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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

S. S. C. B. Yüksek Şûrasının Birleşik Şûra
sı ve Milletler Şûrası Başkanlarının; Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarına, 
Başkanlığa seçilmeleri vesilesiyle, tebrik, Türk 
Milletinin iyiliği, iyi komşuluk münasebetleri 
ve barışın sağlanması yolunda muvaffakiyet te
mennilerini bildiren telgraf okundu. 

Gelen kâğıtlar arasında bulunan Cumhuri
yet Senatosu içtüzüğünün komisyonlarla ilgili 
maddesinin gündeme alınması hakkındaki öner
ge okundu ve kabul olundu, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalm'a 
izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
okundu ve kabul edildi. 

Ticaret Bakanlığı Vekilliğine Maliye Baka
nı Kemal Kurdaş, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Vekilliğine Çalışma Bakanı Cahit Talaş, Adalet 
Bakanlığı Vekilliğine Basm - Yayın ve Turizm 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun atanmış olduğu-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
SUPHİ BATTIR (C. S. Üyesi) — Gündem 

dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne 'hakkında? 
SUPHt BATUR — Riyaset Divanı hakkımla. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (C. S. Üyesi) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz basit görülen fakat ehem
miyetli, haddizatında ehemmiyetli olması lâ-
zımgelen bir husus üzerinde durmak istiyo
rum, Celseleri idare eden arkadaşlarımız kendi 

na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Avrupa Konseyi Istişari Meclisine katılacak 
olan üyelerin isimlerinin bildirilmesine dair 
Dışişleri Bakanlığı tezkeresi okundu ve seçimin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında ja,~ 
pılacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün komis
yonlarla ilgili maddesinde değişiklik yapılması
na dair olan içtüzük Komisyonu raporu ve ye
ni teklif edilen madde üzerinde bir müddet gö
rüşüldü. 

16 . 11 . 1961 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydın 
Sırrı Atalay Fikret Turhangii 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

•anlayışlarına göre günlük elbise ile çıkıyorlar. 
Bu doğru olmamak lâzımgelir. Bilhassa, Senato 
gibi daha formel, dalha şekle riayet eden bir 
teşekkülde arkadaşlarımızın bu hususa dikkat 
etmeleri gerekir. Bendenizin faklıma gelen bir
kaç nokta var. Evvelâ, üç husus üzerinde bun
ları toplayabiliyonım. Noktai nazarımı, barut 
meselesini en sona bırakarak arz etmek isterim. 

önce, derler ki tüzükte böyle bir şey yok
tur. Fakat, zannediyorum M halen mer'i olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tüzüğünde de 
böyle bir şey yoktur. Muhtemel bir noktai ıra-

•er «•*»•<—TÜI 

BtBÎ-NOl OTURTJM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

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

. • 

BAŞKAN — Birleşimi ağıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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O. Senatosu B : 6 
z&v daha ileri sürülebilir. O da, dünya parlâ
mentolarında bu usulden vazgeçiliyor, dene
bilir. 

Nihayet bir üçüncüsü de; Barut meselesine 
taallûk eder, yani elbise meselesine iş dayanır. 
Ama Riyaset Divanını işgal eden muhterem ar
kadaşlarımızın, benim bildiğime göre, hepsinin 
elbiseleri vardır. Halbuki Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Riyaset Divanını işgal eden muh
terem zevat frakla çıkarken bizim >arkadaşla-
nnıızm günlük elbise ile çıkmalarını bendeniz 
doğru bulmuyorum ve biraz da tuhaf karşılı
yorum. Arkadaşlarımdan özür dileyerek bu hu
susu yerine getirmelerini bilhassa istirham ede
ceğim. (Alkışlar) 

ESAT ÇAĞA (C. S, Üyesi) — Bu mesele 
hlakkmda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakere açılmıyor. Bu, mü
zakere edilen bir mevzu değildir. 

ESAT ÇAĞA — Cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Cevap değil de gündem (harici 

siz de söz istiyorsunuz. 

ESAT ÇAĞA — Evet. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Çağa gündem 

dışı söz aldılar. 
ESAT ÇAĞA (C. S. Üyesi) — Efendim, ben

deniz de arkadaşın düşünceleri hakkında şahsi 
fikrimi belirtmek istiyorum. 

Yeni bir gelenek yaratmıyalım. Daha önce 
2 nci bir Meclis yoktu. Ve bu gelenek, ilk gün
den beri Başkanların koyu renk elbise ile Baş-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına aiden Dışişleri Ba
kanı Selim Sarper'e, İçişleri Bakanı Nasır Zey-
tirıoğlu'nun ve Sanayi Bakanı İhsan Soyak'a 
ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'nin, dönüşleri
ne kadar, vekalet edeceklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Riyaseti Cumhur tezkeresi var, 
okuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanğlma 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka-
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kanlık makamını işgal etmeleriyle kurulmuş 
bulunmaktadır. Bendeniz, buna çok müteşekki
rim. Hiç olmazsa şekle önem vermekten kurtul
muş olduk. 

Mesele; Başkanlık Divanını işgal eden za
tın, frakla, silindir şapka ile buraya gelmesi 
değil, Yüksek Meclisinizin gerek anlayışla, ge
rekse metotla çaîışmasmdiadır. Ve bunu da her 
halde başaracağımız muhakkaktır.. Bendeniz 
böyle bir şeye taraftar değilim. Kaldı k i . hal
kının % 80 ninin yamalı pantalon giydiği bir 
memlekette Ayan Reisinin firaklı mı veyahut si
lindirle mi Riyaset Divanını işgal ettiği gibi 
şeylerle uğraşmamızı ben şahsan pek fazla şekil
peresttik sayarım. Ve halk arasında da bizim 
kendilerinden ayrılmak istediğimiz gibi menfi 
bir tepki doğurabilir. 

BAŞKAN — İçtüzükte Riyaset Divanının 
hangi şekilde çıkacağına dair bir hüküm olma
dığı gibi,' Riyaset Divanı da henüz bu hususta 
bir karara varmamıştır ve Yüksek Heyetinizin 
bizi baeiıyan bir teamülü de şimdiye kadar tes-
bit edilmiş demidir. Riyaset Divanı daha ilk 
günden beri bu mevzuu önemle tetkik etmiş, 
çeşitli teamüller göz önüne almış. M;ı1^t Mali
sinde mevcudolan erelenefte fföre yarnlaoak sek
lin aksi de olsa, firakla çıkma hususunda kesin 
bir karara varmış delildir. Başkanlık Divanı, 
bunu tetkik etmektedir. Gerekli sekli va Baş
kanlık Divanı tesbit eder veya Yüksek Heyeti
niz bir karara varır ve Başkanlık Divanı huzu
runuza böyle çıkar. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nı Selim Sarper ve Sanayi Bakanı ihsan So-
vak'm dönüşlerine kadar, Dışişleri Bakanına 
İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun, Sanayi 
Bakanına Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli'nin 
vekillik etmelerinin, Başbakan Vekilinin tekli
fi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinildi, 

* 
M 
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4. — GÖRÜŞ 

/. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün ko
misyonlarla ilgili maddesi hakknda İçtüzük Ko
misyonu raporu (5/1) (8. Sayısı : i) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi. Tüzüğün değiş
tirilmesine daıir raporun tümü hakkında görüş
meler 'bitmiş ve 1 nci madde üzerinde görüşme
lere devam etmekteydik. 

Söz, Muammer Obuz'undur. 
MUAMMER OBÜZ (Konya) Muhterem 

arkadaşlar, dün tasarıda bâzı noksanların mev
cudiyetinden bahsetmiştim. Bu noksanların 
mevcudiyeti halen mer'i olan Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 22 nei maddesine sadakat mec
buriyetinin bulunmasından ileri gelmektedir. 
Meselâ birinci fıkrada; «Siyasi partilerin yal
nız Senatodaki üyelerinden kurulan ve Senato 
içinde onların çalışmaları ile ilgili faaliyette 
bulunan Senato grupları vardır» hükmü de es
ki içtüzükten alınmıştır. Filhakika siyasi parti
lerin Meclis grupları Senatonun birer organı
dır. Ancak komisyon değildir. Bu itibarla ko
misyonlarla beraber aynı maddede mütalâa edil
memesi iktiza eder. Bunu bendeniz komisyon
dan, asıl Tüzüğümüz ihıazırlıanırken nazarı iti
bara almasını rica etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Elimizdeki tasarının 3 ncü fıkrasında bir 
tasnif yapılmıştır. A, B, C bentleri olarak, bu 
tasnif halen mer i bulunan 22 nci maddeden 
mülhemdir. Yalnız, oradaki tâbi, mütenazır ba
kanlıklar, Meclis hizmetlerine mütenazır komis
yonlar şeklindedir. Mütenazır kolinıesi, Türkçe 
olarak ilgili şeklinde alınmıştır. Bu ilgili keli
mesi mütenazırı ifade etmemektedir. Malûm imli
niz, bilûmum kanun tasarıları, Hükümetten ge
lir. Bu Hükümeten gelen bu tasarıları tetkik 
etmemek gibi bir mânaya gelebilir. İlgili keli
mesinin bunu ifade etmemesi bakımından bâzı 
hatalara düşülebilir, 

Bu itibarla esasen faydalı görmüyorum. Bu 
tasnifin kaldırılması ve harflerinin bertaraf edil 
mesi ve doğrudan doğruya komisyonların ehem
miyet sıralarına göre ve üye adedlerini göster
mek suretiyle maddelerde sıralanması daha mu
vafık olacaktır. 

(1) 1 S. Sayılı hasmayazı 5 nci Birleşim tu
tanağınım sonundadır. 

ÜLEN İŞLER 

Bir diğer nokta da : 
Komisyon üyeleri ile, komisyonların çalış

ması ile ilgili, olarak lüzumlu sekreter ve dakti
lolar aynı madde içinde kaleme alınmıştır. Bu 
da eskiden mülhemdir. Bunu da atalım. Ko
misyon ve üyeleri, bir maddede gösterilir ama 
sekreterlerle daktilonun aynı maddede tadadı 
na lüzum yoktur. Binaenaleyh bunların da ay
rı bir fıkra halinde şu şu personel bulunur, şek
linde gösterilmesi faydalı olur kanaatindeyim. 

Tasarının 5 nei fıkrasında, bâzı komisyonla
rın Millet Meclisinin bâzı komisyon!ariyle müş
terek mesaide- bulunabilecekleri tasrihan beyan 
edilmiştir. Bu tasrih de .yersizdir. 

Sayın arkadaki ar, bu komisyonların, tadad-
ed.il.en. komisyonlar dışında kalan diğer komis
yonlarla, Dilekçe, Kitaplık, Sosyal Hizmetler 
komisyonlariyle, Millet Meclisinin komisyonları 
müşterek mesai yapabilir, seklinde tasrih, di
ğer komisyonlar müşterek mesai yapamaz gibi 
bif mânaya geliyor. Bu tasrihi yapmıyalını-, 
komisyonları muhayyer bırakalım, lüzum gör
dükleri ahvalde, Millet Meclisi ile müşterek 
mesai sari' etmekte serbest kalsınlar. 

Muhterem arkadaşlar, (î nei. fıkrada bir zü
hul vardır. Tabı hatasından ileri geldiğini zan
nediyorum. Akçe ile ilgili ise bir mesele Büt
çe ve Maliye Komisyonundan muhakkak geçer. 
Maliye Komisyonu diye yeni tasarıda bir şey 
yok. Maliye ve İktisadi İşler Komisyonu var. 
Bendeniz simdi ikinci fıkradaki bentlerin ber
taraf edilmesi, yani beşinci fıkranın kaldırılma
sı için bir lakrir i akdi m ediyorum, hürmetlerimi 
sunarı m. 

BAŞKAN - Z i h n i Belli 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına gö
re, (Senato) değil (Cumhuriyet Senatosu) var
dır, Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, her 
defasında (Senato) dan bahsederken (Cumhuri
yet Senatosu) diyor. Halbuki, mevcut tasarıda, 
bazan sadece (Senato), bazan da (Cumhuriyet 
Senatosu) denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının, kullandığı terimlerin ve koj^du-

j ğu adların aynen muhafazasındaki fayda aşi
kârdır. Bu sebeple, tasarıdaki (Senato) deyi-

| minin (Cumhuriyet Senatosu) deyimine çevril-
İ mesi gerekir. 

64 — 
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2. Tasarıda-, (Senato üyeleri, ikiden fazla 

komisyona üye olamazlar.) fıkrası vardır. Bu 
fıkranın yeri , T. B. M. M. İç tüzüğünün ;>!.) nen 
maddesidir. Binaenaleyh, i akilinde riayet edil
mesi gereken osu I kaidelerine güre. sozii edi
len fıkranın, halıis konusu olan \\\) neu madde
nin değiştirilmesi voliyle konulması irabeder. 

A. Türkiye Cumhuriyet i Anayasasının Sfi 
ne i. maddesi. İçtüzük hükümlerinin, siyasi par
tiler gruplar ın ın , meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında kaiı lmalarmı sağlıyaeak 
yolda düzenleneceğini emrediyor. Tasarıda, hu 
konuya işaret edilmemiştir. Tasanda . bu konu
ya işaret edilmesinde fayda vardır. Nitekim. 
tasarıyı hazırlıyatı komisyon, hunini .lüzumu
na inanmış olacak ki, Sn nei maddedeki parti 
g ruplar ın ın en az 10 üyeelen. meydana geleceği 
lia.kkind.aki hükmü tasarıda, tekrarlamıştır . Bi
naenaleyh. tasarıya, komisyonların, siyasi parti 
gruplarını kuvvetleri oranında katılmaları su
retiyle, kurulacağını teyideden bir hüküm koy
mak iktiza (.'der. 

4. Tasar ıda , a, h ve e fıkraları halinde gös
terilen başlıklar, maksadı ifade edemektedii '-
ler. T. B. M. M. İçtüzüğünün "22 nei maddesin
de yer alan başl ıklar daha açıktır . Binaenaleyh, 
tasar ıdaki başlıkların, (Oumlmriyef Senatosu 
vazifeleriyle ilgili komisyonlar ) , (bütün Hükü
met hizmetleriyle, ilgili komisyonlar) , (Bakan
lıklar hizmetleriyle, ilgili komisyonlar ) , şeklin
d e değiştirilmesi ve- başlıkların buna gör-e sıra
lanması uygun olur. 

f). Tasar ının, Ki tap t ık komisyonundan bah
seden f ıkrasında, aynen ; «Bu komisyona k i t a p 
lık Müdürü sekreter l ik yapar .» diye bir etimle 
varelır. T. B. M, M, le lüzüğüı iin 22 nei madde
sinde aynen ye r abın bu eümb\ Türkçe gramer 
kaideler ine uygun değildir, (Ahmet, .komisyo
na Başkanl ık eder) sözü Türkçedir . Kaka t (Ah
met Komisyona- Sekre ter l ik eder) sözü Türkçe. 
değildir . Sekreter , komisyonda, sekreterl ik edeı-. 
Başkan, komisyona- başkanlık eeler. Binaenaleyh, 
sözü edilen cümlenin, (bu komisyonda Kitapl ık 
M ü d ü r ü sekreterl ik yapa r ) veya (bu komisyo
nun Sekreterl iğini Kitaplık. Müdürü, yapa r ) şek
linde düzeltilmesi gerekir . 

(i. Tasar ıda , komisyon adların tu zikredil
melerinden sonra açılan parantez lerde üye adil i
leri göster i lmekte ve komisyonların nevilerine 
göre müdür, sekre ter ve dnkt'ilobıi-d.-uı bale, 
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dilmektedir . Bu müdür , sekre ter ve dak t i lo la r 
komisyonda üye olmıyan faka t komisyon hiz
met inde bu lunan memur la rd ı r . Türk iye B ü y ü k 
Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 22 ne i 
maddesi , her hangi bir yanlış anlayışa maha l bı
r akmamak için, bu gibi vazifelileri, (Kalem 
m ü d ü r ü ) , (muvazzaf k â t i p ) , (başkâ t ip) o l a rak 
vasıflandırın ıştır. Bu açıklığa, mevcut t a s a r ı da 
da iht iyaç vard ı r . İşte, bu bakımlardan , gözden 
geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapı lması 
için, tasar ının komisyona iade edilmesini arz ve 
teklif ediyorum. Önergemi kısmen yazdım. Baş
kanl ığa takdim ediyorum 

BAŞKAN - - Sayın Baltan. Yokla r mı efen
dim? Yoklar . 

Buyurun . 
SUAT S E R E N ( İ spar ta ) Muhte rem arka

daşlarım, bendeniz tasar ın ın 9 numaras ında gös
terilen Sosyal İş ler Komisyonu üzer inde konu
şacağım. Elimizde esbabı mucibe lâhiyası olma
dığı için bunlar ın niçin bu isim a l t ında toplan
dığını tab ia t ı ile bilmiyoruz. Arkadaş la r ımız 
izahat ve r i rken bunun komisyon adedini azalt
maya, matuf o lduğunu ifade etmişlerdi. A m a bu
rada. birleştir i len şeyler aynı mahiye t te o lmıyan 
şeyderin bir a r aya gelmesi gibi bi r şey oluyor 
bendenize göre. Meselâ bu raya a lman İ m a r ve 
İ skân İşleri mahiyet i i t ibariyle t amamen Ba
yındır l ık Bakanlığını a l âkada r eden mevzular
dır. (fayesi Sosyal Güvenlik için hizmet o lmakla 
beraber , bu fasılda" Sosyal i ş ler Komisyonuna 
seçilecek ve sağlık, çalışma ile ilgili arkadaş
lar ın, imar ve iskân iş ler indeki t ekn ik mese
leleri bilmelerim,1 imk ân yok tur . Bu bak ımdan , 
bendeniz, b u n u n daha u y g u n olan 2 nei ben-
te, yani bayındır l ık ve u laş t ı rma bölümüne 
dâhil edilmesini teklif ediyorum, 1 nei madde 
olarak. 

2 nei nok ta : Sosyal İş ler Komisyonunun 
şvımüllü bir mâna ifade etmesi için, bayındır
lık işleri, imar ve iskân işleri sağl ık işleri, hep
si sosyal işler mey anındadır . Kar ış ık l ığa mey
dan verrniyelim. Eğer , t a sa r ru f mülâhazası 
varsa, Sağ' ık ve Çalışına Komisyonu olarak dü
zeltilmesini teklif ediyorum ve b u n u n için 
bir önerge takdim ediyorum. Uygun görülürse 
tasvibinizi rica edeceğim. Hürmet ler imle . 

B A Ş K A N — Sayın Ömer Lût f i Bozealı. 
ÖMER L Ü T F t BOZHALI ( izmir ) — MuJl-
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terem üyeler, kıymetli arkadaşlarım bu tasa
rı inceden inceye teferruatına girerek sanki 
daima tatbik edilecekmiş gibi bir izah ve yeni 
teklifler getirmektedir. Halbuki hepimizin ma-
Ki mu oldujru üzere muvakkat ve şu kısa zaman 
içinde, bizi müşküllerden kurtarmak için kıy
metli arkadaşlarımız tarafından ihzar edilmiş
tir. Bu tasarı bugünkü ihtiyaçlarımızı tama
men karşılıyacak durumdadır. Anayasanın mu
vakkat maddesiyle ve geçici bir zaman için 
Senato Meclisinde de tatbiki kabul edilen bu 
tasarının ihtiyacımızı karşılaması için ihzar 
edilmiş bulunan bu 22 nci maddenin gösteril
diği şekilde kabulünü arz ediyorum. 

Ancak; bendeniz 7 nci fıkradaki Senato 
üyeleri 2 den fazla komisyona üye olamazlar 
fıkrası tadil edilirse, mevcut arkadaşların tev-
ziinde hemen hemen tıpatıp karşılıyan durumu 
biraz daha genişletmiş olacağımız için, şu ilk 
devredeki çalışmalarımıza ve çalışmak arzusu
nu gösteren arkadaşlarımızın faaliyetlerine im
kân ve saha verilmek suretiyle işleri biraz 
daha kolaylaştırması bakımından, üç komis
yona katılabilmesi hususunu teklif ve Yüksek 
Başkanlığa bu teklifimi takdim ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Saym Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) ~~ Muh

terem üyeleri hürmtle selâmlarım. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün komis

yonlarla ilgili maddesinin tümü üzerinde fi
kir beyanında bulunmak istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız noksanlıklar bulundu
ğunu ileri sürdüler. Bana kalırsa öyle de an
laşılır böyle de anlaşılır.. Bu itibarla ben ifade 
bakımından her hangi bir noksanlık .göremiyor 
ve yapılan işi normal karşılıyorum. 

Komisyona ayrılış hususundaki çalışmayı 
yerinde buluyorum. Sebebine gelince; burada 
bir vahdet düşünülmüş, bir zincirin halkaları . 
gibi bakanlıklar arasındaki münasebet güzel 
karşılanmış ve birbirine bağlanmıştır. Demin 

• de arz ettiğim gibi, burada bir vahdet vardır. 
O bakımdan tasan, gayet güzel hazırlanmıştır, 

Bâzı arkadaşlar, şu bakanlığın şu komis
yonla birleştirilmesi mütalâasında bulundular. 
Eğer bunun münakaşası yapılacak olursa 
muhtelif komisyonları yeni baştan ele almak 
icabeder. O bakımdan bu komisyonlar ayrılır-
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ken Senato üyeleri düşünülmüş ve aynı zaman
da nazarı itibara alınmış olup, gayet güzel ha
zırlanmış bir Tüzüktür. Bu bakımdan, tümü
nün kabulünü istirham ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan yoklar 
mı efendim?... Yok.. Şu halde madde üzerinde 
başka söz istiyen olmadığına göre... 

ÂMİL ARTUS — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Belki bâzı arkadaşlar konuş

mak isterler efendim. Onlardan sonra size söz 
vereceğim. 

Birinci madde üzerinde başka söz istiyen 
var mı efendim? Buyurun Saym Uzunhasan-
oğlu. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh-
terem arkadaşlarım; İçtüzüğün 22 nci maddesi, 
mevcut üye adedine göre, ve hepinizin arzusu
na cevap verebilecek tarzda hazırlanmıştır. Yal
nız, bâzı partilerin üye adedi fazla olduğu ve 
bâzılarının az olduğu gözümüze çarpmaktadır, 
Bilhassa bunların içinde (Kitaplık Komisyonu 
-'> üye) kaydının yazılmış bulunması bence Ana
yasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki, 
İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, 
Meclislerin bütün, faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenle
nir.» hükmüne aykırı buluyorum. 

Burada konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı, 
birçok encümenlerin birleşmesini istediler. Be
nim bu mevzudaki düşüncem şudur: Kitaplık 
Komisyonu, Dilçkçe veya diğer bir komisyon
la birleştirilebilir veya bunlar tamamen kaldı
rılabilir, yahut da üç adedi, mevcut partilere 
göre 4 - 5 e çıkarılabilir. Bu şekilde yapılırsa 
Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
uygun hareket edilmiş olur. Ama bu, mühim 
bir noksan değildir. Sadece 85 nci maddenin 
ile inci fıkrasının hükmü yerine gelsin diye bu 
mütalâayı serd ettim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN —- Sayın Muallâ Akarca. 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Çok muh

terem Başkanım ve senatör arkadaşlarım. Bu
rada 22 nci maddenin İçtüzük Komisyonunca 
hazırlanmış olan muhtelif kısımlanna temas 
edildi. Bu arada birçok temennilerde bulunul
du. Ben de 8 nci maddedeki Sanayi ve Ziraat 
Encümenine temas etmek istiyorum. Bugün 
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memleketimizde belli başlı iki ana dâva var
dır. Bu dâvalardan biri eğitim, diğeri ziraattır. 
Memleketimiz bünyesi ve karakteri: itibariyle 
bir ziraat memleketidir. Bugün Ziraat Vekâle
tinin bünyesi içinde, üç umum müdürlük; or
man, Veteriner, Ziraat Umum Müdürlüğü var
dır. Bu umum müdürlüklerin hepsi do birer 
Bakanlık hüviyetini gösterecek kadar mühim 
umum dürlüklerdir. Memleketin bu kadar önem
li dâvaları bulunurken, bilhassa orman dâvası 
gibi başlı başına bir mevzu teşkil etmesini ve 
bunun bilhassa belirtilmesini bendeniz de uy
gun mütalâa etmekteyim. Bu bakımdan arka
daşlar, imar ve iskân meselesi gibi bunu da Sos
yal işler Komisyonu bünyesinden ayrı mütalâa 
etmesinler. Benim teklifim şu olacaktır: Madem 
ki, üyemiz azdır, bu yıl imar ve İskân Komis
yonu ile Ziraat Komisyonunu birleştirirsek, ge
lecek göçmenleri de köylere yerleştirmek imkâ
nı da hâsıl olacaktır. Bu itibarla birleştirmenin 
daha iyi olacağına kaani bulunuyorum. Bu hu
susta bir de yazılı teklifim vardır ki, onu da 
Başkanlığa tevdi edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Rayın "Ar-
tus. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (C. S. Üye) — Muhterem senatörler; 
değerli arkadaşlarımızın madde hakkında ileri 
sürdükleri mütalâalara teşekkürle söze başla
mak istiyorum. Şu hususu arz etmek isterim ki, 
bu madde 22 nci maddenin bir tadili olarak ve 
Cumhuriyet. Senatosunun acele bir ihtiyacını 
karşılamak için yüksek huzurunuza getirilmiş
tir. Bu ihtiyaç da Senatonun çalışacak hale ge-
lebilmesidir. Görüşülüp kabul edilecek birçok 
kanunlar vardır. Bunlar Millet Meclisi komis
yonlarından geçip önümüzdeki günlerde Yük
sek Senatonuza intikal edecektir. Meclislerin 
daima ihtisas komisyonları ile çalışmaları tea
mülden olduğuna göre, gelecek olan kanunla
rın Senatonun Genel Kurulunda görüşülmesi ve 
karara bağlanması bu şartlar altında imkânsız
dır. Çünkü biz de bu tasarıları komisyona ha
vale etmek durumunda kalacağız. 

işte bu sebeplerle İçtüzük Komisyonumuz, 
içtüzüğü hazırlamak için bir süre çalışmak zo
runda olduğunu göz önünde tutarak bu mad
deyi hazırlamış ve huzurunuza getirmiştir. Mad
denin hazırlanmasında, vakit darlığı sebebiyle, 
belki biraz acelo edilmiş ve belki bâzı hatalar 
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olmuş olabilir. Bunları müsamaha ile karşıla
manızı bilhassa rica ederiz. 

Şimdi sırasılyle arkadaşlarımın mütalâalarıma 
ar/ı cevap edeceğim. 

'Sayın Vasfı Gerger arkadaşımı Dilekçe Komis
yonu üzerinde durdu ve Dilekçe Komisyonıumaın 
birldkte çalışmasına işaret buyurdu. Biz de ay
nı kanaatteyiz. Bu komisyon; Aruayasanın.' sarih 
hükmü dolay isiyle Millet Meclisi öde beraber çalış
mak mecburiyetindedir. Fakat <henıüz Millet Mec
lisinin îct üzüğü 'hasırlanmamış ve orada buma 
mütenazır olan Dilekçe Komisyonu ve diğer ko
misyonların Cumhuriyet Senatosu komisyoniardy-
le bir arada çalışacağımla dair bir (hüküm konma
mış olduğundan biz bu hususa kendi Tüzüğümüz
de sevk edeceğimiz bir hükümle Millet Meclisimi 
bağlayıcı bir vaziyet hâsıl etmesin diye, maddeye 
Suples verdik. «Gerektiğinden» tâbiri bunun için 
kullanılmıştır. Şunu ifade edeyim ki, Bütçe Ko
misyonu, Hariciye Komisyonu ve diğer komis
yonlar hemen, hemen daima Millet Meclisinin ko
misyonları ile birlikte, çalışmaları gerekecektir. 
Bütçe Komisyonu ise Millet Meclisinin Komisyo
nu ile birlikte çalışacaktır. Faikat, diğer zaman
larda, ayrı olarak vazifesine devam edecektir. Bi
naenaleyh, bu fıkradaki gerektiğinde tâbiri -bu 
şekilde yorumlanmamalıdır ve böyle manâl&ndiir-
mak: ieabetmemektedir. 

Sonra, bir arkadaşımız, zammediyorum ki, 
Ağıma'slı arkadaşımız, Basın - Yayımı Komisyo
nunun Dışişleri Komisyonundan ayrılmasına ile
ri .sürdüler. Efendim bu komisyonda, muhtelif 
konulu komisyonları ıteş'kil ederken pek tabiî muh
telif mütalâalar ileri sürülebilir. Meselâ Basın -
Yayın ve Turizm işlerinin kültür işleriyle ilgisi 
dolay isiyle Millî Eğitim Komisyonu ile birleşti
rilmesi düşünülebilir. Fakat biz bu tarafa, iltifat 
etmedik. Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdür
lüğünün bir zamanlar Dışişleri ile birlikte çalış
tığını da hatııiıyarak ve turizm dâvasının, daha 
çok Dışişlerinin alâkadar ettiği, bilhassa yabancı 
memleketi erdeki basın ataşelerimizin, o memle
ketlerdeki 'temsilcilerle birlikte çalıştıfelannı da 
göz önlünde tutarak... 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANİ 
SAHÎR KURUTLUOĞLU — Dış yardımlar. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMlL 
ARTUS (Devamla) — Evet; hatırlattıkları için 
Sayın Bakana teşekkür ederim. Turizm konuşu 
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da, Turizm fonundaki dış yardım göz önünde 
tutularak, Dışişleriyle birleştirilmiştir. 

iSaym Obuz arkadaşiım 'bâzı kelimelere ve te
rimlere dokundu. Sekreter ve daktiloların 'her 
pozisyonum içinde yer alması mevzuuna biliştiler. 
Senato içtüzüğünü yüksek huızuırunııvza getirdiği
miz zamanı fon noktayı ehemmiyetle nazara alaca.-
ğız; sekreter daktilolar meselesini ayrıca; mütalâa 
etmeyi düşüneceğiz. Burnum böyle olması, tadil 
etftağîümiiz 22 ncıi maddede de keyfiyetin fbıı çe
külde dikte edilmiş olmasından (ileri ıgelen ve 
belki de aceleden tileri gelen bir sehivdir. Son
ra (komisyonları müşterelk mesai yapmakta, ser
best bırakalım, buyurdular. Zaten vazifesi de 
bu imiş. (Biraz evvel, arz ettiğim Beitü arkada-
şnmızun temas elttikleri bir konu var. Bu doğru
dur. Sonundan iki fılkra, Senato üyeleri ikiden 
fazla komisyona üye alamazlar. Hakikaten son 
dakikada bir arkadaşın ıtekilifi üzıerine konmuş 
olan fakat, tadil .ettiğimiz 22 nci ımdade ile alâ
kası bulunımıyan bu büküm 39 ncu tmadded,ir 
ve bu tmadde yürürlüktedir. Bu itibarla buraya 
•alınmam cidden bata olmuştur. Bunun fıkra
nın dışına çıkarılmasına fkatılıyoruız. Sonra «Se
nato» değil, «Cumhuriyett, Senatosu» demeliydi, 
buyurdular. Kanuni tâbiri «Cumhuriyet Sena
tosu» dur ; bunda biç şüphe , yok. Fakat (konu
şurken «Senato» diye (kısalttığınız gülbi (birçok 
arkadaşlarımız da burada «Sayın (Senatörler» 
diye, hitabediyorlar. Halbuki, «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi» demek gerekirdi. Kanuni terim 
budur. Bunu bu şekilde tashih etmekte de bir 
beis yolktur. 

Bâzı arkadaşlarımız, «Siyasi partiler kuv
vetleri ni&betinde bir miktarla işjtirafk etsinler» 
dedi. (Bunun buraya yalkışmıyaeağını düşüne
rek koymadık. Başkanlık Divanı seçimlerinden 
beri zaten bu hükümleri tatbik etmekteyiz. 
Anayasanın 85 nci ımaddesi bize bu emri'vermiş 
olduğuna göre, biz bu hükmü tatbik ediyoruz. 
Cumhuriyet 'Senatosunun Tüzüğü iinüistakil bir 
şekilde hazırlanıp yükselk huzurunuza geldiği 
zaman bunun burada yer aldığını müşahede feu-
yuracafesınız. 

Sonra, A, B, C, başlıkları üzerinde durdu
lar. Şahsan bunu ben de varit •görüyorum. Bu 
hususu arkadaşlarla da görüştük. Bu komis
yonları badece numara sırası ile saymak, baştan 
İtibaren bunları böyle Cumhuriyet Senatosu ile 
ilgiü sakilde mütenazır olarak gnıplandırmak 
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mümkündür. Hükümetle ilgili filân tarzında 
gruplandırmıak da ımümkün. Yine arz ettiğim 
gibi, yüksek huzurunuza gelecek asıl tüzükte 
de bu şekilde derpiş edilmiş bulunuyor. Yani, 
bu maddede, aslındaki vasiyete mütenazır ola
rak bir tasnife tâbi tutulmuştur. Bu bakımdan 
bu metinde bir zühul olamaz. Sonra Kitaplık 
Komisyonu ımeselesi var. Kıtaplıik Müdürü Sek
reterlik yapar, buyurdular. Mânası takdir eder
siniz iki, bu şeMlde de verilebilir. Yaparsa da 
olur, ederse de. 

Efendim, !bu Sosyal İşlen- Komisyonunda bir 
arkadaşımız da galiba imar - İskânı ayıralım, 
Bayındırlık ve Ulaştırmaya koyalım, dediler. 
Şehirlerin imarı ve vatandaşların iskânı mâna
sına gelen tim ar ve iskân konusu diğer sosyal 
hizmetlere sıkı suretıtc bağlıdır. Bu sebeple Dış
işleri ve Çalışma komisyonları ile bıir arada 
«Sosyal İşler Komisyonu» adı altında görevlen -
dirilmıiş bulunmaktadır. Baz, bu hizmetin tama
men yerinde olduğuna leomisyon olaralk inanı
yoruz. Değiştirilmesine taraftar değiliz. Pek 
tabiîdir ki, Yüksek Heyetiniz nasıl takdir eder
se o şelkikle olur. Bozca lı arkadaşım ikfi komis
yondan fazla, komisyona üye olamazlar, dediler. 
Bu hususa biraz evvel arzı cevap etmiştim. 

Uzunhasanoğlu arkadaşımız, Kitaplık Ko
ni isyonuna temas ettiler ve komisyonlara parti
lerin kuvvetleri oranında katılmaları mevzuun
da durdular. Bu mevzu bizce de düşünülmüş
tür. Meselâ Dilekçe 'Komisyonu üye adedi 12 ye 
çıkarılmıştır. 

Muallâ Akarca arkadaşımızın 'mütalâalarına 
arzı cevap 'için hemen şunu ifade edeyim ki, 
bilhassa memleketimizin mühim dâvalarından 
bili ziraat "konusudur. Faik at burada komisyon 
üyesayısı 15 olaeaktıır. Ve sadece Sanayi ve Zi
raat hizmetleri •bırakılmıştır. Diğer komisyon
lardan ayrı olarak 15 ziraatçi arkadaşımızın 
hepsini de kapsıyacak şekilde vazife almalarını 
temin edebil e çektir. Binaenaleyh, ayırmanın lü
zumu ofmıyaeağı kanaatindeyiz. 

Efendim, (bu (suretle (bütün mütalâalara ce
vap arz etmiş bulunuyoruım. ıSon fıkranın çıka
rılarak ımaddenin bu şekilde kabul Ibuyurulma-
'vım istirham ediyorum. 

BAŞKAN — .Sayın Bertil. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım; Komisyonun Saym1 Sözcüsü, mütalâa-
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larının bir kısmını kabul ettiler, bir kısmı için 
de aksi mütalâada bulundular ve işin aceleye 
geldiğini söylediler. Ne kadar sıkışık şartlar 
içinde olursak olalım, bir hüküm tedvin eder
ken, yanlış anlayışa meydan vermiyeeek bir ifa
de tarz ve şekli bulmak zorundayız. T. B. M. M. 
Dahilî Nizamnamesinin 22 nci maddesini tadil 
ediyoruz. Getirilen tasan müdafaa edilirken» 
asıl tüzükte bu husus ele alınacaktır» deniliyor. 
Henüz hazırlanmamış, müzakere ve kabul edil
mesi için Yüksek Heyetinize gelmemiş bulunan 
bir tasarıyı, müzakeresi filhal yapılmakta olan 
bir tasarı için nazara almaya imkân yoktur. Ta
sarı, bu haliyle kabul edilirse, yapılacak seçim
lerde tereddüt hâsıl olacaktır. Biraz evvel izah 
ettiğim hususlara karşı komisyonun Sayın Söz
cüsü, tatmin edici cevâplar verememişlerdir. Bi
naenaleyh, eksiklerin tamamlanması için tasarı
nın komisyonca iade olunması yolundaki tekli
fimde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konuş
malar bitmiştir. Değiştirme teklifleri 20 ye ya
kın bulunmaktadır. Madde bir hayli uzun ve 
birçok fıkralardan ibarettir. Yürürlükteki İç
tüzüğün 108 nci maddesini hatırlatmak isterim. 
Bir madde birçok fıkra ve müesseselerden te-
rekkübediyorsa, bu fıkra ve meselelerin tefrik 
edilerek oya sunulması lâzımdır. İşin süratle ne
ticelenmesi için maddeyi bölümlere ve fıkrala
ra ayırmak suretiyle reymize arz etmek veya 
maddeyi tüm halinde gene oyunuza sunmak 
şıklarından birini tercih etmek lâzımgeliyor. 
108 nci maddeye göre maddenin fıkra veya bö
lümlere ayrılarak ayrı ayrı oya sunulmasını is-
tiyen arkadaşlar lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmiyenler... 23 e 22 oyla kabul edilmemiştir. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. T. C. Anayasasına göre (Senato) değil, 

(Cumhuriyet Senatosu) vardır. 
Halbuki, mevcut tasanda, bazan sadece (Se

nato), bazan da (Cumhuriyet Senatosu) denil
mektedir. 

T. C. Anayasasının kullandığı terim ve koy
duğu adların aynen muhafazasındaki fayda aşi
kârdır. 

Bu sebeple, taşandaki (Senato) deyiminin 
(Cumhuriyet Senatosu) deyimine kalbedilmesi, 
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2. Taşandaki (Senato üyeleri 2 den fazla 

komisyona üye olamazlar) fıkrasının yeri, T.B. 
M.M. Dahilî Nizamnamesinin 39 neu maddesi
dir. 

Binaenaleyh, takrirde riayet edilmesi gere
ken usul kaidelerine tevfikan sözü edilen fıkra
nın, bahis konusu 39 ncu maddenin değiştiril
mesi yolu ile konulması, 

3. T.C. Anayasasının 85 nci maddesi İçtü
zük hükümlerinin, siyasi parti gruplarının, Mec
lislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranın
da katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenece
ğini em re tmekt edir. 

Tasarıda bu konuya işaret edilmemiştir. 
Tasarıda bu konuya ayrıca işaret etmekte 

fayda vardır. Nitekim, tasarıyı hazırlıyan ko
misyon ; bu faydaya inanmış olacak k i ; sözü 
edilen 85 nci maddedeki, parti grapunun en az 
on üyeden meydana geleceği hakkındaki hük
mü, tasarıda tekrarlamıştır. 

Binaenaleyh, tasanya, komisyonlann, siyasi 
parti gruplarının kuvvetleri oranında katılma
larını sağlıyacak şekilde kuralacağmı teyid-
eden bir hüküm eklenmesi, 

4. Tasanda (a), (:b) ve (c) fıkralan ha
linde gösterilen başlıklar maksadı ifade edeme
mektedirler. 

T.B.MJM. Dahilî Nizamnamesinin 22 nci 
maddesinde yer alan başlıklar daha vazıhtırlar. 

Binaenaleyh, tasarıdaki başlıkların (Cum
huriyet Senatosu vazifeleri ile ilgili komisyon
lar) , (Bütün Hükümet hizmetleri ile ilgili ko
misyonlar) ve (Bakanlıklar hizmetleri ile ilgili 
komisyonlar) şeklinde değiştirilmesi ve komis
yonların bu başlıklara göre sıralanması. 

5. Tasarının Kitaplık Komisyonundan bah
seden fıkrasında aynen (Bu komisyona Kitap
lık Müdürü sekreterlik yapar) şeklinde bir cüm
le vardır. Her nasılsa T.B.M.M. Dahilî Nizam
namesinin 22 nci maddesinde de aynen yer al
mış bulunan bu cümle, Türkçe gramer kaideleri
ne uygun değildir. 

Binaenaleyh, sözü edilen cümlenin (Bu ko
misyonda Kitaplık Müdürü sekreterlik yapar) 
veya (Bu komisyonun sekreterliğini Kitaplık 
Müdürü yapar) şeklinde "düzeltilmesi, 

6. Tasarıda, komisyon adlannın zikredil
mesinden sonra açılan parantezlerde üye adedi 
gösterilmekte ve komisyonlann nevilerine göre 
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müdür, sekreter ve daktilolardan bahsolunnıak-
tadır. 

Bu müdür, sekreter ve daktilolar, komisyon
da üye olmıyan fakat komisyon hizmetinde bu
lunan memurlardır. 

T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesinin 22 nei mad
desi, her hangi bir yanlış anlayışa mahal bı
rakmamak için, bu nevi vazifelileri, kalem mü
dürü, muvazzaf kâtip ve başkâtip olarak vasıf-
landırmıştır. Bu vuzuha mevcut tasarıda da ih
tiyaç vardır. Binaenaleyh, bu bakımlardan göz
den geçirilmesi için, tasarının, komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

16 . 1 1 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Tokat 
Zihni Beti! 

Yüksek Başkanlığa 
Görüş, m e konusu olan madde metninin baş 

1 arafma «27 Ekim 1957 tarihli İçtüzüğün 22 nei 
maddesi C. Senatosu bakımından, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir» şeklinde bir cümle konul
ması hususunun maksada uygun olacağı kanaa
tindeyim. 

Saygı ile arz ve teklif ederim. 
15,11.1961 

Giresun Senato Üyesi 
Mehmet İz men 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeye aşağıdaki fıkranın eki en

in esini teklif ederim. 
(Siyasi parti gruplarının Başkan ve Baş-

kanvekilleri komisyonlarda görev almaya mec
bur tutulamazlar.) 

Adana Senatörü 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu ile ilgili komisyonla

rın (9) ncu maddesi Sosyal İşler Komisyonu 
Sağlık Komisyonunun 10 sekreter ve bir dakti
lo, Çalışma, îmar ve Iskan İşleri Komisyonu da 
10... olarak ayn ayrı olmalarını teklif ediyo
rum. 

İstanbul Senatörü 
Rifat öztürkçine 

Senato Başkanlığına 
İçtüzüğün 22 nci maddesinin 9 ncu bendinde

ki Sosyal tşler Komisyonundaki İmar İskânın 
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buradan çıkarılarak, aidiyeti cihetiyîe aynı fas
lın 2 nci bendine alınmasının, 

9 ncu numaradaki Sosyal İşler Komisyonu 
isminin Sağlık ve Çalışma olarak, değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İsparta Senatörü 
Dr. Suat Seren 

Sayın Serîato Başkanlığına. 
Geçici Tüzüğün değiştirilen 22 nci miadde-

sinin, Komisyonların miktarını tesbit ve Üye 
adedini bildiren ve Bakanlıklarla ilgili komis
yonlar' m oyanına ithal edilen Bayındırlık ve 
Ulaştırma Komisyonunun iştigal edeceği mev
zuların, memleketin umumi sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ifası icabeden karayolları -
demir - hava ve denizyolları - lim<an, baraj, su
lama ve kurutma, elektrifikasyon, enerji sant
ralleri, okul, hastane, Hükümet Konağı, hapsa-
ne gibi sosyal tesisler olduğu aşikârdır. 

Köy, 'kasıaba. ve •şehirlerin yol, halihazır h>a-
rita, imar plânları yapılması, içine suyu getir
me, kanalizasyon, elektrifikasyon ve mesken ve 
İskân dâvaları ile iştigal eden kısmen da itınar 
ve iskân 'mevzuları olduğu bedrindir, 

Gerek bayındırlık ve ulaştırma, gerekse 
imar ve iskân mevzularının birbirine müşabiih 
ve benzeri olduğu yukarda izah tarzımızdan 
anlaşılmaktadır. 

Ayni teknik ihtisasa lüzum gösteren yukar
da mâruz benzer İşlerin ıayrı komisyon I anla in
celenmesi uygun görülmediğinden • 

1. — Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu
nun, kadroda değişikik yapılmadan, 

«2. —• Bayındırlık, Ula'ştırrafcı ve İmar w 
İskân Komsiyouu, (Tl üye, bir sekreter, bir 
daktilo)»1 

2. — Sosyal İşler Komisyonunun, kadroda 
değişiklik yapılmadan, 

«9. — Sosyal İşler Komisyonu (Sağlık, Ça
lışımı - 15 üye, bir sekreter bir daktilo)» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ede
riz. 

İzmir •Senatörü 
Enis Kansu 

İzmir Senatörü 
izzet Birand 

İstanbul Senatörü 
Bere Turan 

!stanbul Senato rü 
Özel Şahingiray 

(stanbul Senatörü 
Sabalbattin Tanıman 

Muğla Senatörü 
Haldun Menteşeoğlu 

- 70 
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Türkiye Cumhuriyeti Senato Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 22 nci 

maddesinin değişimi hakkında İçtüzük Komis
yonunca Umumi Heyete getirilen tasarının encü
menlerin kuruluşunla ait kısmında 8 sajayı ih
tiva eden, Sanayi ve Ziraat Komisyonunun, Zi
raat mevzuu memleketimizin ana dâvalarından 
birini teşkil etmesi bakımından ve karakter 
itibariyle sanayi ile Türkiye'mizde bağdaşamı-
yacağmdan sanayiin ayrılmasını ve müstakil bir 
komisyon olarak bırakılması mümkün olamadığı 
takdirde imar ve iskânla birleştirilmesini rica 
ederim. 

Muğla Senatörü 
Muallâ Akarca 

Senato Divanı Sayın Başkanlığına 
İçtüzüğün 22 nci maddesinin 2 nci, 3 neü, 

5 nci, 8 nci, 9 ncu maddelerindeki birleşmiş ola
rak sulunan Bakanlıkların ayrılarak ayrı ayrı 
komisyonlar kurulmıaısı zaruretine inanmakta
yım. Bu şekildeki tadili rica ederim. 

Adana Senatörü 
Dr. Sakıp Ünal 

Cumhuriyet Senatosu! 'Başkanlığına 
Sosyal İşler Komisyonunun bünyesinde bu

lunan İmar ve İskân Komisyonunun Bayındır
lık ve Ulaştırma Komisyonuyla birleştirilmesi
ni Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonunun üye 
sayısının 11 den 15 e çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Tunceli 'Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

Yüksek Başkanlığa 
C bölümünün 3 neü fıkrasında, Dışişleri Ba

kanlığı ile birlikte mütalâa edilen Basın - Yayın 
ve Turizm Komisyonuma muhtariyet verilmesini! 
arz ve rica ederim. 

'Senatör 
' İskender Cenap Ege 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu bendi takip eden kısımdaki «dilekçe» 

kelimesinin kaldırılarak ve «gerektiğinde» keli
mesinden sonra aşağıdaki hükmün eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

«Dilekçe Komisyonu daimî olarak.» 
Urfa 

Vasfi Gerger 
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Yüksek Başkanlığa 

İçtüzüğün 22 nci maddesindeki Kitaplık Ko
misyonunun kaldırılması veya diğer bir komis
yonla birleştirilerek kaydı, yahut üç adedinin 
fazlalaştırılması ve parti gruplarının iştirakinin 
göz önünde tutulması Anayasanın 85 nci madde
sinin 2 nci fıkrası hükmüne dallıa uygun olacağı 
mütalâasmdayım. Keyfiyet yüksek takdirleVine 
arz olunur. 

Y. T. P. 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1. İçtüzüğün 22 nci maddesindeki tadilât ile 

ilgili teklifin üçüncü fıkrasında a, b, c bentleri 
•ile yapılan tasnifin kaldırılarak, komisyonlarım 
ehemmiyet sıralarına göre ve üye sayıları da gös
terilerek, numara, tahtında, tadadına ve komisyon 
vazifelilerinin ayrı bir "fıkrada zikredilmesine, 

'2. Bâzı C. Senatosu komisyonlarının-, Millet 
Meclisinin bâzı komisyonları ile müşterek çalışa
bileceklerine dair olan 5 nci fıkranın keza tasarı
dan çıkarılmasına, ve komisyonların müşterek me
saiye karar yetkilerinin kendilerine bırakılması
na daiır yeni bir fıkranın hazırlanmasına, 

Karar ita buyrulması keyfiyetinin Genel Ku>-
rula arzına delâlet buyurulmasını arz re teklif 
ederim. 

Konya 
Muammer Ohuz 

Oıımihuriyet 'Senatosu Başkanlığına. 
C. Senatosu İçtüzüğünün komisyonlarla ilgi

li ve tadil edilen 22 nci maddesinin sondan 3 neü 
fıkrasının aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

15 . 1 1 . 1961 
Malatya 

Nüvit Yetkin 

Yukarda gösterilen komisyonlarla karşıl'a/mmı-
yan dairelerle ilgili tasarı ve teklifler, akçalı iş
lerden ise, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, 
bunlardan başka bütün tasarı ve teklifler, Baş
kanlık Divanının tâyin edeceği komisyonlarda gö
rüşülür. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile üçüncü fıkranın 

son cümlesindeki «İçişleri Komisyonunda görü-
şürülür.» Cümlesinin, «Başkanlık Divanının ten-
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sîibeJdeeeğS komisyonda görüşülür.» şeklinde ta
dilimi arz ve teklif ederim. 

I Üyarbakı ı Senalöıü 
İ'bsau Hamil Tiğrel 

Yüksek Baskanılıca 
Maddenin sondan üçüncü fıkrasındaki «Ma

liye Komisyonu» ibarelinin. «Malî ve İktisadi İş
ler Komisyonu» şeklinde tasHıi'lnni arz ve teklif 
ederim. 

Sabakaitin Oıkon 
(linsun Senatörü 

Yüksek 15 aş kanılıca 
Sandan ikinci fıkranın (22) uei madde ile 

alâkası yoktur. Buna ait lîuiküm, tüzüğün 3i) n«cu 
maddesinde mevcuttur. Bu itibarla «Senato Üye 
teri ikiden fazlla komisyona üye okumazlar,» tik 
rasınım maddeden' çıkanimaısını arz ve tekli!' ede
rim. 

16.11' . li)(il 
I >iy arbakır Sen a t ürii 
İhsan Hamil", Tiğrel 

Sayın .Cumhuriyet Senatosu Keisliğine 
22 nci maddenin 7 nıci fıkrasının (Seın-no ü.ve-

leri 3 ten fazla kontenjana üye olamazlar.) ola
rak tadilini arz ve teklif ederim. 

Iz'inir Senatörü 
(îtıicr I /û i fi Bozca! r 

C. Senatosu Yüksek Bakanlığına 
Maddenin sonundaki «Üumlhuriyet Semai osu 

Başkanı» cümlesinin «Cumhuriyet Sena i osu Haş-
kanılık Bivamı» seklinde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

lö .1 .1 . 19Gİ 

Diyaı •bakır Sena i ör îi 
tlısan Hamil Tiğrel 

BAŞKAN — önergeler dkuıulu. Komisyon 
adına «sözcü.; yalnız Senato üyeleıinin ikiden 
fazla komisyona üye lolamıyacaklarmı, »ondan 
Mır önceki fıkra hakkındaki tekliflere ıkaiıia-
o alsılarını, A, B, C gibi harfler Ihuısmsıındaki 
sıralaımalarda di renm iye çeklerini; ede!- veya ya
par, kelimelerine .bir (diyecekleri 'olmadığını he-
lirtterek, idiığer hususlar (hakkında maddenin ay
nen ikaibulünü islediler. 

Şimdi okunan önergeleri aykırılık sıraları 
itibariyle ayrı ayn oylarınıza arz edeceğim. En 

Beti.] arkadaşlarımız, önergeler dâhil olmak 
üzere tekliflerin, encümene iadesini istemekte
dirler. Bıı tekliflere Sayın Komisyon katılıyor
lar mı? 

İÇTÜZ'ÜK KOMİSYONU GÖZCÜSÜ ÂMÎL 
AKTI S il ; ıyir, lüzum yok. 

BAŞKAN - - Komisyon kail .ilmiyor. Takrir
leri tekrar okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Pe'k (-ok Hadil teklifi alınmıştır. Hepsinin 

ayrı ayn tetkika tâbi tutulup, noktai nazarla
rının alınması ieln, komisyona tevdiini arz ede
rim. 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

BASK A İNİ Sayın Zihni. Betil uzun öner
gesinde, «onunda tadilini istedikleri hususların 
•dışında takrirlerin komisyona iadesini 'teklif 
ediyorlar. Bu iki önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul 'edenler... Kiuuiyonler... Kabul edil-
ı'Uiemişjir. 

Aykırılık itibariyle iki uei teklif, başlık de
rişikliği hakkındaki tekliftir. 

KOMİSYON SÖZCÜStİ ÂMİL ARTÜS — 
Sena!o kelimesi, Cumhuriyet Senatosu, diye dü
zelecektir, iikılnci tik ram M doğiştiıilmesİnî..,, 

BAŞKAN Zamanı geldiğinde ayn ayrı 
voyo konacaktır. 

(Mehmet J/menin önergesi tekrar «»kondu.) 
BAŞKAN Bu önergeyi oyunuza arz et

meden evvel .'komisyonun yeni teklifimi okutu
yorum : 

(!nmhuriyet Senatosu Başkanlığına 
O. Senatosu İçtüzüğü nün 'komisyonlarla il

gin v. it a dil edilen 22 nci nıaddoslne aşağıda 
yazıldığı gibi 'başlık ve ü> (maddenin ilâvesini 
arz ve telkiif .ederimi. 15.11 .11)01 

Ahmet Yıldız 
1 ç,tüzük Koraisyoını 

Balkanı 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Dahilî Nizam
namesinin 22 nei ımaddesİnln değiştirilevesi hak
kındaki teklifi r 

Madde i. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesinin -22 nci maddesi aşağıda 
yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Maddi.' 2. Bu tüzük -maddesi kabulü tari-
aykırı teklif olarak Fehmi Alpaslan ve Zihni j binde yürürlüğe girer. 

72 
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Madde 3. — Bu tüzük maddesi C. Senatosu 

tarafından yürütülür. 
BAŞKAN — Filhal katılıyorlar mı? Yalnız 

metinde değişiklik oluyor. 27 Ekim. tarihli Ni
zamnameye 'ekleniyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 'ARTUS — 
Efendim, yapılan tadil; Cumhuriyet Senatosu
nun kendisine ait Nizamnamesinin 22 nei mad
desinin tadiline aittir. Pek tabiî olarak Cumhu
riyet Senatosu; madde metninin, Nizaınmam-e-
nin tadilinde yetkili değildir ve ''bu 'hususta sa
rahat koymaya da lüzum yoktur. Onun için 
komisyonun teklifinde 27 Ekim 1957 tarihini 
koymadık. Bu sebeple de arkadaşımızın tekli
fine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Sayın İzmenln 
önergesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Ünaldı'tun takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? Ko

misyon katılıyor. Sayın Ünaldı'nın teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Rifat öztürkçine'nin takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? Ko

misyon katılıyorlar. Önerge 'okunmuştur. Oyla
rınıza 'arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

•(Muammer Obuz'un önergesinin birinci fık
rası tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 
ÂMÎL ARTUS — Lüzum yok. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaimi et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Muammer Obuz'un önergesinin 2 uci fık
rası tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? Ko
misyon katılmıyor. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

- (İskender Cenap Ege'nin önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN -T- Komisyon katılıyorlar mı! Ka
tılmıyorlar. önergeyi oyunuza arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Mehmet Ali Demirin önergesi tekrar okun
du:) 

"fBAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? Ka- j 
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tıkılıyorlar, önergeyi kabu l . buyuranlar... Ka
bul etımiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Sakıp Önal'ın önergesi tekrar okuodu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı?.. İş

tirak etmiyorlar. Önergeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Muallâ Akarca'nın önergesi tekrar okun
du.) 

BARKAN Komisyon 'katılıyorlar <mı? Ka
tılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum, 
kabul bııyuıratıLar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Emin Kansu, Özel Şabingiray ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAıV — Komisyon katılıyorlar m i l . İş
tirak etmiyorlar. Önergeyi oylarınıza ara ediyo
rum, kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, 

(Suat Serenin Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN -- Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
(Vasfı (lengerin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN -— Komisyon katılıyor ınıu?... 
KOMİSYON ADÎNA ÂMİL ARTUS — 

İ v. a 11 e 11 im e f eı idi 111. 
BAŞKAN İştirak etmiyorlar... Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

(Sırrı Uzunlıasanoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?.. 
KOMİSYON ADİNA ÂMİL ARTUS - -

Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilme
miştir. 

(Nüvit Yetkinin önergesi tekrar okundu.) 

AHMET YILDIZ (Talbiî üye) — Arkadaşı
mız komisyonda üyedirler. Muhalefet şerhi bu
lunmadığına g$re reye konmaması iktiza eder. 

tHSAN HAMtT TİÖREL (Diyarbakır) - -
Aynı ımealde bendenizin bir teklifim vardır. 

BAŞKAN — Nüvit Yetkinin muhalefet şer
hi bulunmadığına göre önergelerini oya sun
im uy-orum. Aynı mealde bir diğer önerge bulun
duğu iein de bir hakkın zıyaı mevzuubahis de
lildir. 

(tlisan Hamit Tiğrel'in önergesi tekrar okun 
du.v! 
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BAŞ&AN — Komfeyonl.. 
KOMİSYON ADINA ÂMÎL ARTÜS — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar?.,. 

Dikkate almıyanlar 1... önerge dikkate alın
mıştır. 

Komisyon hemen tedvin ederler mi?... 
KOMİSYON ADINA ÂMÎL ARTUS — 

Hemen hazırlarız. 
(Sabahattin Orhun'un önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? Ko

misyon katılıyor. önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etımiyenler... Önergenin 
dikkate alınması kalbul edilmiştir. 

(ihsan Hamit Tiğrel'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon daha önce katılaca
ğını söylemiş bulunuyor. Dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, oturumu acı
yorum. 

Hazırlanan 1 ııci madde yeni şekliyle oku
nacaktır, efendim. 

TürMye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin 22 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında teklif 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesinin 22 nci maddesi aşağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Siyasi partilerin yalnız Cum
huriyet Senatosundaki üyelerinden kurulan ve 
Cumhuriyet Senatosu içinde onun çalışmalariyle 
ilgili faaliyette bulunan Cumhuriyet Senatosu 
grupları vardır. 
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(Ömer Lûtfi Bozcalı'nın önergesi teıkrar 

okundu.) 

BAŞKAN — Heyetinizce çıkarılması kabul 
edildiğine göre oya arz etmiyorum. 

Yeni şekliyle maddeyi tedvini edip vermele
rini komisyonda rica edeceğiz. 

Komisyon maddeyi hazıriaymcaya kadar, 
Riyaset Divanının iki maruzatı olacaktır. 

Birincisi; parti grup balkanlarının iştira
kiyle yapılan toplantıda 'kararlaştırılan, komis
yonlara ayrılan üyelerin ihtisaslarına göre Ri
yaset Divanına bildirilmesi, 

İkiııeiisd de ; Parlâmentolar Birliğine iştirak 
edecek üyelerin adlarının Riyaset Divanına biî-
diriLmesi. 

10 dakikalık ara veriyoruz efendini, 10 da
kika issonra devam edeceğiz efendim. Oturumu 
kapatıyorum.. 

Kapanma saati : 16,35 

Siyasi partilerin Cumhuriyet Senatosu grup
ları en az on üyeden meydana gelir. 

Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın 73 ncü 
maddesi gereğince her iki yılda bir yeni se şilen 
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 İdare Âmirleri arasından seçilir. Bu komis
yona Kitaplık Müdürü Sekreterlik yapar.) 

• • mmam ı n 

I K İ N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 16,55 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydm), Mehmet Ali Denür (Tunceli) 
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3. Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu hesap

larını İnceleme Komisyonu, (9 üye, bir sekre
tere ve bir daktilo) 

b) Hükümet ile ilgili komisyonlar : 
1. Bütçe Komisyonu, (15 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) 
3. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ko

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

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

liye, Ticaret, Gümrük ve Tekel - 19 üye, bir 
sekreter, 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 Tarım 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 Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme ve Bütçee komis
yonları, gerektiğinde Millet Meclisinin bu isim
deki komisyonları ile birlikte çalışırlar. 

Gerektiğinde Genel Kurulca başka komis
yonlar kurulabileceği gibi, mevcut komisyonlar
dan bâzıları kaldırılabilir veya komisyonların 
üye sayısı değiştirilebilir. 

Yukarda gösterilen komisyonlarla karşılan
mayan dairelerle ilgili tasan ve teklifler, akçalı 
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işlerden ise, Bütçe, Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonlarında, bunlardan başka bütün tasarı^ ve 
teklifler Başkanlık Divanının tensibedeceği ko
misyonda görüşülür. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, ko
misyonların sekreter ve daktilo sayısını ihtiyaca 
göre artırabileceği gibi, gerektiği takdirde azal
tabilir. 

Siyasi partiler gruplarının Başkan ve Baş-
kaııvekiUeri komisyonlarda görev almaya mec-
bur tutulamazlar. 

BAŞKAN — Yeni şekliyle maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu tüzük maddesi kabulü ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Tüzük maddesi Cumhuri
yet Senatosu tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler bitmiştir. Heyeti umumiyesini oyu-
imza sunmadan önce tümü üzerinde leh ve aley
hinde birer arkadaş konuşabilir. Konuşmak is-
tiyen olmadığına göre tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul buyurmıyan-
lar... Kabul edilmiştir, efendim. 

Mutat toplantımız yarın olması iktiza eder, 
fakat yarın gündemde bir mevzu bulunmadığın
dan ve birleşik toplantı bulunduğundan tensib-
oderseniz Pazartesi günü toplanalım. (Salı ol
sun, sesleri) 

21 . 11 . 1961 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati :t 17,05 
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