içtü
zük faaliyetleri müşterek çalışmak suretiyle ola
caktır. 

Bir noktayı daha arz etmek isterim; bu tü
züklerde de belireceği veçhile bâzı hususlarda 
müşterek çalışacağız, bâzı hususlarda da birbi
rini takibeden mesai ve prosedür bakımından 
aynı çatı altında, önemli mahzur olmadığı müd
detçe, aynı prosedürü takibedeceğiz. Bu arada 
ikinci organın tüzelkişiliğini esas alan bir ça
lışma... Bilindiği gibi Anayasanın bir maddesin
de belki aramızda bir fark gözetilmektedir. Fa
kat bütçede fark yoktur. Ayrıca diğer bir mad
desinde de sarih olarak ikinci Meclisin eşit tü
zelkişiliğe sahibolduğu belirtilmiştir. Şöyle ki; 
Bütçe Komisyonu hususunda Millet Meclisine 
daha fazla önem verilmiştir. Bunun da sebebi 
malûmunuz olduğu veçhile, Hükümetin güven 
oyu ve onun en önemli bir unsuru olan bütçe
nin kabulünde Anayasamız Millet Meclisine da
ha fazla bir hak tanıdığı içindir. Bundan sonra 
yasama fonksiyonunun ifasında tam bir eşitlik 
kabul edilmiştir. Bildiğiniz veçhile, kanunlar ia
de edilip bir Karma Komisyon teşkili zarureti 
duyulduğu hallerde, her iki Meclisten eşit sayı
da üyelerden müteşekkil bir Karma Komisyon 
karmak suretiyle, tasarı üzerindeki değişikliği 
Meclise sunmak hususu esas olarak kabul edil
mişti. 

Bunun için bizim Tüzükte de 4 komisyon 
müşterek çalışacaktır. Tabloda görüldüğü gibi 
Sayıştay ve Senato Hesaplarını inceleme Komis
yonu, Kitaplık, Bütçe ve Dilekçe Komisyonları 
vardır. Ama bunların ne şekilde çalışacağı ve 
vazife bölümünün ne olacağı belli olmadığı için, 
müşterek bir çalışma ile yapılacaktır. Fakat, 
üyelerin miktar ve vazife itibariyle birbirine 
eşidolması hususunda kendi kanaatimizi onlar
la birleştirdiğimiz takdirde, tüzüğün geri kalan 
kısmını kendi tekemmül ettirecektir. Gerekçede 
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de arz ettiğim gibi Tüzüğün büyük kısmını ha
zırlamış olmakla beraber daha bir müddet çalış
malara devam etmek suretiyle Tüzüğü hazırla
mış olacağız. Benim genel olarak arzım budur. 
Bundan sonra sorulacak hususlara da cevap 
vermeye çalışacağız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 

Senatörler, yüksek huzurunuza getirilmiş bulu
nan tadil gerekçesinde Senatonun tasarrufu dı
şında vukubulan bir hukuki tasarrufun bura
da tahdidi yoluna gitmek gibi bir şey var. Ya
ni, kendimizin yapmadığı bir işi, eski içtüzüğün 
22 nci maddesini tadil etmek gibi bir durumla 
karşı karşıyayız. 

Bu çatı altında en mükemmel hukuki anane
leri kurmanın başlangıçta, şeklen bile olsa, bu 
yola gidilmesi uygun olmaz, zannederim. Çün
kü, tek meclis zamanında yapılmış olan Tüzü
ğün 22 nci maddesini Senato olarak tadil etme 
yerine hir yeni muvakkat madde getirelim. Bu 
yeni muvakkat madde ile ihtiyacı karşılıyalım. 
Senatonun yapacağı Tüzükte bu hususlar na
zarı itibara alınmış ve halledilmiş olsun müta-
lâasmdayız. Çünkü, bu yolu açacak olursak, ya
rın Millet Meclisi ile Senato arasında bu nevi 
tearuzlara yol açmış oluruz. Biz gayrihukuki 
bir tasarrufu kuran bu yola, Yüksek Senato
nuz tensip buyurursa, gitmiyelim. Dahilî Nizam
namenin sadece muvakkat bir madde şeklinde. 
Dahilî Nizamnamenin bir muvakkat maddesi 
şeklinde geçirelim. Böylece bu muvakkat ihti
yacı karşılıyalım. Fakat şöyle denebilir; mev-
eudolmıyan bir Tüzük için nasıl hüküm kona
bilir, yapılabilir? Âcil ihtiyaçları karşılamak 
üzere gibi bir esbabı mucibe ile aynı metin bu
radan geçirilebilir. Her halde Tüzüğün 22 nci 
maddesini tadil gibi bir tasarruf yoluna gitme
miş olalım, mütalâasmdayım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tiğrel. 
İHSAN H A M I T TtĞREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, sözüme başlamadan ev
vel Tüzük Komisyonunun sarf etmiş olduğu me
saiden dolayı kendilerine teşekkür etmek iste
rim. Temenni ederim ki, kısa bir zamanda yapı
lacak Tüzük, ihtiyaçları tatmin edecek bir şekil
de olsun. 
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| Madde hakkında konuşmadan evvel de, Sa-
| yiıı Niyazi Ağırnaslı Bey arkadaşımızın fikir

lerine iştirak etmediğimi belirtmek isterim. Bir 
maddenin şu veya bu şekilde tadili ile Tüzüğe 
bir muvakkat maddenin ilâvesi şeklinin ortaya 
konması arasında hiçbir fark yoktur. Bu bir for
maliteden ibarettir. Bu şekil ihtiyar edilmiştir. 
Ben burada hiçbir hukuki müessese koymamak
tayım. 

Bu maruzatımdan sonra, maddenin bir iki 
noktası üzerinde komisyonun beni tenvir etmesi
ni rica edeceğim. 

Bütçe Komisyonunun, evvelâ komisyonları 
20 den 9 a indirmesi hakikaten isabetli olmuştur. 
Ve birleşmelerde de isabet vardır. Yalnız Bütçe 
Komisyonunun kadrosu üzerinde dikkati çeken 
bir nokta vardır; Bütçe Komisyonu, 15 üye, bir 
müdür, bir sekreter ve bir daktilodan ibarettir 
deniyor. Eski tüzükte; Bütçe Komisyonunun 
kadrosu bir kalem müdürü, bir muavin, bir baş-
kâtip, yine bir onun muavini ve bir de memur
dan ibarettir, denilmektedir. Tabiî daktiloda 
bunun içinde olmak icabeder. Bütçe Komisyo
nunda uzun boylu çalışmış bir arkadaşınız ola
rak arz edeyim ki, fazla görülen bu kadrolar iş
leri zamanında yetiştirmeye bile kâfi bulunma
makta idi. Yine Bütçe Komisyonunda çalışan 
arkadaşlarımın benim bu sözlerimdeki isabeti 
takdir ederler sanıyorum. Diğer taraftan Anaya
sanın 94 ncü maddesi bütçenin önceden Senato-
dan geçmesini âmir bulunmaktadır. Yani bütçe
nin merkezi sıkletini Senatonun omuzlarına yük
lemiş bulunmaktadır, ilk görüşme Karma Ko
misyonda olacak, sonra Senato tetkik edecek, 
gerekirse tekrar Karma Komisyona gidecek, o 
tetkik edecek, bu tetkikatmı Büyük Millet Mec
lisine gönderecektir, işin merkezi sıkleti Sena
tonun omuzlarında olduğuna göre, kadrosunun 
da ona muvazi olarak konması şarttır. Bilmiyo
rum Komisyon bu noktai nazarı dikkate almış 
mıdır? Yoksa başka bir görüşle mi bu kadrolar
la iktifa etmiştir? 

Sonra maddenin üçüncü fıkrası var. Bu fık
rada şöyle deniyor : 

«Yukarda gösterilen komisyonlarla karşılan-
mıyan dairelerle ilgili tasarı ve teklifler, akça
lı işlerden ise, Bütçe ve Maliye Komisyonların
da, bunlardan başka bütün tasarı ve teklifler, 
içişleri Komisyonunda görüşülür.» Kanaatimiz
ce bu fıkraya lüzum yoktur, tamamen haşivdir. 
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Çünkü her kanun, her teklif, her kağıt ya Mil
let Meclisinden gelir, yahut Millet Meclisini 
alâkadar etmiyorsa riyasete gelir. Eğer Millet 
Meclisinden havale edilmiş kâğıtlar vaıvsa ve 
hangi encümenden gelmiş ise, o encümene mua
dil olan encümene riyaset tarafından o kâğıdın 
havale edilmesi tabiîdir. Doğrudan doğruya gel
miş olsa dahi Riyaset Makamı bu kâğıdın nereye 
aidolacağmı takdir eder ve alâkalı encümenine 
havale eder. Binaenaleyh otomatik olarak bu en
cümenlerden hangisine taallûk etmesi gibi şey
ler haşivdir. Bir an için taallûk etmiyeceğini 
derpiş edelim. Bunu riyaset makamı takdir edip 
doğrudan doğruya bu encümene havale etmesi 
isabetli olur. İşi kısaltalım. İçişleri Encümenine 
gidecek, Encümen gündemine ne zaman koya
cak, belli değil. Sonra koyacak mı koymıya-
cak mı? Koyacak diyelim, tetkik edecek, ondan 
sonra da bu bize taallûk etmiyor diyecek, Riya
sete havale edecek, ve işler böylece sürünceme
de kalacaktır. Bu fıkraya bence lüzum yoktur. 
Böyle bir fıkra konacaksa bu yetkinin Riyaset 
Makamına verilmesi daha doğru olur kanaatin
deyim. 

Sonra şöyle bir fıkra var : «Cumhuriyet Se
natosu Başkanı, komisyonların sekreter ve dak
tilo sayısını ihtiyaca göre artırabileceği gibi, ge
rektiği takdirde azaltabilir.» Bizce bu daktilo ve 
sekreterleri artırıp çoğaltma meselesi tamamen 
bir kadro meselesidir. Nasıl Devlet daireleri bir 
kadro dâhilinde hareket ediyorlarsa, Riyaset 
Divanı da Senato Meclisinin kadrosu dâhilinde 
tasarruf hakkına sahiptir. Bu salâhiyeti doğru
dan doğruya Senato Başkanına vermek doğru 
değildir. Böyle bir şeye lüzum varsa bunun Ri
yaset Divanınca tezekkür edilmesi daha doğru 
olur. Bu hususlarda tenvir buyurulursa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alparslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) --Muhterem 

arkadaşlar, henüz Senatomuza intikal etinin olan 
bir kamum teklifi bukunmamalkila Iberaber, değer
li İçtüzük Komisyonu arka dağlarımızın huzuru
nuza getirdiği mevzu elbette ki, âcil bir ihtiyacın 
karşılanması maksadıma matuftur. Yalnız gerek 
sevk suretiyle, gerek yapılan bir teklif ile 22 nci 
maddenin) tadili başlığını taşıtarak olsun, öyle 
zannediyorum ki, Sayın Niyazi Ağırnaslı'niin ile
ri sürdüğü mütaMa karsımıza hakikaten; bir me
sele getirir. Evvelemirde •eski Büyük Millet Mee-
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llsi Tüzüğünüıii 22 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkı doğrudan doğruya ve tek taraftı olarak 
Senatomuzda, mevcut olim-a.ra.ak Kızını 'gelir. 'Sani
yeni, 22 nıci madde diye bir dr rakam gösterili yor. 
Komisyonun hazırlayacağı leıt üzükto, komisyon
ların teşkiline taallûk, eden maddenin farzı nut'-
ihal: 25 nci madde olmayıp da 22 nci madde ola
cağını şimdiden kes t •irmek mümkün değildir. Bu 
itibarla mademki, biz :hir şey üzerindeyiz, ve Ana
yasanın bn geçici A ncü maddesi gereğince Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü bizim Ibıı ih
tiyacımızı karşıihyaınaz hale gelmiştir. Şu halde 
meseleyi Senatomuzun bir karar ha!inde ve ileri
de hazırlanacak içtüzükte ayrıca bir madde ha
line getirilmesi kaydiyle bu şekilde gösterilen ko
misyonları teşkil edelim. Ama ne bir madde is
mi, ne de bizim salâhiyetimiz dışında- bir İş ol
sum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde içtüzüğün 
filân maddesini değiştirmek mahiyetimde bir baş
lık taşısın. 

BAŞKAN —Sayın Celâl Ertuğ. 
CELÂL LRTUO (Elâzığ) - - Sayın Başkan 

ve değerli üyeler; İlendeniz Tüzük Komisyonumun 
başarılı cal.ı>şmalarına teşekkürle sözlerime başlv-
yacağını. Burada komisyon adedimin azaltılması-
mu amelî faydacına mukabil i) neti maddede gös
terilen Sosyal İşler Komisyonunun Ibâzı koordi
nasyon. aksaklıklarına, sebep olacağını arz etmek 
•''Stiyoruııı. 

BAŞKAN —•- Bir hususu arz edeyim. Tümü 
üzerinde konuşuyoruz, maddi1 üzerinde değil. Ko
nuşmanızı kesmiyorum, yatanız hat iri atıyorum 
efendim. 

CELÂL EHTLC (Devamla') — Sayın Komis
yondan öğrenmek istediğim bu 'A ayrı komisyo
nun birleştirilmesinden hâsıl olacak faydalar, 
mahzurlar hususunda, bizi tenvir etmeleridir. Bu 
hususta kanaatlerimizi maddelerin müzakeresi sı
rası nida arz edebiliriz. Bunun, diğer yasama; or
yanı olan Millet Meclisi ile muvazi gidiıp igitıne-
diği huısuisıında da. tenevvür etmek arzusunda
yım. Orada da mı komisyonlar birleştirilmiştir, 
bu mecburiyet bize oradan mı gelmiştir? Bit Ihu-
'-U'sıı açıklarlarsa biz de tenevvür etmiş oluru?! 
ve onıaı göre komisyonlar üzerinden mütalâa!arı» 
mızı -arz ederiz. 

KOMİSYON ALINA ÂMİL ARTÜS «O. S. 
ijye) - Muhterem arkadaşlar, kısaca sayın ar
kadaşlarımın ileri sürdüğü hususlara arzı cevap 
ilmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

.......,.„aa»î 
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Evvelemirde Sayın. Niyazi Ağırnaslı arkada-

simizin dokunduklaii-ı nokta; Senatonun hukuki 
tasarrufu dışındadır, doğru değildir, gayrihu-
kuki vaziyet vardır, yemi bir muvakkat madde 
yapalım, ihtiyaçlarımızı bu muvakkat madde ile 
karşılayalım şeklindedir. 'Biz /bu görüşü payla
şamıyoruz. Çünkü gayniıhukuki olduğuna kaani 
değiliz. Sebebimi arz edeyim; elimizdeki Anayasa
nın geçici 3 mcü maddesi, Millet Meclisi ve Se
natonun içtüzükleri yapılıncaya kadar eski Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünü bu Meclis
lerini ayrı ayrı uygulayacaklarınla dair geçici 
bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu hükümle eski 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hem 
Millet Meclisimin geçici olarak içtüzüğü, hem de 
Cumhuriyet Senatosunun geçici İçtüzüğü mahi
yetini almış bulunuyor. Bizim kendi İçtüzüğü
müzü lıazırlayıncaya. kadar bu Meclisin İçtüzüğü 
olarak kabul ettiğimiz bu Tüzüğün her hangi bir 
maddesini tadil yetkisine şüphesiz ki, bu Meclis 
sahip bu'lıııımıaktadır. Bu görüşle komisyonların 
bir an evvel kurulmasına imkân vermek hususun
da geçici olarak tatbik etmek durumunda oldu-
ğumvüz içtüzüğün 22 ııci maddesini yüksek Im-
zunumıza sunulmuş olduğu şekilde değiştirmiş 
bulunuyorum. Bu şekilde variyette gayrihukuki 
veya 'hukuka aykırı bir durum göremiyorum. 

iSaym İhsan Hânı i t Tiğrel arkadaşımız Bütçe 
Komisyonu kadrosunun kifayetsiz olduğundan 
bahsettiler ve bu mevzua temas buyurdular. Büt
çenin önce Senatoya geleceğinden bahsettiler. 
Eğer yanlış, anlamadıysam durum şöyledir: 3o 
üye Millet Meclisinden', 15 üye Cumhuriyet Se
natosundan ayrılıyor ve blumların teşkil ettiği 
ka.rma komisyon vazife görüyor. Bütçe önce bu 
Komisyona geliyor ve bu komisyonda, görüşülüp 
karara, bağlandıktan sonra Cumhuriyet Senato
suna - diğer kanunlardan farklı olarak - evvelâ 
arz ediliyor. Bu durum karşısında, il.)izini Büt
çe Komisyonumuz 1 Aralık tarihinden bütçeyi 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arz etmesi za
ruri olduğuna, göre, Bütçe Komisyonumuz Ara
lık - Ocak - Şubat aylarını Millet Meclisinin 
Bütçe Komisyonu ile birlikte vazife verecektir. 
Bunun dışında Kasım, Mayıs Ye Nisan çalışma 
aylarında Bütçe Komisyonu müstakil olarak va
zife görecek ve bütçe ile ilgili diğer işleri ince-
liyecektir. 

Yine Millet Meclisinin tatbik etmekte oldu
ğu geçici içtüzüğe göre Bütçe Komisyonu Mü 
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dürü, memuru, sekreterleri, daktilosu mevcut
tur, beraber çalışmaları halinde hem Senatonun 
memur kadrosundan hem de Millet Meclisi Büt
çe Komisyonunun .kadrosundan istifade edecek
tir. Yani her iki kadro birleşerek vazife göre
cektir. Binaenaleyh bu çalışma tarzı karşısında 
eskisine nazaran personel kadrosunda bir azal
ma değil, bilâkis bh çoğalma görülecektir, kuv
vetli bir personel kadrosu ile vazife görme yolu
na. gidilecektir. Ondan sonra her iki komisyonu 
ayrılacaktır. Ayrı oldukları zaman zarfında 
bütçeyi. Devlet bütçesini tetkik etmek imkânı 
bahis konusu olmayıp, bütçeyi ilgilendiren ka
nunları, Bütçe Encümeninden geçmesi lâzımge-
ieıı kanunları tetkik bahis konusudur. Bu ba
kımdan tasarıda derpiş edilen memur kadrosu 
ihtiyaca kâfidir, yani ayrıldıkları zamana ai d ol
mak üzere. 

Sonra efendim, sondan üçüncü fıkrada «Yu
karda gösterilen komisyonlarla karşılanmıyan 
dairelerle ilgili tasarı ve teklifler, akçalı işler
den ise. Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, bun
lardan başka bütün tasarı ve teklifler, İçişleri 
Komisyonunda görüşülür» denmekte olup, bu 
fıkraya da Sayın Tiğrel arkadaşımız dokundu. 

BAŞKAN' -- Sayın Artus, .maddeler üzerin
de söylüyorsunuz, daha maddelere geçmedik. 

ÂMİL AKTI/S (Devamla) - Kendileri gü
lüştüler, bu ii'örüslerine cevap vermek maksa-
diyle ifade ediyorum. Yani tümü hakkındaki 
görüşmeleri sırasında temas ettikleri için ben de 
cevap vermek kasdiyle teması ettim. 

BAŞKAN - Maddelere geçildiği zaman te
mas edebilirsiniz. Fakat nasıl teıısibederseniz. 

ÂMİL ARTUS (Devamla) -- Hay hay efen
dim. Zaten bir madde olduğu için tümüyle mad
deler üzerindeki görüşmeler karışıyor, arkadaş
larım istemiyerek maddeye de temas etmek zo
runda kaldılar. Onun için bendeniz de aynı şe
kilde temas ettim. Bu, eski Tüzükte mevcudolan 
bir hükümdür. Hakikaten akçalı işlerdense Büt
çe ve Maliye Komisyonlarına, akçalı işlerden de
ğilse İçişleri Komisyonuna, gidecektir. Bu, Riya
set Divanının yapacağı bir vazifedir. Bu havale
de o komisyon eğer başka bir noktai nazara sa
hip bulunursa, kendisini ilgilendirmediği kanaa
ti hâsıl olursa alacağı bir kararla ilgili, gördüğü 
komisyona verilmek üzere Başkanlığa iade ede
bilir. 
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Keza, son fıkra hakkında, bu salahiyeti Baş

kanlığa verelim buyurdular. Zaten durumu bu 
şekilde mütalâa etmek lâzımdır. Ve biz de böy
le mütalâa ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozealı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Âmil 

Beyin bu izahatı üzerine vazgeçiyorum. 
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BAŞKAN — Vazgeçtiler. Tümü üzerinde 

başka konuşmak istdyen arkadaşımız var mı? 
FETHİ BAŞAK (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, İçtüzük Komisyonunun, ihtiyaç ve
ya lüzuma binaen bir hususu formüle edip hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadır. Benden ev
vel konuşan arkadaşlarımın işaret ettiği gibi, 
Dahilî Nizamnamenin 22 nci maddesinin tadili 
şeklinde tecelli etmiştir. Biraz evvel konuşan 
arkadaşlardan bâzıları bunu bir salâhiyet mese
lesi olarak derpiş ettiler. Bendeniz de arkadaş
larımızın bu mütalâalarını teyiden arz ediyo
rum; Meclisin, nizamname dahi olsa, bir mad
desinin tâdiline salahiyetli olmadığı kanaatin
deyim. Ancak, komisyon sözcüsü buyurdular 
ki, Anayasanın muvakkat 3 ncü maddesi, her 
iki meclisin bu nizamnameyi tatbik edebilece
ğini derpiş etmiştir. Görülüyor ki, tatbik etmek 
kanuni bir imkân olarak verilmiştir. Ancak 
bir maddesinin tadiliyle onun tatbiki arasında, 
hukuki tasarruf bakımından, büyük fark var
dır. Bendeniz bu hususa işaret etmek istiyorum. 
Ve kanaatimi bir daha tebarüz ettirmek mec
buriyetindeyim. 

Meclisimiz nizamnamesine dahi olsa tadil sa
lâhiyetine sahip değildir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Veysi Yardımcı 
VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlarım; tadili istenilmiş olan bu madde
nin, Sayın Âmil Artus'un ifade ettiği şekilde 
kabulü taraftarı bulunmaktayım. Şu madde ve
ya bu madde hazırlanırken hazırlanmakta olan 
maddeler için bir de Avrupa mehazlarını tet
kik etmek üzere bunların tercümelerinin sayın 
üyelere tevzi edileceğinden bahis edilmektedir. 
Şuna kaaniim ki, tarih boyunca daima şahidi 
olduğum hâdiseler, bunların Avrupa mehazları 
tetkik edilsin veya edilmesin, yapmak istediği
miz her hangi bir şeyi, her ne olursa olsun, 
sosyal bünyemize ve meclis bünyemize uygun 
olarak yapmamız gerekmektedir ve bunu fay
dalı bulmaktayım. Atatürk'ün dediği gibi «Ne 
mutlu Türküm diyene.» ve bu Meclis bu işi ha
zırlarken Avrupavâri değil, Türkvâri düşün
mesini, bu tüzüğün tadilini sayın üyelerimizden 
kabul etmelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öçten. 
RİFAT ÖÇTEN — (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, Anayasamızın geçici maddesindeki 

Sosyal İşler Komisyonu hakkında Ertuğ ar
kadaşımız mütalâa olarak, Millet Meclisi de bu
nu birleştirmiş midir buyurdular. Biz bu husus
larda yabancı kaynaklan tetkik ettik. Bütün 
dünyada Senato komisyonları Meclis komisyon
larından azdır, Senatonun üyelerinin sayısı na
zarı itibara alınırsa, daha mahduttur. Biz de, 
alâkaları bakımından, muhtelif kollara ait iş
leri bir arada mütalâa ettik. Sosyal İşler Ko
misyonu da, alâkalar göz önünde bulundurula
rak bu şekilde guruplandınlmıştır. Millet Mec
lisinde halen (böyle bir vaziyet mevzuubahis de
ğildir. Onlar, komisyonların üye sayısını indir
mek suretiyle seçime gitmişlerdir. 450 üyeli 
Millet Meclisi için bunun mümkün olacağını 
uzun uzadıya izaha lüzum görmüyorum. Bizim 
186 üyemiz olduğuna göre ve Başkanlık Divanı 
da 13 olduğu hesaba katılarak, komisyonlarımı
zın nihayet 170 in altında bir sayıda karar kı
lınması icabediyordu. Bu maksatla bu şekilde 
bir ihtisara ister istemez başvurulmuştur. Şim
dilik maruzatım bundan ibarettir. Tüzük Ko
misyonu Senato Tüzüğünün öntasansım hazır
lamış bulunuyor. Bu madde Tüzük Komisyonu
nun hazırladığı tasarıda mevcuttur. Bu tasarı 
basılmıştır. Fakat bu maddenin görüşülmesine 
de başlanmış bulunuyor. Tasarının görüşülmesi 
bir zaman alacağı için komisyon seçimlerinin 
bir an evvel yapılması maksadiyle bu madde 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Hakikaten Bü
yük Millet Meclisinden gelecek kanunlar var. 
Müzakereye imkân verebilmek için Senatonun 
•kuruluşunu tamamlamak lâzımdır. Bunun için 
bu madde huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu 
madde tasarıda 10 ve 11 nci maddeleri teşkil 
ediyor. Şimdi huzurunuzda bulunan bu madde 
Senato Tüzüğünün 10 ve 11 nci maddeleri ola
rak kısa bir süre sonra tekrar huzurunuza gele
cektir. O zaman maddeler üzerinde uzun boy
lu münakaşa yapmak imkânı bulunacaktır. 
Şimdi âcil olarak bir ihtiyacı karşılamak idn bu 
madde huzurunuza gelmiştir. 

~ W -
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bir hükme göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu, yeni içtüzük yapılıncaya kadar, eski 
içtüzüğün tatbik edilmesini âmir bulunmakta
dır. Yani, bu hüküm yeni içtüzükler yapılınca
ya kadar eski içtüzüğün tatbik edilmesi anla
mındadır. Binaenaleyh yeni içtüzük yapılınca
ya kadar eski Tüzüğün her hangi bir maddesi
ni değiştirmek hakkının verildiği şeklinde anla
şılmasına imkân yoktur, iki meclisin tatbik ede
ceği eski İçtüzüğün bir maddesini biz değiştiri
yoruz, diğer Meclis değiştirmiyor ve İçtüzüğün 
bu maddesini harfiyen tatbik ediyor. 

Binaenaleyh zaten değiştirilen bu maddele
re göre Komisyon mevzuunda başka bir deği
şiklik, kısmen veya fazlalaştırmak gibi bir 
mevzu yoktur. Binaenaleyh eski İçtüzüğü ay
nen tatbik etmek, bizim zaten komisyonlardaki 
miktarı azaltmak veya çoğaltmak salâhiyetimiz 
olduğuna göre, bu salâhiyetimize istinaden, Ko
misyon bu miktarı azaltmak suretiyle bugünkü 
ihtiyacı karşılamak ve diğer taraftan da bir an 
evvel yeni içtüzüğümüzü yapmak ve onunla 
faaliyetimizi devam ettirmek lüzumuna kaani 
bulunduğumu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Efendim, 22 nei 

maddenin tadil şekli içerisinde bâzı maddeler
de iki - üç bakanlığın bir Komisyon içinde yer 
aldığı görülmektedir. Halbuki bunların her bi
ri ayrı ayrı kıymet ifade eden ve ayrı ayrı ko- I 
misyonları olması icabeden bakanlıklardır. Bir 
komisyon içinde 3 komisyonun birleştirilmesi 
çalışma imkânlarını azaltacaktır. Onun için 
bunların da ayrı komisyonlar halinde teşkili ve 
komisyon üyelerinin ona göre seçilmelerini ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil. 
ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, Anayasamızın 85 nci maddesi, 3 aded 
içtüzükten bahseder. Bunlardan biri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine münhasır 
içtüzük; ikincisi Millet Meclisi faaliyetlerine 
münhasır içtüzük; üçüncüsü de Cumhuriyet 
Senatosu faaliyetlerine münhasır içtüzüktür. 
aynı Anayasanın geçici 3 ncü maddesinden, 
yeni içtüzükler yapılıncaya kadar Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin tat
bik edileceği anlaşılmakta ise de, bu tatbikatın 
Anayasa hükümleriyle kabili telif olması da 
lâzımdır. Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosu 
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faaliyetlerine münhasır olmak üzere tanzim 
edilmesi lâzııııgelen içtüzüğün de bir an evvel 
tedvini zaruridir. Meselemiz budur. Bu tedvin 
tahakkuk edinceye kadar içinde Cumhuriyet 
Senatosu, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi üze
rinde bir yasama tasarrufunda bulunabilir mi, 
bulunamaz mı? Kanaatimce bulunabilir. Ancak, 
unutmamak gerekir ki, T. B. M. M. Dahilî Ni
za nı namesinin 22 nci maddesi, T. B. M. M. iç
tüzüğü, Millet Meclisi içtüzüğü ve Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğü yapılıncaya kadar yürürlük
le olan müşterek bir içtüzüktür. Bu müşterek 
içtüzüğün bir maddesini Cumhuriyet Senatosu
nun bu şekilde tadil etmesi kanaatimce uygun 
değildir. 22 nci maddeye. Cumhuriyet Senato
su. sadece Cumhuriyet Senatosu faaliyetlerine 
münhasır olmak üzere bir fıkra eklemesi daha. 
uygundur. 

2 nei mühim nokta şudur : Sadece komis
yonların teşkili, maksadı temine kâfi gelmez. 
Bu komisyonların çalışmalarını da tanzim et
mek lâzım gelir. 22 nci maddedeki komisyonlar 
Cumhuriyet Senatosu için adeden çok görüle
bilir. Bunlardan bâzıları birleşik hale getirile
bilir, Fakat düşünmek gerektir ki, komisyonla
rın, teklif edilen tasarıda olduğu gibi teşkili, 
faaliyette bulunabilmeleri için kâfi mi, değil 
mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
za ı imamesinin komisyon çalışmaları hakkındaki 
hükümleri bu şekilde kurulacak komisyonların 
çalışmalarına imkân verecek mi? Vermiyeeek 
mi? Mevzuun bu zaviyeden de inf elenmesi ge
rekir. Komisyonun bu hususta de gerekli tek
liflerle gelmesi icabederdi, 

Bendeniz, Başbakanlığa, bu noktaları izah 
eden bir önerge takdim ettim. Arz ettiğim iki 
zaviyeden tekrar tetkik edilmesi için tasarının 
komisyona iadesini arz ve teklif ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyuran Ah
met Yıldız. 

KOMİSYON BAŞKANI AHMET YILDIZ 
(Tabiî üye) -— Muhterem arkadaşlar, bir salâ
hiyet meselesi epeyce uzun tartışmalara konu 
oldu. Bizim komisyonun kanaatince salâhiyeti
miz vardır. Evvelâ elimizdeki tüzük müşterek 
değildir. Üzerinde bulunan T. B. M. M. bu 
T. B. M. M. değildir, O sadece içtüzüğün ismi
dir. Eski içtüzük her iki Meclisin de içtüzüğü 
olarak tasrih edildiği için hakikatte aynı ol-
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inakla beraber, madde ayrı ayrı her birlimizin 
imalıdır. O halde simdi eski T. B. M. M. Dahilî 
N izanın aniıesi isıui^h1 anılan İçtüzük, şu andan 
itibaren hem 'bizim Senalonun İçtüzüğüdür, 
hem Millet Meclisinin İçtüzüğüdür, Onun için 
Anayasa hükmüne göre her iki Meclisin de 
İçtüzüğü olarak kabul edilen bu İçtüzük üze
rinde değişiklik yapılabilir. İler iki Mecliste, 
bundan dolayı bir .salahiyetsizlik bailıi-s konusu 
değildir. 

Arz etliğim gibi, şimdiki T. B. M. M. ııiıı 
İçtüzüğü değil, o zamanki Meclisin İçtüzüğü-
düi'. Anayasamızda tasrih edilen üç içtüzük 
yapılıncaya kadar meclislerin her biri. için 
İçtüzük olarak ikame edilen bir eserdir. Onun 
içindir ki, kendimize aidolan bir İçtüzüğü değiş
tirmiş oluyoruz. Yeni içtüzüğümüz tedvin edilin
ceye kadar, bu İçtüzükten istifade edeceğimizin. 
Anayasada tasrih edilmesi onu harfiyen tatbik 
edeceğiz demek değildir. Biz tamamen, kendi ma
lımız olan bir içtüzük hazırhyaeağjz. Diğer 
memleketlerin buna benzer, Senato, Ayan Mec
lisi, Lordlar Kamarası gibi yasama organları
nın mevzuatım tetkik ediyoruz. Onlardan da. is
tifade edeceğiz. Bu her hangi bir İçtüzüğü kop
ya değildir. 

.Komisyon üye adedlerini indirişimize gelin
ce : Takdir buyuru lur ki, Yüksek Senatonun 
üye sayısı 22 komisyona üye ayıracak kadar 
değildir. Üye sayısı bütün dünyadaki emsal
lerinde olduğu gibi Millet Meclisinden azdır. 
Millet Meclisi de komisyon azaltması yapabilir. 
10 - l.f> üyeli komisyonlarda şu komisyonların 
teşkili de mümkündür. Komisyonlar içinde 
miktar az olunca elastikiyet daha fazla, sağla
nır. Biz bu sebeple birbirine benziyen faali
yetleri birleştirme şıkkını tercih ettik. Ko
misyonların bütün faaliyetlerini temin edecek 
hükümlerin getirilmesi meselesine gelince : Su 
anda buna imkan yoktur. Çünkü bâzı komis
yonlar Millet Meclisi komisyonları ile müşte
rek çalışacaktır. Meselâ Dilekçe Komisyonu
nun faaliyeti ayrı mı olacak müşterek mi ola
caktır? Bu hususta müşterek ve berrak bir ka
naate varmadık. Komisyonların çalışması da 
eski Nizamnamede yazılı olduğu için buna de
vam edelim ve belki de biz ibu çalışma ile, Millet 
Meclisiyle müşterek çalışmamız bittikten sonra 
tamamlanacak içtüzüğü huzurunuza getiriri:•-.. 
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Ksasen o zamana, kadar bekiemektense şu a&= 
darı itibaren Senato teşkilâtını tamamlayalım. 
Yine çalışmalarımıza devam ederiz. O zamana 
kadar belki de Tüzüğü tamamlar huzurunuza 
getiririz. Demin de arz ettiğim gibi bu ne 
kadar sürecek.' Öbür Meclis komisyonlarını 
teşkil ettikten sonra, müşterek komisyon faali
yetlerinde ortak g'örüşe dayanan bir tanzim 
yapabiliriz. Dunu kabul ettiğimiz takdirde ge
çici olarak faaliyete' geçmiş oluruz. Ondan 
sonra tekemmül etmiş Tüzüğe göre gerekli 
faaliyet ve düzenlemeyi yeniden yaparız. Hur
in etlerimle. 

BAŞKAN Sayın Sakıp Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) •— İçtüzük Komis

yonu Sayın Başkanı Ahmet Yıldız'm izahatım 
dinledik. Fakat bir nokta i nazar olarak bunu 
şahsan kabul etmiyorum. Mümkünse, komis
yondaki üye adedlerinin azaltılması suretiyle 
bir komisyonda, toplanan birkaç komisyon faa
liyetlerinin ayrı ayrı komisyonlar »şeklinde çalış
malarım temin etmek daha verimli olur. Çün
kü bu komisyonlar birer ihtisas komisyonları 
olarak çalışacaklardır. 15 yerine 9 üye, 9 
yerine 7 üye verelim, !bu ihtisas komisyonla
rını teşkil edelim. Böyle daha iyi .olacaktır. 
Kanaatindeyim, Hürmetlerimle». 

BAŞKAN - Duyurun. 
KASİM HANOIOĞV (Afyon Karahisarj •— 

.Muhterem arkadaşlarım, bu 22 nci maddenin 
tadiline mutlak olarak zaruret vardır. Mec
lisimizin bir an evvel faaliyete geçmesi için 
bu şarttır. Komisyonların azalması keyfiyeti de 
şalisi, kanaatime göre lüzumludur. Senatomuzun 
üye sayısının az olması ve üyelerinin birçok ba
kanlık işleriyle ilgilenmeleri için az olan bu 
komisyonlarda daha fazla faaliyet gösterebili
riz. Ve Hükümet mekanizmasında fikirlerimiz 
daha geniş ıbir sahaya, inhisar eder. Binaen
aleyh, 22 nci maddenin, tadil edilmesi mutlak 
bir zaruretti)- ve bunun da yeni komisyonlara 
göre ayarlanması .verilidedir. Bir hukuk anla
yışı olarak 22 nci maddenin tadiline gitmeyip 
yeni bir madde eklediğimizi kabul edelim, o 
zaman 22 nci. madde ne olacak? 22 nci maddeyi 
kaldırmak gerekecek. Yeni bir maddeyi ekle
diğimiz takdirde ise Tüzükte bir tadil cihetino 
gidilmiş oluyor. Binaenaleyh, bu iki anlaşmaz
lığı da Önlemek maksadiyle 22 nci maddenin 
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tadil edilmesi ve komisyonun gösterdiği şekil- j 
de kabul edilmesi uygundur kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) Muhte

rem senatörler, hiç prensibe taallûk etmez gibi 
görünen bir mesele üzerinde huzurunuza ikinci 
defa çıktığım için özür dilerim. Ancak bizim 
olmıyan bir eseri Senatonun kabullenmesi gibi 
bir durum hâsıl olduğu için söz aldım. Niçin 
muvakkat madde olarak tedvin etmiyoruz? 

Biz ananesini kurmak «üzere bulunduğumuz 
şu muhterem müessesede şeklen dahi hiçbir pe
şin hükmün zebunu olmıyalım. Kendi Tüzüğü
müzü biz yapacağız ama bizim iç bünyemizin, 
kuruluşu icabı birtakım hususiyetleri olacaktır. 
Sonra «meşindeki zevatın - hiç kimseyi kasdotini
yorum - seviyeleri icabı bâzı değişiklikler ola
bilir. O itibarla biz, vaktiyle yapılmış bir iç
tüzüğü Anayasadaki atıf dolayısiyle benimseyip 
şeklen dahi olsa bir hataya düşmemeliyiz. Bu
nu muvakkat madde olarak kabul edelim. Bu 
içtüzükte tâbi olmamamız icabeden hükümler 
varsa niçin ona tâbi olur gibi bir duruma <1 ii-
şelim. 

Bunun için diğer söz almış arkadaşların 1eın-
sil ettikleri fikri ve takririmi kabul buyurmanı
zı ve bunu muvakkat madde olarak kabul etme
nizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÂMİL x\RTUS (C. S. Üye) — Muhterem ar

kadaşlar, içimizde Anayasaya aykırı bir hareket 
yapıyor muyuz diye, en ufak şüphe kalmasın 
diye tekrar söz almış bulunuyorum. Muhterem 
arkadaşlar, bizim olmıyan bir Tüzük üzerinde 
tasarrufta bulunuyoruz dediler. Tam aksi, ta
mamen bizim olan Anayasanın geçici 3 neü mad
desi ile bize mal edilmiş bir Tüzüktür. Anaya
sanın geçici H ncü maddesiyle hem Millet Mec
lisine verilmiş, hem de 'Cumhuriyet Senatosuna. 
Biz kendi tatbikatımız bakımından tadilât yapı
yoruz. Millet Meclisinin malı olan bir tadilât 
mevzuubalıis değildir. Biz kendimize aidolaıı 
kısmı tatbik edebilmek bakımından 22 nci mad
deyi değiştiriyoruz. Binaenaleyh, yapılan ta
sarruf tamamen Anayasanın geçici 3 neü mad
desinin bize tanımış olduğu salâhiyetin kulla
nılmasından ibarettir. Anayasa diyor ki : Cum
huriyet Senatosu! Sen kendi içtüzüğünü yapm-

15.11.1961 O : 1 
j caya kadar şu içtüzüğü tatbik edeceksin. Biz 

de diyoruz ki; içtüzük yapılmamış gecikecek, 
bu sebeple tatbikatla mükellef olduğumuz şu 
içtüzüğün bir maddesini kendi içtüzüğümüz 
yapılıncaya kadar değiştirelim. Gayet tabiî ki, 
bunda hiçbir tereddüde mahal olmadığı kanaa
tindeyim. 

Ek maddeye gelince : Ek madde tamamen ka
rı un tekniğine aykırıdır. Günkü 22 nci madde 
duracak, sonuna yine bir 22 nci madde eklene
cek. Bu, kanun tekniğine uymaz. 

Zihni Bey arkadaşımız bu hususta bir öner
ce verdiklerini beyan ettiler. «Acaba tatbikle 
mükellef olduğumuz tüzüğün diğer maddeleri, 
birleştirilmiş ve dolayısiyle» azalmış olan komis
yonların işlemesine müsait midir?» dediler. Ta
mamen müsaittir. Takdir buyurursunuz ki, 
kanun lâyiha ve teklifler Millet Meclisinin ihti
sas komisyonlarında uzun uzun tetkik ve müza
kere edildikten sonra, Millet Meclisinde, iki de
fa müzakere edilip kabul edildikten ve olgun 
bir hale geldikten sonra Cumhuriyet Senatosu
na ve onun komisyonlarına gelir. Buralarda bir 
1 asarı üzerinde eok fazla çalışma durumu hâsıl 
olmıyabilir. Onun için bir komisyonun birkaç 
Bakanlığı kapsaması bir mahzur değildir. Bü
tün dünya Senatolarında da vaziyet böyledir. 
Biz yerli kaynak olarak Osmanlı Meclisi Ayanı 
Nizamname! Dahilîsini Kütüpaneden aldık. 
Ve en evvel yerli kaynak olarak bunu incele
dik. Bunun dışında Fransa, isviçre, italya ve 
Batı - Almanya Senatolarının içtüzüklerini te
min ettik. Bunlardan Batı - Almanya ve Ame
rika Senatolarına aidolaıı içtüzükler tercüme 
edilmektedir. Komisyondaki arkadaşların tetki
kine arz edeceğiz ve mesaimizde de bundan is
tifade edeceğiz. Sayın Başkanın da ifade bu
yurdukları gibi doğrudan doğruya tek başımıza 
bu tetkikatı yapmak bahis konusu değildir. 
Kendi realitelerimizi de göz önünde tutarak bu
nu hazırlamış bulunuyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iki tane yeterlik önergesi gel
miş bulunmaktadır. Şimdiye kadar on dört 
muhterem üye konuşmuşlardır. Yeterlik önerge
sinin oya konması gerekiyorsa da, son sözü, 
komisyon sözcüsü simdi konuştuklarından, yü 
rürlükte bulunan Tüzüğe göre son söz de üyeye 
ait bulunduğundan önergeyi yüksek reylerini
ze arz etmeden evvel bir üye arkadaşımıza söz 
vereceğim. Söz şırası Saym Zihni BetiFde 

~ . 5: r? 
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ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, yeni Anayasamızın geçici 3 ııeü madde
si « Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Mec
lisi ve Cum'huriyet Senatosu içtüzükleri tanzim 
edilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesinin tatbik edileceği»' (hük
münü vaz'eylemektedir. Bu nizamname ise es
ki AiDayasa zamanında ve tek Meclis çalışma
larını tanzim iğin tedvin edilmiştir. O nizamna
menin, çift Meclisli bir yasamla organının ihti
yacına cevap vermiyeceği açıktır. 'Sonra, yeni 
Anayasanın 85 uei ve geçici 3 ııcü maddelerine 
göre bu Dalhilî Nizaııuname, sadece Senaton un 
malı değildir. Ayrıca Millet Meclisinin ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin de Dahilî Niza.ni-
namesidir. Ö İhlalde ben, .sadece benim olmıyan 
bir nizamnamenin bir maddesi üzerinde kendi 
başıma tasarrufta bulunamam. Bu durum kar
şısında, Cumhuriyet Senatosunun; 22 nci mad
deyi tadil ederken, bu tadilin Cumhuriyet Se
natosu faaliyetlerine münhasır olduğu, tadil 
metninde tasrih etmesi lâzımdır. Bu tasrih, 
yanlış anlayışlara mâni olacaktır. Sözü edilen 
22 nci maddeyi Millet Meclisi de kendi ihtiya
cınla göre tadil ettiği takdirde, ortaya, 22 nci 
maddesi iki türlü yazılmış bir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dalhilî Nizamnamesi çıkacaktır 
ki, barışıklığa saik olur. Takninde; vuzuh ve 
müııakkahiyet de 'aranır. 

İkinci mühim nokta: Komisyon kurmak kâ
fi değil, elde bir nizamname var. Bu nizamna
menin bünyeye uymadığı iki kere ikinin dört 
ettiği gibi 'aşikâr. 

Bugün ise, sadece komisyonların adedlerini 
azaltıyoruz. Acaba, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Dahilî Nizamnamesi, tasarıya göre kurula
cak komisyonların, faaliyetini tanzime kâfi ge
lecek mi? Gelmiyeeek mi? Gelmezse ne yap du
dak» Gerekçede izahat yok. Başkan ve sözcü 
de izıaihat vermediler. Bu itibarla, komisyonla
rın bu şekilde teşekkülü halinde, kendilerinden. 
beklenen faaliyetle re mevcut Dahilî Nizamna
menin kâfi gelip gelmiyeceği hakkında komis
yondan, izalhat vermesini temenni edeceğini. 

BAŞKAN — Yeterlik Önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 
Mesele aydınlanmıştır. Reye arzını rica ede

rim, Ordu Senatörü 
Eşref Ayhan 

16.11.1901 0 : 1 
BAŞKAN ---- Meselenin burada kesilmesini 

is ti yen önergeyi dinlediniz. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Yeterlik 

aleyhinde söz istiyorum. 

'BALKAN — Yeterlik aleyhinde Akif Eyi-
doğam, buyurun. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, muhterem senatörlerden 14 ar
kadaşımız söz almış, temas edilen noktalana en
cümen adına izahat verilmiştir. Bu izıaünatın 
Heyeti Muhteremenizi tatmin edeceği kanaati 
hâsıl olmak suretiyle, ki muhterem arkadaşımı
zın Anayasanın geçici üçüncü maddesinin her 
üç Meclise ayrı ayrı mal olmuş, olduğu, Nizam-
namei D'alhilî üzerindeki tasarrufunun yine zi
hinlerimizde bu tasarrufa yetkisi olup olmadı
ğına dair şüphe uyandıran bir nokta ve temas 
edil mi yen bir nokta kaldığı için o noktanın (ay
dınlanması için mâruzâtta bulunmak istiyo
rum... 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde konuşa
caktınız 1 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Esasen 
müzakerenin kâfi olmadığını arz ediyorum, 
Arkadaşlarımız, bir muvakkat madde, bir ek 
madde yahut müstakil bir madde teklif etmek
tedirler. Muvakkat maddede kabul edilmiş ve
ya, maddelerden birisinin tetkiki kabul edildiği 
takdirde Nizamname! Dahilînin '22 nci maddesi 
yerinde duruyor demektir. Yani yeni bir tüzük 
tanzim edilinceye kadar, 22 nci madde yine yü
rürlükte demektir. 

Binaenaleyh, eğer biz muvakkat bir hüküm 
koyacıaksak, muvakkat hükmün maddelerinden 
birisi encümenlerin sayısını ve kadrosunu gös
terecektir. Diğer bir madde ise, 22 nci madde 
hükmünün kaldırılmasını tazammun edecektir. 
Bu tasarruf dahi, elde mevcut Dahilî Nizamna
menin her üç Meclis için müşterek olduğuna 
göre biz bunu değiştirecek olursak kendi yet
kimiz dâhilinde bir tasarrufa gitmiş olaeağız 
demektir. Bu bakımdan Anayasanın geçici 3 ncii 
maddesinden "anladığımla göre, eski Dahilî Ni
zamnamenin :ıç kopyası vardır. Bir tanesi Se
natoya mıaledilmiştir, 'bir tanesi Millet Meclisi
ne ve bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Mec
lisine mal edilmiş bulunmaktadır. Yeni bir tü
züğe sahip oluncaya kadar bunlar yürürlükte
dir, Bunun üzerinde tasarrufumuz Anayasanın 
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geçici 3 ııcü maddesi ıhüknrüne göre mutlaktır. 
Kül olarak yeni bir tüzük yapabileceğimiz gibi 
cüz' olarak yeni bir madde de getirebiliriz. Kül 
veya cüz' olarak yerine yenisi gelmekle eskisi 
yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dört tane önerge mevcuttur. Bu önergeleri 
'aykırılık derecesine göre oylarınıza sunacağım. 
Bu önergelerden en'aykırısı şudur: Sayın Rifat 
öçten önergesinde eski Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün aynen tatbikini istemektedir. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı, metnin komisyona 
havalesini ve yeniden tedvinini istemektedir. 

•Sayın İbrahim Saffet Omay ve arkadaşları, 
geçici madde olarak tedvin edilmek üzere ko
misyona 'havalesini istemektedir. 

Sayın Zihni Betil'de, gereği yapılmak üzere 
konıisyonıa (havalesini istemektedir. 

Şimdi bir tane daha önerge geldi o da Sa
yın Rifat öçten arkadaşımıza aittir. Bu önerge 
ile eski Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün ay
nen tatbiki İstenmektedir. Şimdi önergeleri 
ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca sevk olunan teklifin arz etti

ğim sebeplerle müstakillen tedvini hususunun 
reye arzını istirham eylerim. 

15 . 11 . 1961 
Ankara ^ 

Niyazi Ağırnaslı 

Yijksek Başkanlığa 
Şifahande arz ve izah ettiğim gibi Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin Dahilî Nizamnamesi
nin, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü yapılıncaya 
kadar aynen tatbikini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Eifat öçten 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 22 .nci maddesini Senatonun de

ğiştirmeye yetkisi olmadığı kanaatindeyiz. 
Teklif edilen hususların Tüzüğe geçici mad

de halinde ilâvesi için tasarının komisyona 
iadesini arz ve teklif ederiz. 

15 . 11 . 1961 
Ankara Ordu 

İbrahim Saffet Omay Zeki Kumrulu 
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Ankara 

Sabit Kocabeyoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
T. U. Anayasasının 85 nci maddesi, T. B. 

Millet Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuri
yet Senatosuna aidolnıak üzere 3 aded İçtü
zükten bahsetmekto ve bunlardan herbirinin 
ayrı ayrı T. B. Millet Meclisi, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılacak
larını zikretmektedir. 

Aynı Anayasa, bu üç aded İçtüzük yapılın
caya kadar, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi
nin tatbik olunacağını tasrih etmekte ise de, 
hiç. şüphe yok ki, bu tatbikat, T. C. Anayasası 
hükümleriyle kabili telif olmak mecburiyetin
dedir. Bu hal, yukarıda sözü edilen üç aded 
İçtüzüğün süratle tedvinini gerektirir. 

Cumhuriyet Senatosu, T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin 22 nci maddesini bu şekilde 

ı tek başına tadil edemez. Olsa olsa, bu madde
ye, sırf Cumhuriyet Senatosu faaliyetine mün
hasır ve geçici olmak kaydıyla bir fıkra ekle
nebilir. 

Sonra, sadeee komisyonların tesbiti mak
sadı temine kâfi gelmez. Ayrıca konıisyonlarm 
nasıl çalışacaklarına ait hükümlerin de tanzimi 
gerekir. 

Bu sebeplerle, gereği yapılmak üzere, mev
cut tasarının komisyona iade edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

15 . 11 . 1961 

Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi 

Zihni Betii 

BAŞKAN — Dört önergeyi okumuş bulu
nuyoruz. Bunlardan en aykırı olan teklif, Ri
fat öçten arkadaşımızın teklifidir Bu teklifi 
tekrar okutup reylerinize arz edeceğim. 

(Rifat Öçten'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Geri kalan üe önerge aynı mahiyettedir. 
Hepsi de komisyona havalesini istemektedirler. 
Eğer sayın önerge sahipleri iştirak ederlerse.. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, benim 
teklifim. Cumhuriyet Senatosunun faaliyetine 
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münhasır olmak üzere, asıl İçtüzük yapılınca
ya kadar 22 nei maddenin, muteber olmasıdır. 

BAŞKAN •-• Yani gereği yapılmak üzen; 
komisyona havalesini istiyorsunuz. Şimdi diğer 
takriri de okutuyorum. 

(Zihni Beti!'in önergesi tekrar okundu.) 

NİYAZİ AÖ1RNASLI (Ankara) — Men
dim, bu mesele burada halledilebilir.. 

BAŞKAN — Efendim, oylama sırasındayız, 
yalnız iştirak edip etmemek hususunda muh
tarsınız. 

Sayın Zihni Beti! arkadaşımızın komisyona 
havalesini istiyen önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
memiştir. 

•Sayın Ağırnaslı'nın önergesini tekrar oku
tuyorum. (Niyazi Ağırnaslı'nın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN •-- Sayın Niyazi Ağırnaslı'nın 
•önergesini yüksek oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etnıiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın İbrahim Saffet Om ay ve arkadaşları
nın önergesi. 

(İbrahim Saffet Omay, Zeki Kurumlu ve 
Sabit Koeabeyoğln'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul buyuranlar., 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
(Maddelere geçilemez sesleri) Kabul etnıiyen
ler... Maddelere geçilmesi kaibul edilmiştir. 

NİYAZİ AĞ1RNASL1 (Ankara) Müsaade 
buyurur musunuz, anlaşılmadı. 

BAŞKAN - Maddelere geçilmesi kabul 
adildi. Yani Komisyonun getirmiş olduğu met
nin 1 nei maddesinin görüşülmesine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Oylarınıza sunduğum önergeler kabul edil
memiştir. Tüzük hükümlerine göre maddelere 
geçilmesi hususunda oylarınızı almak icabet -
inektedir. Oylarınıza sunduğum maddelere ge
çilmesi şu demektir: Herekçe okunmuş ve he
yeti umumiyesi üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra komisyonun getirdiği prensip kabul edi
lerek maddelerin görüşülmesi ekseriyetle ka
bul edilmiştir. Şimdi Komisyonun getirdiği 
maddelere seçiyorum 
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Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün komisyonlarla 

ilgili maddesi 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meelim 

Dahilî Nizamnamesinin" 22 nei maddesi aşağıda. 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir -. 

Madde 22. — Siyasi partilerin yalnız Sena
todaki üyelerinden kumlan ve Senato içinde 
onun çalışmalarîyle ilgili faaliyette bulunan 
Senato grupları vardır. 

Siyasi partilerin Senato grupları en az on 
üyeden meydana gelir. 

Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın 73 ııcü 
maddesi gereğince her iki yılda bîr yeni seçi
len üyelerin katılmasını mütaakıp, yapılacak 
Başkanlık Divanı seçimlerinden sonraki ilk 
birleşimde görevleri iki yıl devanı etmek ve 
üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçilmek üze
re aşağıdaki komisyonları kurar. 

a) Cumhuriyet Senatosu ile ilgili komis
yonlar : 

1. Dilekçe Komisyonu, (!) üye, bir sekreter 
ve bir daktilo), 

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

•\. Sayıştay ve Senato Hesaplarını İncele
me Komisyonu, (0 üye, bir sekreter ve bir dak
tilo.) 

1)) Hükümet ile ilgili komisyonlar : 
1. Bütçe Komisyonu, 0 5 üye, bir müdür. 

bir sekreter, bir daktilo.) 
e) Bakanlıklarla ilgili komisyonlar : 
1. Anayasa ve Adalet Komisyonu, (15 üye, 

bir sekreter, bir daktilo.) 
2. Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu, 

(11 üye, bir sekreter, bir daktilo) 
:?. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ko

misyonu, (15 üye, bir sekreter, bir daktilo) 
4. İçişleri Komisyonu, (15 üye, bir sekre

ter, bir daktilo.) 
f>. Malî ve İktisadi İsler Komisyonu, (Ma

liyi', Ticaret, Gümrük ve Tekel - 19 üye, bir 
sekreter, bir daktilo.) 

G. Millî Eğitim Komisyonu, (15 üye, bir 
sekreter, bir daktilo.) 

7. Millî Savunma Komisyonu, (13 üye. bir 
sekreter, bir daktilo.) 

8. Sanayi ve Ziraat Komisyonu. (15 üye. 
bir sekreter, bir daktilo.') 
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9. Sosyal İşler Komisyonu, (Sağlık, Çalış

ma, îmar ve tskân - 15 üye, bir sekreter, bir 
daktilo) 

Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay ve Senato He
saplarını İnceleme ve Bütçe komisyonları, ge
rektiğinde, Millet Meclisinin bu isimdeki ko
misyonları ile birlikte çalışırlar. 

Gerektiğinde Genel Kurulca başka komis
yonlar kurulabileceği gibi, mevcut komisyon
lardan bâzıları kaldırılabilir veya komisyonla
rın üye sayısı değiştirilebilir. 

Yukarda gösterilen komisyonlarla karşılan-
mıyan dairelerle ilgili tasarı ve teklifler, akçalı 
işlerden ise, Bütçe ve Maliye komisyonlarında, 
bunlardan başka bütün tasarı ve teklifler, İçiş
leri Komisyonunda görüşülür. 

Senato üyeleri ikiden fazla komisyona üye 
olamazlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı, komisyonla
rın sekreter ve daktilo sayısını ihtiyaca göre 
artırabileceği gibi, gerektiği, takdirde azalta
bilir. 

BAŞKAN — Vasfi Gerger-. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz bu 'maddenin (C) bendi
nin 9 ncu fıkrasını talkilbeden; Dilcikçe, Kitap
lık, Sayıştay ve Senato Hesaplarım İnceleme 
ve Bütçe Komisyonları, gerektiğinde. Millet 
Meclisinin (bu isimdeki (komisyonları ile binlikte 
çalışırlar, denilmektedir. Buradaki ekin. tadi
lini rica edeceğim. 

İkincisi de ; (biraz 'evvel Komisyon Başkanı 
Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız Dilekçe Ko
misyonu hakkında kâfi derecede izahat verdi
ler. Bendeniz o izahata girmek istemem. Fakat 
yeni Anayasanın 62 nci maddesinde şöyle bir 
kayıt vardır; (Vatandaşlar, kendileri ile veya 
kamu ile ilgili dilek veya şikâyetleri hakkında, 
tek başlarına veya. topluca, yetkili makamlara. 
ve T. Büyük Millet Meclisine 'yazı ile başvurma 
hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurma
ların Sonucu, 'dilekçe sahiplerine yazılı olarak 
bildirilir) â'mir hükmünü koymuştur. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yük-
selk malûmlarınız olduğu üzere, Cumhuriyet Se
natosundan ve Millet Meclisinden teşekkül eder. 
Esas itibariyle 'Senatonun 'müstakil bir dilekçe 
•komisyonu tasavvur edilemez. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi namına Dilekçe Komisyonu icra
yı ahkâm eder. Meriyette bulunan Tüzüğümüz-
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de (bu hususa ait hükümleri açıkça göstermek
tedir. Orada deniyor İki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisli Reisi bu şekilde igelen müracaatlara bir 
numara yendirerek, Dilekçe Komisyonuna ha
vale eder. Bunun (birçok formaliteleri var, hu
zurunuzu tasdi etmerudk için arz etmiyorum. 
Dilekçe Komisyonu Ibu (müracaatları müsbet ve
ya ım'enfi bir karara bağlar. Bu karar, Haftalık 
Karâr cetvelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine dağıtılır. Her Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi (bu kararın dağıtıldığı tarihten 
itibaren (bir >ay 'içinde, Ibu komisyonun kararma 
şu veya Ibu sebeple itiraz edip durumun Büyük 
Millet Meclislinde müzakeresini istemek hakkını 
haizdir. Bu takdirde DileJkçe "Komisyonu mese
leyi tezekkür edecek ve bir mazbata ile Büyük 
Millet Meclisi Heyetli TJmuımiyesine durumu 
mal ve arz edecektir. 

Şimdi, bu Itafedirde görülüyor iki, Dilekçe 
Komisyonunun fonksiyonu gerek Anayasanın 
emrettiği hükümden ve 'gerekse evvelce kabul 
edilmiş IbuyurUİan Dahilî Nizamnameden ayrı 
Ibir hüviyet taşır. Bu hüviyeti bu şekilde kabul 
ettikten ısonra ıgerefctîği takdirde Dilekçe Ko
misyonunun diğer (komisyonlara iştirak eder, 
hükmünü koymamız doğru değildir. 

Âza adedinde de Yüksek Heyetinizin dikkat 
nazarını çekerim. 'Şimdi 9 kişi alarak kabul edi
yoruz. Nizamname 25 kişiden ibarettir, diyor. 
Millet Meclisi 25 yaparsa, 'dokuz da bu 34 
eder. Mer'i bulunan 'bu Nizamnameye göre Di
lekçe Komisyonu adedinin 25 »olması lâzımdır. 
Tabiî Ibunl'ar, her Meclisin Nizamnamesi yapıl
dığı 'zaman nazarı dikkate alınacaktır. Benim 
mâruzâtım, vereceğim bir 'takrirle bu •dilekçe 
kelimesini (kaldıralım. Kitaplık:, Sayıştay ve Se
nato Hesaplarını İnceleme ve Bütçe komisyon
larını gerektiğinde ilâve edelim. Dilekçe Ko
misyonu daimî alarak Millet Meclisinin bu isim 
altındaki komisyonlarla birlikte çalışırlar, de
mek suretiyle gerek Dahilî Nizamnameye ve 
gerekse Anayasaya sadakat göstererek bu işi 
düzeltebiliriz. Elbe'tteki Itakdir Yüksek Heyeti
nizindir . Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, Arzuhal Encümeni, yani Di
lekçe Komisyonunun fonksiyonu, uzun akade
mik münakaşalara daima yol açmış kritik bir 
meseledir. Yani idari kaza mevzuu ile meşgul 
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olıır, adlî 'kaza meseleleri Dilekçe Komisyonu
nun teşriî Ibir parçasıdır, diye ımütalâa etmek, 
ıhaltıtâ Dilekçe Komisyonunun ihaııg'i ımevzularla 
meşgul olacağı hususunda Senatonun ananesini 
kurarken, - gerçi 'bendeniz enıısai ısenaıtioların 
ioJtiiziiıklerdııi tetkik etmiş, Dilcikçe Ikomiısyonla-
rınıu olup olmadığı 'hususunu incelemiş ve lü
zumunu duymuş ve Ihıma tanı ikana ait hâsıl cıt-
nıiş ide delillini. - ibu husuislta beni ımâzıır ıgörme-
nizi iısltftrham ederim. Bu işin Senatoca. Ibenim-
isenmeımesi fiıkııimi ıtel'kiu için ısöz 'almış 'bulunu-
yorum, Yani, vatandaşlar neler ilsteııreder, Di-
1 dkç e Komiısy o nu 11 a • ve rdi ki e ri idil ekçe! e rl e. 
Bunları 'bir 'bilseniz. Dilekçe Komisyonunun geç
ilmiş yıllara ait 15 - 20 yıllıik, ıhaftalık ıkarar 
cetvellerini olküyaeaik olursanız gayeli acaip bir-
(talkıım -dlilelk ve tekliflerin Dilekçe Komisyonuna 
g-elmiş olduğunu görümünüz. 

ıSenaitonun akademik 'seviyede ıbir teşriî or
gan olması dolayısiyle, !hir anane kurmak yo
lunda, ilk yastamıa organımın Dilcikçe 'Komisyo
nuna İbu nevi dilekçe veıime yolunu kapıya].mı. 
Bu yol Millet Meclisi için aç.ilktir. Millet Mee-
lûsi Dilekçe Kounıiisyonuna verilen »dilcikçeleri, 
Dilcikçe Komisyonu aidolduğu bakanlığa, 'gönde
rip, -gereken eevalbı aldıktan sonra bu 'dilekçe 
Ihalklkında Ibir Ikarar -verir ve ibu Ikarar haftalık 
'karar cetvelinde neşredilir. Bu suretle ide 'bu 
Ikarar ımıilletvelkillerinin ıttılaına arz edilmiş 
olur. Eğer Ibir itiraz vâki olmazsa 'bunu Sena
toya ailmıyallım. Çünıkü adetli az, dsşi ağır, hakika
ten yüksek seviyede 'bir teşriî organ olmamın ana
nesini kumarken, münferit dilekçelerle meşgul et
me yoluma gitmiy elim. Takdir yüksek heyetini
zindir. 

BAŞKAN — Sayın İskender 'Cenap R'ge. 
İSKENDER CENAP E(1E (Aydın) — Muih-

tereni arkadaşlarım, fbeıiı 'sayın komisyonun ge-
tinmaış olduğu teklifle 'bâzı bakanlıkların 'birilikte 
'mütalâa, -edilmesi mevzuunu (Senatomuzun! 186 
sandalya sahibi olması dolayısiyle kısmen! haklı 
ıbüluınfuyorunı. Bu arada 'bir noktayı da ar/, et
mek isterim ki, bâzı bakanlıklarla birlikte (müta
lâa edirmesi fonksiyonları 'bakımından' bâzı nok-
taılarda birleşir, ibâzı noktalarda da ayrılma arz 
eder. Benden evvel konuşan arkadaşlarımını söy
ledikleri: gibi 13 - 15 üyeden, müteşekkil komis
yonlar halinde İd ah a az sayıda komisyon kurar
sak ve bâzılarını da müstakil olarak' düşünürsek 
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böyle bir îş yapmak dallı a. yerinde olur kanaatin
deyim. Meselâ Dışişleri ile Basım - Yayın/ ve Tu
rizm Komisyonu birlikte 'mütalâa edilmiştik'. Ba
sın - Yayın ve Turizmi biÜyorsunıu/, yakın bir 
zamana kadar l'ınu'm Müdürlük olarak çal'ışmıs, 
.sonradan vazifesi ve iç genişliği düşünülecek 'Ve
kâlet halline gel iril mistir. Balsın - Yayın ve Tu
rizmin fonksiyonu o kadar geniştir ki, kendi için
de bulunan! bâzı daireler yine Umum Müdürlük 
teşkilâtı (halinde çalışıyorlar. 'Halbuki, burada 
Basın - Yayınla Turizm bir arakla mütalâa edil
miş ibu'lunmaktadıı:. Tu'rizmle Basın birbirinden 
farklıdır. Malûmunuz basının iç ve dıs basın 
mevzuları birbirirııden ayrı, hattâ, radyo mevzuu-
nun bile basım - yayın mevzularından farklı bir 
d urumu ibuıluninıaktadir. 

Bilhassa, Turizm mevzuu m e mi ekelim izde ele 
alınmış ve üzerimde lluıssasiyetlo durulması leabe-
deıı bir durumda iken, 'bu Bakanlığa ait komıis-
yonun Dışişleri Bakanlığı ile beraber mütalâa 
edilmesi, yani Basın - Yayın ve 'Turizm Bakan-
lığının Dışişleri Bakanlığına olan yakınlığı dere
cesinde bâzı hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı -
ma olan yakınlığı daha 'da fazladır. Onun içki 
ben ne içişleri Bakanlığı içinde, ne de Maliye 
'Bakanlığı Komisyonu içinde Basın - Yayın, ve 
Turizm Bakanlığının ıııütalâasıını yerinde bulmıı-
yorumı. Bilhassa Komisyon Balkanı Bayını Ah
met Yjldıız bu mevzuda yetkilidir. Ve baişındabu
lunduğu bu müesseseni n 'ne derece hizmete ihti
yacı olduğunu benden çok daha iyi takdir eder
ler. Bu bakımdan eğer arkadaşlarım tensip eder
lerse bıı iki bakanlığı ayrı ayrı komisyonlarda 
'mütalâa etmenizi arz ve rica'ederim. 

BAŞKAN — Sayın Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; bendemiz 'komisyondan) özür dileyerek 
bir noktaya tema.s etmek istriyoruım. Tasarının 
kaleme alınışı, redaksiyonu maalesef çok zayıf gö
rünüyor. Türkçe çok zayıf, birtakım tenakuzlar 
da var, iltibaslara meydan verecek kelimeler var. 
Bundan 'böyle ünümüze gelecek tasarıların daha. 
itinalı bir şekilde 'hazırlanmasını komisyondan 
bilhassa rica ederim. Yoksa uzun zaman üzerim
de kalmak •mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; tasa rinam birimci 
'maddesinin ilk fıkrasında siyasi: partiler 'grupla
rıma ait bir mülküm ibu!umuyor. 

Maksadımız: Komisyonlarını faaliyetimi dü-

68 — 



C. Senatosu B : 5 
zentemek içtin bir jtadiM başarmak. (Elektrik cere
yan* kesildiğinden 'görüşülmeye devam mümkün 
olamadı.) (Yarın toptlaınsak sesleri) 
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Mendim, tensip 'buyurursanız yarın saat 15 

te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 17,10 





C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 1 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün Komisyonlarla 
ilgili maddesi hakkında İçtüzük Komisyonu 

raporu (5/1) 

İçtüzük Komisyonu raporu 
('umhuriyet Senatosu 
İrtüzük Komisyonu 

Esas No. 5/1 
Karar No. 2 

13 . 11 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğünü hazırlamak üzere seçilmiş bulunan Komisyonumuzun 
kendi içinden seçtiği Alt Komisyon Senato İçtüzüğünün ön tasarısını hazırlamış ise de bu tasarı 
üzerinde Komisyonca görüşmeler yapılabilmesi için Alt Komisyonun faydalandığı yabancı mem
leketler içtüzüklerinin Türkçeye çevirttirilerek üyelere dağıtılması lüzumlu görüldüğünden bu 
yüzden görüşmelerin bir süre devam edeceği göz önünde tutularak Cumhuriyet Senatosunun bir 
an önce çalışabilecek hale gelmesini sağlamak maksadiyle yürürlükte bulunan eski Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Dahilî Nizamnamesinin 22 nci maddesini aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 
ve bunun Senatoca müzakere ve kabulünden sonra komisyon seçimlerine geçilmesi imkânının te
mini yerinde görülmüş ve bu maksatla hazırlanan madde metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Senatoca müzakeresinin sağlanması yüksek takdirlerine arz olunur. 
İçtüzük Komisyon 

Başkanı 
Ahmet Yüdız 

Üye 
Akif lyidoğan 

Üye 
Mehmet İzmen 

Sözcü 
Âmil Artus 

Üye 
Cahit Okur er 

Üye 
Nüvit Yetkin 

Üye 
Osman Saim Sarıgöllü 

Kâtip 
Muhittin Küte 

Üye 
Celâl Tevfik Karampan 

Üye 
Osman Hacibaloğlu 

Üye 
Selâhattin özgür 

Kâtip 
Turhan Kapanlı 

Üye 
Ferit Alpiskender 

Üye 
Sadık Artukmaç 



â 
(.•umhuriyet Senatosu İçtüzüğünün komisyonlarla 

ilgili maddesi 

MADDE 22 Siyasi partilerin yalnız Sena
todaki üyelerinden kurulan ve Senato içinde 
onun çalışmalariyle ilgili faaliyette bulunan 
senato grupları vardır. 

Siyasi partilerin senato grupları en az on 
üyeden meydana gelir. 

Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın 73 ncü 
maddesi gereğince her iki yılda bir yeni seçilen 
üyelerin katılmasını mütaakıp, yapılacak Baş
kanlık Divanı seçimlerinden sonraki ilk birle
şimde görevleri iki yıl devam etmek ve üyeleri 
Genel Kurulca gizli oyla seçilmek üzere aşağı
daki komisyonları kurar. 

a) Cumhuriyet Senatosu ile ilgili komis
yonlar : 
> 

1. Dilekçe Komisyonu, (9 üye, bir sekreter 
ve bir daktilo), 

2. Kitaplık Komisyonu, (3 üye bunlardan 
biri idare âmirleri arasından seçilir. Bu komis
yona Kitaplık Müdürü sekreterlik yapar.) 

3. Sayıştay ve Senato Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu, (9 üye, bir sekreter ve bir daktilo ) 

b) Hükümet ile ilgili komisyonlar : 

1. Bütçe Komisyonu, (15 üye, bir müdür, 
bir sekreter, bir daktilo) 

c) Bakanlıklarla ilgili komisyonlar : 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonu (15 üye, 
bir sekreter, bir daktilo) 

2. Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu, 
(11 üye, bir sekreter, bir daktilo) 

3. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ko
misyonu, (15 üye, bir sekreter, bir daktilo) 

4. İçişleri Komisyonu, (15 üye, bir sekre
ter, bir daktilo) 

5. Malî ve İktisadi îşler Komisyonu, (Ma
liye, Ticaret, Gümrük ve Tekel -19 üye, bir sek
reter, bir daktilo) 

6. Millî Eğitim Komisyonu, (15 üye, bir 
sekreter, bir daktilo) 

7. Millî Savunma Komisyonu, (13 üye, bir 
sekreter, bir daktilo) 

8. Sanayi ve Ziraat Komisyonu, (15 üye, 
bir sekreter, bir daktilo) 

9. Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, Çalış
ma, İmar ve tskân - 15 üye, bir sekreter, bir 
daktilo) 

Dilekçe, Kitaplık, Sayıştay ve Senato He
saplarını İnceleme ve Bütçe komisyonları, ge
rektiğinde, Millet Meclisinin bu isimdeki ko
misyonları ile birlikte çalışırlar. 

Gerektiğinde Genel Kurulca başka komis
yonlar kurulabileceği gibi, mevcut komisyon
lardan basıları kaldırılabilir veya komisyonla
rın üye sayısı değiştirilebilir. 

Yukarda gösterilen komisyonlarla karşılan-
mıyan dairelerle ilgili tasarı ve teklifler, akçalı 
işlerden ise, Bütçe ve Maliye komisyonlarında, 
bunlardan başka bütün tasarı ve teklifler, içiş
leri Komisyonunda görüşülür. 

Senato üyeleri ikiden fazla komisyona üye 
olamazlar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı, komisyonla
rın sekreter ve daktilo sayısını ihtiyaca göre 
artırabileceği gibi, gerektiği takdirde azalta
bilir. 

(' S. Rayısı : 1 ) 


