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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

10. .11. 1962 günlü 7 nei Birleşimde İsparta 
Üyesi Suat Seren'in, gazetelerde muhtelif şekil
lerde çıkan ve Cumhuriyet Senatosuna telgraflar 
çekilmesine sebebolau beş yıllık kalkınma plânı 
hakkındaki konuşmasının anlaşmazlığa meydan 
veren kısmı aynen okundu. Konu üzerinde İspar
ta Üyesi Suat Seren, Bitlis Üyesi Cevdet Gebol-
oğlu ve Tabiî üye Mehmet özgüneş birer konuş
ma yaptılar. 

İstanbul Üyesi Etkeni. Meııenıeneioğlu'nun; 
4 . 12 . 1962 günlü 13 neü Birleşimde, sözlü so
rusu münasebetiyle konuşmakta bulunan bir üye
ye, diğer bir üye tarafından «terbiyesiz» diye 
lıitabedildiğini ve bunun Cumhuriyet Senatosun
da üyelerden beklenen nezaket ve vakara yakış
madığını, belirten önergesi okundu. Başkan; öner
gede bahis konusu edilen görüşme sırasında hoşa 

gitmiyecek bâzı sözlerin sarf edilmesi mucibi te
essür olmakla beraber, bunların tutanağa aynen 
geçtiğini, Sayın Ethem Meııenıeneioğlu'nun tak
ririnin de tutanağa aynen dercedileceğini, bunun 
haricinde İçtüzük gereğince ve Başkanlık Diva
nınca yapılacak bir muamele bulunmadığını bil
dirdi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin mad
deleri üzerindeki konuşmalara devam olundu. 

13 . 12 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

İhsan II amit Ttgrel Macit Zeren 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 

Mehmet llkuçan'm, 1963 yılı bütçesinde öğret
melilerin maddi ve mânevi terfii bakımından ne 
gibi hususların bulunduğuna dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
C6/132) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet llkuçan'm, Korkuteli Havzasını sulamak 
için. Selâmet Boğazında yapılacak baraja dair söz
lü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/133) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet llkuçan'm, turistik önemi dolayısiyle An
talya'ya 1963 bütçesinden ne miktar yatırım ya
pılacağına dair sözlü soru önergesi, Basm - Yayın 
ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1.34) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hâmit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 17 nei Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, celseyi açıyo
rum. 

3. ~- GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo
ru : (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) /Dağıtma tari
hi : 18 .10 . 1962] 

BAŞKAN — Altıncı bölüm 64 ncii madde. 
Maddeyi okutuyorum : 

Altıncı Bölüm 
Kanunların görüşülmesi 

Tasarı veya teklifin C. Senatosuna gelmesi 
ve iki defa görüşme 

MADDE 64. — O. Senatosunun ilgili komis
yonlarınca incelendikten sonra Genel Kurula 
gelen kanun, tasarı veya. teklifleri, iki defa gö
rüşülmek suretiyle sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isliyen? 
Buyuran Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu madde zan
nedersem lüzumsuzdur, eski metindeki 69 ucu 
madde ile de tezat teşkil eder. «Cumhuriyet 
Senatosunun ilgili komisyonlarınca incelendik
ten sonra Genel Kurula gelen kanun tasarı ve
ya teklifleri iki defa görüşülmek suretiyle so
nuçlandırılır..» denmektedir. 

69 ucu maddeyi okuyalım : «Bir defa görü
şülecek kanun tasarı veya teklifleri şunlar-

rüşülnıek suretiyle sonuçlandırılır.» fazla bulun
maktadır. Çıkarılmasını istirham ederim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz isti
yorum . 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 64 ncii 

maddenin dördüncü satırında «kanun» kelime
sinden sonra bir virgül var. Buradaki bu virgül 
fazladır, çıkarılması lâzım. çGenel Kurula gelen 
kanun tasarı veya teklifleri» şeklinde olması 
lâzım. Komisyonun bunu düzeltmesini istirham 
ede rim. Hürm etlerimle. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 67 nei. 
yeni 64 ncii maddenin «kanun» kelimesinden 
sonra «virgül» matbaa hatasıdır. Sayın Artuk-
maç'm ifade ettiği gibi, kalkması lâzımgelir. 

Bu maddenin fazla olduğuna dair Sayın 
Sırrı Atalay arkadaşımızın mütalâasına gelin
ce : Biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü, bu mad
dede ana kaide vaz'ediliyor. Bu ana kaideye 
göre; «kanun tasarı ve teklifleri iki defa görü
şülür.» Kanun, tasarı ve tekliflerinin Cumhuri
yet Senatosunun ilgili komisyonlarınca incelen
dikten sonra Genel Kurula geleceği de burada 
ifade edilmektedir. Ve bu madde daha evvel 

dır : ....» Yani, burada bir defa görüşülecek iş- kabul buyurduğunuz 22 nei madde ile hema 
ler tesbit edilmiştir. Bir de 67 nei maddeyi oku
yalım; «Cumhuriyet Senatosunun ilgili komis
yonlarınca incelendikten sonra. Genel Kurula 
gelen kanun tasarı veva teklifleri, iki defa gö-

henktir. 22 nei maddede; «Cumhuriyet Senato
su Başkanı Millet Meclisi Başkanlığından ge
len tasarı ve teklifleri ilgili komisyonlara re'-
sen havale ve durumu Tutanak Dergisine dere-
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öde]'» demektedir . İşte o ilgili komisyonlara ha 
vale edilen tasar ı ve teklifler orada görüşül 
dükten sonra Mene! Kınada gelecektir, hu a,tıa 
kaidedir. Kski numarası ile 07 ııci madde «( \ 
Senatosunun dikili komisyonlarınca. incelendik 
I en sonra (kum! Kurula gelen kansın, (asar! ye 
ya. teklifleri, iki defa görüşülmek suretiyle so-
uuçlandırdır» demekte ve '>!> ucu maddede de 
bir defa. görüşülmesi lazmıgeleu hususla;' neier 
dir, onları göstermektedir . 

Bu itibarla madde fazla de l i ld i r , aynen ka 
bıdiinü rica, ederim. 

BAŞKAN .Viallma hatam olan vinridün 
kaldırılması esasen kendil is inden meydana gel
miş eiıiyor, .Maddenin kaldırılması hakkında da 
bir tekli!' yoktur . .Madoryl reyinize a vv, ediyo 
rum. Kabul edenler... Kabul ot miyen'er... Kabul 
edilmiştir. 

< diruşme zaman i 

ALVDDK İh). Bir kanun tasarısı veya tek
lifi, bastır ı larak üyelere dağıt ı l ır . ! >a.ğıtınıdan 
itibaren, ftenel Kurulca aksine karar verilme 
dikçe, eti az 4-8 saat geçmeden .gündeme ahna-
ma/. 

SHMvl ATAKAY Avars) Söz isliyorum. 

BAŞKAN" Buyucun, Sayın Al alay. 

SİHRİ ATALAY (Ka.rs) Hu aldaki «48 
saat^ yerine, «lam iki gün geçmedikçe; 1 fi birin i 
koymak, böylelikle Anayasada şimdiye kadar 
mevcudoian 48 saat tâbir ler inin yerini alan tam 
yün tâbirlerini koymaya. mecburuz ve bun 
lara muvazi olarak: İçtüzükteki «48 saat» tâbi 
rini de Anayasada gösieıilen tam gönlerle ifa
de etmelidir; çünkü Anayasa lam. günler.!e ifade 
etmektedir. 48 saat verine, «iki tam yün geçme
dikçe» ve bir de ('ııitdıuriyet Senatosunda ka 
n un 'ar ın tetkik edibinden gündeme alınmasına 
mân? olmak için, Hükümet ve komisyonun, da
ha, evvel gündeme aiıuması ieiıı ikna- edici ge
rekçe serd etmek şarkını ihtida eden teklifim 
muvacehesinde maddenin komisyon taraf ından 
su. .şekilde kabul edilmesini rica edeceğim : 

i<\ Senatosu ilgili komisyonlarınca incele
nen kanım kasarı veya. teklifleri basılırı] arak 
üyelere dağıtı l ır , Dağıt nu-ndau i t ibaren iki tam 
gün geçmedikçe gündeme alınamaz. Ancak 
komisyon başkanları veya. Hüküme t veyahut 
ilgili bahan daha öıu-e yün d eni e alınma istemin-
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de bulunabilir . Yazılı gerekçeli olan istem üze
rine tlenel Kuru l işari oyla ka ra r ın ı verir .) 

Bu .şekli zannediyorum Komisyon kabul ede
cektir . Bu suretle kem Anayasa terimlerine uy
gunluğu sağlanmış ve. hem de rasgele bir t e r im 
kırdanılma.mış olacaktır . Bu husustaki önerge
mi takdim ediyorum, icahulünü is t i rham ede
rim. 

BAŞKAN önergey i okutuyorum, 

Yüksek Başkanl ığa 
(>.*> ti ei maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini! arz ve teklif ederim. 
Kara 

Sırr ı A ta l ay 

D, Senatosu ilgili komisyonlarınca incele
nen kanun tasarı veya teklifleri, bas t ı r ı larak 
üyelere dağıtıl ır . Dağıtımdan itibaren iki ta;m 
yün gecen dikçe gündeme alınamaz. Ancak Ko
misyon başkanları veya, Hükümet veyahut ilgi
li balam daha önce gündeme alınma isteminde 
bulıma'lnlirler. Yazılı gerekçeli <ohm istem üze
rine (tenel Kurul is/ari oyla karar ın ı verir . 

K a r s 
Sırrı A ta l ay 

I »AŞKAN Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka.bııl •edenim'... Rtmi|yetiler... ö n e r g e ka-
hul edilmiştir. 

Maddeyi bu laikrirdeki şekliyle reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler,,, Ka
bul edilmiştir. 

Bir defa görüşme 
MADDE fiG. - Bir defa görüşülecek kanım 

tadarı veya. teklifleri şunlard ı r : 
a) İvedilikle görüşülmesine ka ra r verilen, 

I asarı veya teklif ler; 
ib) Oelir ve gider bütçesiyle ilçesin hesap 

kanununa, 'bütçe bölümlerinde a k t a r m a veya 
olağanüstü ödenek isteklerine ait t a sa r ı l a r ; 

ei Ouıahunbaş'kanı taraf ından iade olunan 
kanunlar . 

BAŞKAN Madde hakk ında söz istiyen 
yok. 'Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kahul 
edenler... Kabul el miyenler... Kabul edilmiştir. 

Merekçe ve maddeler tümünün okunup 
okunmaması. 

MADDE 67. — Bir tasarı veya teklifin gö
rüşülmesine sıra gelince. Başkan, gerekçe ile 
maddelerin tümünün okunmasına lüzum olup 
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'olmadığını Çenet Kuru lun oyuna sunar. Kurul 
lüzum pğirürse bunlar aynen okunur. 

B A Ş K A N Madde hakk ında bıqyurun ıl ı
yın At alay. 

SIRRI ATA İ, AY (Kurs) 0 erekçe! eri e. 
'maddelerin tümünün okunup okunma.ması hu
susunun oya sunulması hu tedvin şekline ürüre 
ıh ir arada olacaktır . Yani, gerekçe ih' maddele
rin tümünün okunun okunnıaıtıası •bir arada 
•den el. Kurulun oyuna sunulacakt ı r . Halbuki, 
mümkündür ki, ve sık sık »'örül erek tir ki. maci-
d el eri n tümünün okunmasında fayda m mâ haza 
ndilmiyeeek, fakat gerekçemin okunması lüzum-
iu. görülecektir . I'u sebeple gerekçenin okunup 
•o'kunm aması ayrı oya konmalı ; maddelerin tü
münün okunup okunmamamı ayrı oya konmalı
dır. Bu yola gidersek faydalı olur. Yo.k hem 
•g'erekeenin ve hem de maddelerin o'ki'nuıasımn 
ayrı ayrı oya konmam umumiyollo bugüne ka-
•da.r ta tbik adilegelmisiir. Halbuki. uzun madde
ler oikunmamaktadır, dolayısiyle gerekçe de 
okunmama kt a dır. Buna mâni olma!-; için mad
delerin ve gerekçelerin okunup okunmaması 
^hususunun oya. sunulmasını ayırabilmek k i n 
burada, '«Lüzum olup olmadıkı Oenel Kurulıiıi 
oyuna, ayrı sunulur.:» kelimelerinin ilavesini 
•arz ve teklif ediyorum. Zannederim hu teklife 
Komisyon da kat ı lacakl ir. Bununla ilgili öner 
^emi takdim ediyorum. 

BARKAN Takrir i okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

6'7 ne! maddeye, şifahen arz ettiğim sebep
lere binaen (Cerel Kurulun oyuna) tâbirinden 
sonra (ayrı , ayrı) kelimelerinin ilâvesini ar / 
ve teklif ederim. 

•Kars 
Sırrı Ata lav 

BAŞKAN Komisyon kakılıyor tun efen
dim 1 

İÇTÜZÜK KOMİSYONC .SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. ü j Kanl ı 
yoruz efendim. 

BAŞKAN - Taıkrirı oylarınıza sunuyorum. 
Ka.bn.l edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
67 nei maddenin bu .-suretle eski madde verim' ! 
kaim olması hususunu oylarınıza sunuyorum, i 
KYıbul edenler... Rtmî;. enler... Kahüi edilmiştir. j 

34ö 

13 . 12 . 1962 O : 1 
Tasarı veya tekli],in tümü üzerinde sürüşme 

Al.AD.DM o'S. •- O. Senatosu Başkanı , lasarı 
veya. teklifin tümü üzerinde konuşmak ist iyen 
iı --e süz verir . 

üürüşüleu konunun lehinde, aleyhinde ve 
'hakkında en az ikişer üye konuşmadan, ye le r 
lik önergesi o\ a konamaz. 

'u-lerkk önergesi a. eyhii.nl e süz .isiîyonlcr 
bulunursa, içlerindim yalnız birine süz verilir 
ve önergenin kabul \ e\ ;, reddi ha.kkıuda işari 
•oya haşvurulur . 

BAŞKAN Aîüsa.ade ederseniz bir hususu 
arz edeyim: Bu madde ö! nei madde olarak 
ka.bn.l edilmişti zannediyorum. Öyle değil mi 
Sayın Ata İare? Si/in ia.kriri.niz üzerine öl nei 
madde olarak kabul edilmişti"1 

SIRRT ATALAY <Ka.iv.) İkinci nkıvısı 
efendi/n. Benim lekbBm ikinci !'d<rası içindi. 

Yalnız burada. «Cumiuıriyei Senatosu F>ns-
kanıv değ; ' , «Başkan» olması lâzım, Bu şekilde 
düzelt ilmesi ieaheder. 

BAŞKAN - Komisyonun, bu hususla bir mü
talâası var un? 

İiTÜZf'iK KmAİÎSY bNİ' St İZCIjsT A.MİL 
AİÎTL'S (Oumhurönşkanmea S. C. j i l e n 

dim, Oumfıuriyet Senalo.sı.! Başkanı yerine. e Baş
kan» denmesi hususuna katıhivoruz. 

Bu .maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ı\i'\n 
e'ürüştüğümüz 51 nei maddeye alındığı için, 
bu maddenin 'birinci fıkrasının muhafaza edil
mesi lâzımgelmekiodir. Bakaf. «Yeterlik öner 
gem verilmesi halinde -"i! nei 11.>;i«h 11• bükümleri 
uyg ulanır.* diye o iv. ya bir a.i ı f yapmak fayda) i 
olur kanaat indeyim. Baka! bu atıf da mutlak.a 
zaruri doğ'l-lir. Tmı>ika)la kolaylık sağlamak 
hin büym bir atıf ya,-mayı düşimmüşi ük. Ala
ma.fde ; s "a : o !<i hükümler o m um i mahivetie (d 
duğu için. o hükümlerin kanunların görüşül
mesinde de t a tb ik edilmesi tabiîdİ; , O itibarla 
böyle bir atıf yapdmesı kanını tekniği bakı
mından -bir zarureti î 'ade etmez. Kolaylık ba-
kımunUm höym bir aiıf \ apılabilB Birinm i'ık-
'•M'dan sonra, «Yeterlik önergesi verilmesi halin
le öl ı, id maddi1 hükümleri uygulan ı r.» diye 

•bir fıkranın eklenmesi mümkündür . 
Mâruzâtım bundan ibareBir. 

B A Ş K A N Vazıh b i r l e k i i f var mı efen-

S'llilil. ATALAY (Kars) Sonradan iel-
kikı acaba mümkün d'-ğil mi-dir, ayrıca eski me-

http://eyhii.nl
http://ia.kriri.niz
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tin olan 72 nci maddeye, bir fıkra olarak ek
lenmesi mümıkün müdür, Komisyon bu (hususta 
ne düşünüyor1? 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi istiyor 
mu'? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim., bu yeni teklif kargısında maddeyi geri ala
lımı, tamamlayarak takdim edelim. 

BAŞKAN — Madde komisyona verilmiştir. 

Maddeler üzerinde görüşme 
MADDE 69. — Tasarı veya teklifin tümü 

üzerindeki görüşmeler bittikten sonra maddele
re geçilmesi oya konur. Kabul edilirse görüş
meye 'devam olunur; ka'bul edilmezse tasarı ve
ya teklif reddıoluıımuş sayılır. 

Çeşitli fıkralardan mürekkep bir maddenin 
görüşülmesinde, Genel Kurul, Ükraların ayrı 
ayrı ıoya konmalarına karar verebilir. 

BAŞKAN —. Madde hakkında söz istiyen 
var* mı? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca. S. Ü.) — Bu /mad
deyi de geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde de komisyona geri 
verilmiştir. 

Komisyondan /bir şey öğrenmek istiyorum. 
Bu iki /madde birleştirilecek imi? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — O hakle 'bu ilci madde 69 nen 
madde olacaktır. 

Tasarı veya teklifin tümü hakkında söz isteme 
MADDE 69. — Tasarı veya teklifin madde

leri üz. rinde görüşme bittikten sonra, tümü 
hakkında 'lehte ve aleyhte söz söylemek istiyen
lerin sayısı birden fazla ise, Başkan; ad çek
mek suretiyle birer üyeye söz verir. 

BAŞKAN — Buyurun Sırrı Atalay. 

SIRRI. ATALAY (Kars) — Maddelerin tli-
i.M ;.( düşüldükten sonra, kanun tasarısının he
yeti /mecmuası, tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
iki kişiye söz verilmesi eski içtüzüğümüzde de 
vardı, bunu (komisyon da kabul etmiş. Ancak, 
komisyon, 'bir yenilik getir/miş. Esas prensip 
olan kayıt sırası yerine, söz istiyen birden faz
la olursa, o zaman ad çekilsin, "diyerek, adçe'k-
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m e esasını getirmektedir. .Halbuki, esas pren
sip söz talebi ve bu talep üzerine yapılan kayıt
tır. Kaydettirmek suretiyle söz alan, daha ön
ce hazırlanmış. Bir haıklkı müktesebi var demek
tir. Bu hakkı müktesebin yerine, bilâhara 8 
kişi, 10 kişi söz aldı, 'bunların /arasımda ad çek
mek pek hakkaniyete uygun olmasa gereik. Es
ki İçtüzüğümüzde olduğu gibi talep ve kayıt 
sırasına göre ilk kayıltlarda leh ve aleyhte ol
mak üzere iki kişiye söz verilmesi iktiza eder. 
İlık 'kayıtlar yerine leh fve aleyhte söz istiy enler 
arasında adçekme şekli yerinde olmaz. Eski 
şekil, tecrübelerin mahsulü ve /muvafık bir şe
kildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhur/başkanınca S. Ü.) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aılalay teklifiniz efen
dimi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kayıt sırasına 
göre söz verilir şeklinde, efendim. 

BAŞKAN — Yazılı veriniz lütfen. 
Takrire intizaren mütaaıkıp maddeyi okuyo

ruz efendini. 

İkinci görüşme zamanı 
MADDE 70. — Tasarı ve tekliflerin ikinci 

görüşmeleri, birinci görüşmeden en az beş gün 
sıonra yapılır. 

İkinci görüşmenin Ibeş günden önce yapıl -
maisjnı yalnız Hükümet veya. ilgili komisyon 
gerekçe beyanı yi e yazılı olarak i/stiyebiiir. 

ikinci görüşmede tasarı ve tekliflerin tüımıü 
üzerinde konuşulamaz. Ancak, tadil teklifleri 
üzeri nde görüşülebili r. 

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

İbare, üslûp ve tertip İhataları 

MADDE 71. — Tasarı veya teklifin, kesin 
olarak oy lamın asından önce, ibare ve üslûp ve
ya tertip itibariyle hatalı olduğu bir üye veya 
komisyon tarafından ileri sürülür ve bu iddia 
Genel Kurulca yerinde görülürse metin ilgili. 
komisyona verilir. 

Yapılan düzeltmelerin oya sunulması la
zımdır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isitiyen? 

Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üyelerce Hükümete veya komisyona, soru 
yöneltmek 

MADDE 72. — Her üye, 'bir /kanunun görü
şülmesi sırasında, Hükümete veya. komisyon 
sözcüsüne sorular yöneltebilir. 

Yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilen 
sorular cevaplanclrrı'lmadan, bu önerge oya ko
nulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzük tasarısının 76 nci maddesinde yalnız 

müzakere mevzuuıma dair sorulan sorular cevap
landırılmadan yeterlik önergesinin oya- İkonamı-
yacağı bildirilmektedir. Bu kâfi değildir. Her 
tadil veya re.t veya komisyona iade teklifinin 
bir gerekçesi olmak lâzımdır. Gerekçesi bilin
meden tekliflerin Genel Kurulca ret veya ka
bulünde isabet sağlamamaz. -Gerçi teklif sahibi
nin daha evvelden hazırlanıp teklifinin gerek
çesini takririnde yazması çok isabetli olur. Ve 
şahsan nâçiz mutadıım buldur. Fakat (bilhassa 
Genel Kurulda işin müzakeresi sırasında takrir 
yazariken gerekçesini yazmak çok defa mümkün 
olmadığından takrir sahibinin gerekçesini şifa
hen 'anlatması lâzımdır, işte takrir sahibi ge-
nekçesM yazılı olanak bildirmemiş ve Genel 
KuruıMa açıklamamış ise teklifinin gerekçesini 
açıklamak hususundaki isteği yerine getirmeden 
yeterlik önergesi oya korumamalıdır. Bu sebeple 
72 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril -
meşini arz ve teklif ederim. 

Ovumhuırbaşkami'nca' S. İT. 
Hidayet, Aydmer 

«Madde 72. — Her üye kanumun görüşül
mesi sırasında, Hükümet veya komisyon sözcü
sünle sorular yönetebilir. Yeterlik önergesi oya 
konmadan soıııltmuş olan sorular, cevaplandı-
rı imadan ve ret veya tadil .veya /komisyona ge-
riilverme takririnin gerekçesini daha evvel ya
zılı olarak veya şifahen Genel Kurula bildirme
miş olan takrir sahibinin gerekçesini açıklamak 
istediği takdirde bu isteği yerine 'getirilmeden 
yeterlik önergesi oya konamaız.» 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Aydıner. ,J 

13 .12.1962 O : İ 
HİDAYET AYDINEK (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, komisyon mevcut İçtüzük
teki maddeyi aynen almış. Eskiden beri benim 
nazarı dikkatimi çeken bir noksanlık var. Soru 
soruyorsunuz, cevap almadan yeterlik önergesi 
veriliyor, oya konuluyor, kabul ediliyor. Son
ra madde de oya konuluyor, o da kabul edili
yor, soru kalıyor. Ya bir takrir verdiniz? Gerçi 
takririn esbabı -mucibeyi muhtevi olması ideal
dir. Eskiden beri 'ben şahsan böyleyimdir, mu
tadım böyledir. Takrirlerimi, esbabı imucibeli 
bir şekilde hazırlarım, yazarım. Fakat, olur ya, 
bir kanunun Heyeti Umumiyede görüşülmesi 
esnasında alelacele, bir tadil teklifinde bu esba
bı mucibe yazılmamış olabilir. Yazılsa iyi olur 
ama, çok zaman esbabı mucibe yazılmamış ola
bilir ve ekseriya yazılmaz da. Takrir sahibi da
ha Heyeti Umunriyeye takririni izah etmemiş
tir, daha bana sıra gelmemiştir. O zaman ne 
oluyor? Tadil teklifimiz anlaşılmadan oya. ko
nulmuş oluyor. Halbuki malûmu âlileridir ki 
her teklif bir esbabı mucibeye istinadeder. Bun
dan mahrum kaldığında hakkında verilen ka
rar doğru olmaz. Onun içiiı eski metinde me-
cıudolup da 'komisyonca buraya aynen nakledi
len bu maddenin, arz ettiğimi gibi takrir veya 
tadil sahibi gerekçesini yazılı olarak daha evvel 
bildirimemişse veya Heyeti LTmumiyede şifahen 
izaha imkân- hâsıl olmaimışsa gerekçesini izah 
etmesine, müsaade edilmeli ve buna imkân ve
rilmedikçe de takrir reye konu İm amalidir. Aksi 
halde meçhulât üzerine, malûm oimıyan gerek
çe üzerine FTeyeti Umumiyede doğru bir kara
ra varılması çok müşkül hattâ mümkün olmaz 
kanaat indeyim. 

Komisyonun bu hususu tasvibedeceğini ıwna-
raıı, 

BAŞKAN —• Buyurunuz, komisyon. 

İÇTÜZÜK KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÂMIL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Aşağıda
ki 91 nci madde sayın •arkadaşımızın endişesine 
cevap vermektedir. Ve mesele halledilmektedir. 
91 nci maddede aynen şöyle deniyor : 

«Madde 91. — Birinci ve ikinci görüşme sı
rasında yapılan tadil tekliflerinin, komisyona. 
havalesi komisyon ta/rafından istenmediği tak
dirde; bu tadillerin gerekçesi, sahipleri tara
fından kısaca Genel Kurula açıklanır.» 
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Bu hüMim kanaatimce meseleyi halletmekte

dir, Bu itibarla maddede değişiklik yapmaya 
taraftar değiliz. Maddenin aynen kabul edilme
sini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Maalesef 91 nei madde husulü 
maksada kâfi değildir. Çünkü orada, bu maddede 
olduğu gibi, yeterlik önergesinin oya konulmıya-
cağma dair her hangi bir sarahat yoktur. Bu 
maddeye göre, takrir sahibine takririnin gerekçe
sini izaha müsaade edeceksiniz fakat yeterlik 
önergesi geldi ne yapalım denecektir. Onun için 
maddeye sarahat vermek lâzımdıı-. Aksi halde bu 
usul meselesi birçok münakaşalara sebebolur. 
Binaenaleyh usul meselesinde sarahat vermekte 
faydayı külliye mevcuttur. Bu bakımdan, madem
ki noktai nazarımı kabul ediyor. Yeterlik madde
sinin yeri bu madde olduğuna göre, burada kabul 
ettikleri bu gayenin açıkça tahakkukuna imkân 
vermelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, komisyon. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — Biraz 
evvel okuduğum 91 nei madde, âmir hükmü 
ihtiva etmektedir. Yeterlik önergesi ıneveudolsa 
dahi bu maddeye göre tadil teklifinde bulunan 
kimse teklifinin gerekçesini (leııel Kurula açıkla 
mak hakkını haizdir. 

Şimdi konuşmakta olduğumuz maddeye gelin
ce : Bu madde esasen yeterlik maddesi değildir. 
Soru maddesidir. Kimlerin ve ne, şekilde soru so
racağına ait bir hükmü ihtiva ediyor. Maddenin 
son fıkrası, parlâmento hayatımızın tatbikatın
dan alman birtakım örneklere dayanılarak ilâve 
edilmiştir. Biliyorsunuz, birtakım sorular yönel
tildiği halde, yeterlik önergesi verilmek suretiyle 
bu soruların Hükümet sözcüsü ve komisyon ta
rafından, cevaplandırılması bertaraf edilebilmek
te idi. Bunu önlemek için 76 ncı maddeye son fık
ra eklenmiş, «Yeterlik önergesi verilmeden önce 
yöneltilen sorular cevaplandırılmadan, bu önerge 
oya konulamaz.» diye yeni bir hüküm sevk edil
miştir. Bu madde 91 nei madde ile mütalâa edil
diğine ve şu mâruzâtım da zapta geçmiş olduğuna 
göre, maddede bir değişiklik yapılmasına zaruret. 
görmemekteyiz. 

BAŞKAN —• Israr ediyor musunuz Sayın Ay
dıner? 

13 .12.1962 O : 1 
BİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — İsrar ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aydmer'in tak

ririni okutup oylarınıza sunacağım. 
(Hidayet Aydmer'in 72 nei madde ile ilgili 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul 

etmiyeıı 1 er... Kabu I edilmemiştir. 
Maddeyi aynen reyinize sunuyorum. Kabul 

edenler... M tm iyen I er... Madde kabul edilmiştir. 
i)9 nen madde1 hakkındaki Sırrı Atalay arka

daşımızın takriri gelmiştir, okutuyorum; 

Yüksek Başkan! ığa 
09 ncu maddenin aşağıda yazılı şekilde kabu

lünü teklif ederini. 
«Tasarı veya teklifin maddeleri üzerinde gö

rüşme bittikten sonra tümü hakkında lehte ve 
aleyhte söz söylemek istiyenlerin sayısı birden 
fazla ise, başkan; söz alına sırasına göre birer 
üyeye ,söz verir». 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN - - Atalay arkadaşımızın bu teklifi 
komisyonca da kabul edilmiştir. Reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu'şekilde kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 
Aynen kabul : 
MADDE 73. - - Millet Meclisinde kabul edil

miş olan tasan veya teklif, C. Senatosunca deği
şiklik yapılmadan kabul edilirse bu metin kanun
laşır ve C. Senatosu Başkanı bunu Cumhurbaşka
nına gönderir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Millet Meclisin

den gelen metin Cumhuriyet Senatosunca aynen 
kabul edilince, şimdiye kadar pratik olarak ya
pılan tatbikata göre metni, Millet Meclisine gön
deriyor, Millet Meclisi Başkanı da Cumhurbaş
kanına gönderiyordu. Komisyon şimdi çok mü-
kemel bir şekil getirmiştir. Doğrudan doğruya 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı bunu Cumhur
başkanına gönderecek. Bu şekli ile madde ga
yet mükemmeldir. Fakat, bu maddeyi takip 
eden 78 ve 79 ncu maddeleri de bu madde ile 
birleştirildiği takdirde, bir değiştirme halinde 
bunu Millet Meclisi Başkanına gönderecektir. 
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Bunu ifade etmekte. Fakat , bandan sonra Mil
let Meclisinin bu deriş ikl iği benimsemesi İmlln-
de bu kanunlaşır . Bu, Anayasanın hükmüdür , 
bunu bu bentten çıkarmak lazım. "Millet Meeli-
si Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliği 
benimsemediği t akd i rde karma komisyonlar ku
rulacak. Bunlar da Anayasada mevrut tur . Bi
naenaleyh bunları ayrıca İ ç t ü z ü ğ e göstermek 
gayet yersizdir. 

Komisyon müsaade ede r se - s k i d e n lı m*ı, 
şimdi ise 7'> neü maddedir . Ve eski 7S. şimdi 7-!-
neü madenin (A) bendinin: «. . . Millet. Mecli
sinin bu değişikliği benimsememesi imlinde me
t in kanunlaşır .» Cümlesini ç ıkarmak lâzımdır. 
Vukar ıda da zikrett iğim gibi bu Anaynsasada 
mevcu t tu r ; ayrı bir madde olarak z iknno lü
zum. görmüyorum. Ve 7') nen maddeye ise za
ten lüzum yoktur . Bu üt; umdeyi 7:> neü madde 
olarak tedvin etmek daha pratik, daha derli 
toplu oluyar ve ifadeyi daha iyi kapsar kanaa
t indeyim. Bunlar Anayasada moveultne. i kira
da bulunmasına bence lüzum yoktur . Cumhu
r iyet Senatosu İç tüzüğünde Milli»! Meclisinin 
yapacağı muameleleri göstermeye ne lüzum var
dır . Bunlar ı zaten Anayasa gösteriyor. Millet 
Meclisi ne yapacak, bu Anayasada var. Ve Ana
yasa her iki ta rafa da hâkimdir . "Binaenaleyh, 
bunları biz çıkaral ım eski 77, 78 ve 79 nen mad
deleri bir madde halinde tedvin edelim. Bunun 
için bir önerge veriyorum. Karar Yüksek He
yet indir . 

BAŞKAN 'Mu-rgevi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7o neü madde metninden Milini Meclisinin 

b u değişikliği benimsemesi halinde metin ka
nunlaşır , cümlesi ile ; 

(B) bendinin çıkarılmasını, bir sonraki mad
denin bent olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
S im. Atalay 

BAŞKAN — Yani, Sayın Atalay henüz oku
madığımız bir madde üzerinde bu önergeyi ver
miştir . Evvelâ komisyonun mütalaasını alalım. 
efendim. Buyurun Komisyon. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİİ . 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
esas i t ibariyle «Anayasada bulunan hükümler , 
Tüzüğe girmiyeeek» diye bir prensibe ta raf tar 
değiliz. Bunu daha evvel de bir münasebetle arz 

etmiştim. Nitekim, evvelce kabul buyurduğu
nuz birçok maddeler de Anayasada mevcut olan 
pek çok hükümler , icabet t iği için Tüzüğümüz
de yev almış bulunuyor. 1 Kasımda iopiannuıya 
aidolan baştaki maddeden i t ibaren pek çok hal
ler ister istemez İç tüzükte yer alıyor. F a k a t ha
k ika ten Millet Meclisim1 aidolan hususların bi
zim Tüzüğümüzde yer almaması icabeder. Bun
ların yeri Millet Meclisi Tüzüğüdür . Bu it ibar
la Sayın Atalay 'm takr i r in in birinci kısmına ka
tı l ıyoruz. Yani eski 78 imi maddenin (A) ben
dinin son cümlesi : «Millet Meclisinin bu deği
şikliği benimsememesi halinde metin kanunla
şır* şeklindedir ki, bunun bizim Tüzüğümüzle 
bir alâkası olmaması lâzım gelir. Ne olacağım 
iyi anla tabi lmek için ibarenin normal seyriyle 
buraya yazı lmış; çıkarılabil ir . 

(B) bendinin çıkarı lmasına gelince; 
Buna t a r a f t a r değil iz; eünkü burada bizi de 

ilgilendiren bir husus söz konusudur . Bir ka rma 
komisyon teşkil edilecek; Karma. Komisyona 
Yüksek Heyetiniz de üye seçip verecek. Bu, kar
ma komisyonun teşkil edileceğini ve bizim de 
üye seçip vereceğimizi ifade etmek üzere kar
ma komisyona taa l lûk eden (b) bendinin mad
dede muhafazası zarur id i r kanaat indeyim. 

Bundan sonraki maddeye gelince1; bunu da 
ayr ı bir madde olarak muhafaza etmek yer inde 
olur. Zaden t ak ip buyuru.lduğu zaman görülür 
ki, kanunlar ın iki Meclis arasında, t ak ip ede
ceği seyiri gösteren maddeleri ayrı ayrı , tane 
tane, bent bent, kolay anlaşılır bir şekilde sıra
lanmıştır. Bunu nıezcetmek suret iyle anlaşıl
masını güçleşt i rmekte isabet olmadığı kanaat in
deyiz. Hürmet le . 

B A Ş K A N — Buyurun sayın Ata tay. 
S IRRI ATALAY (Kars) — Oerçi bir son

raki ımaddedir, fakat komisyon eğer lütuf bu
yur ursa bunlar ın birleşeceği için huzurunuza 
çıkıyorum. Sayın A r t u s der k i : «Anayasada 
meveudokiuğu için İç tüzüğe geçmemesi şekli
ni p remsin olarak kabul etmemişizdİr» 'doğru
dur, hem Anayasada vardır , hem de İçtüzüğe 
geçer. Komisyonum görüşü ise benim görüşü
mün karşis ındadır . Auaj 'asada ımevcudolaıı 
husuhırın. -mutlak zaruret olmadıkça İçtüzüğe 
geçmesini kabul edemiyorum. Yalnız sayın 
Artus d ikka t edecek olursa son cümle ne di
yor, bu komisyonun hazır ladığı metni Millet 
Meclisine sunar. Toptanacak olam Kmana Ko-
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•misyonun ımetninin ne yapılacağını tesbit et
mişsiniz. İlki komisyonun imüştierejk ımuamele-
sıini Anayasaya derpiş 'etmiş, Millet Meclisine 
sunar demiş. 'Bu hususu ayrıca 'getirip bizim: 
İçtüzüğümüzde .ifade etmek. faydasızdır, fü-
'zulidir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AETUS ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.)' — O 
Kanma Komisyon aynı 'zamanda bizim de aza
lanımızın bulunduğu ımüşterek 'bir komisyon
dur. 

SIRRI ATALAY '(Devamla) — Rakat mu
amele 'Millet 'Meclisi ile ilgilidir, neticede 
'Millet 'Meclisine •gidecektir. Cnların yapacağı 
istem artık bizi ilgilendirmiyor. Onların Kar
ma (Komisyon olarak yapacağı istemin Cumhu
riyet Senatosuyla, hiçbir ilgisi (mevcut cleğil-
dir. Doğrudan doğruya aksedeceği yer Millet 
'Meclisidir. 'Bu sebepledir ki, Anayasa d'erpiş 
etmiştir. (Kanma 'Encümenin raporunun Cum
huriyet (Senatosuna gelmesine imltân • varilli
dir ki... Hayır Millet IMeclisine gider. Bunu 
Anayasada derpiş etmiştir, «rapor Millet Mec
lisine gider» diyor. Niçin 'biz bunu yazıyo
ruz. ı'Bunu bizim ilan. etmemizin b'ir sebc'bi, ;bir 
faydası! var mı, nedir faydası? 

«Millet 'Meclisi ile Cumhuriyet Senatosun
dan eşit sayıda seçilecek üyelerle Karma Ko
misyon kurulacak» !Bu Anayasa hükmü. 

'Kamna Komıisyon raporu Millet Meclisine 
gider. T5unun •Cumhuriyet ?Senatosu ile bir 
ilgisi var ımı?... Nitekim, yoik. hiçbir ilgisi yok. 
Anayasa, Cumhuriyet ISenato.su ile Millet 
Meclisinin (Kanma. Komisyonunun ne şekilde 
hareket edeceğini bağlamış bulunmaktadır. 
ıBen bunu bir fazlalık olarak görüyorum. Bir 
fayda olaraık mülâJhaza etmiyorum. Aıma 'ko
misyon lüzum , görürlerse olduğu ıgibi bırakafbi-
lirler faıkat yine tekrar edeyim 'bunda bir fay
da. sönmüyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran arkadaşlar, 
'bizim sayın tüzükçüler işi karıştırdılar. Biz 
7!3 ncü /maddeyi müzaikere ediyoruz, 74 neü 
madde üzerinde 'konuşuyorlar. 73 ncü mad
de şöyledir: «IMillet Meclisince kabul 'edil
miş olan «tasarı veya teklif, C 'Senatosunca de
ğişiklik yapılmadan kabul edilirse bu metin ka
nunlaşır ve Cumhuriyet Senatosu Başkam bunu 
Cumhurbaşkanına gönderir» Madde bu. Konuşu
lan sevin bununla alâkası yoktur. 

13.12.1962 Ö : İ 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. t>. — Takrir di
ğer maddelerle alâkalıdır. 

BAŞKAN' — Halbuki burada şu anda görü
şülen madde 73 ncü maddedir. 74 ncü madde üze
rinde görüşme oluyor. Ben evvelâ bu 73 ncü mad
deyi reylerinize arz edeceğim. Ondan sonra 74 
neü madde üzerinde müzakere cereyan etsin. 

Buyurun, Sayın Yıldız. 
İÇTÜZÜK KOMİSYON! BAŞKANİ AH

MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Sırrı At alay'dan istirham edece
ğim. Her defasında Anayasada vardır diyorlar. 
Daima bu gerekçeden hareket ediyorlar. Halbuki 
birkaç defa Anayasanın içinde olanları biz bura
ya dercettiğimize göre demekki prensip itibariyle 
lüzum hisesttiğimiz hususları dercediyoruz. Onun 
için, sade bu gerekçeye dayanarak, lütfen itiraz 
etmesinler. Fakat kesin bir karar ise o takdirde 
mesele başka. Çünkü, ifade buyurdular; «Ben 
başta bu görüşün aksini savunuyordum, onun için 
yine de savunacağım» der gibi bir ifade oldu. 
Biz Anayasada, bulunmasına rağmen daha açık 
mâna ifade edebilen, nihayet, üç, dört cümlenin 
daha Tüzüğe geçmesinde, bunun fazla, bir külfet 
tahmil etm iveceğin i düşündük ve bu hususların 
daha acık ifadelerle yazılması ihtiyacını hissettik. 
Onun için yazmış bulunuyoruz. Sonra bir nokta 
daha var; bizim üyeler nihayet bir komisyona, ka
tıldığı zaman, üye kendi tüzüğünü açtığı zaman 
bunun sonu ne olacaktır?.. Kendi tüzüğünde bu
lunan hükmü Cumhuriyet Senatosu üyesi bu ko
misyonda. uygular, kendisi «demek ki bu metni 
Millet Meclisine sunacağız der?.» Bu görüşümü 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim; tekrar rica ediyorum, 
73 ncü madde üzerinde mütalâa beyan edilsin. 
74 ncü madde üzerinde mütalâa serdedilmesin. 73 
neü madde üzerinde başka söz istiyen var rm:; 

Yok. 
Şimdi 73 ncü maddeyi reylerinizi; arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değiştirerek kabul 
MADDE 74. — a) C. Senatosu, kendisine 

gelen metni değiştirerek kabul ederse Başkan, bu 
değişik metni Millet Meclisi Başkanlığına gönde
rir. Millet Meclisinin bu değişikliği benimsemesi 
halinde metin kanunlaşır. 
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Karma Komisyon 

b) Millet Meclisi, O. Senatosunca yapılan hu 
değişikliği benimsemezse; her iki meclisin ilgili 
komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üyeler
den bir karma komisyon kurulur. Bu komisyon, 
hazırladığı metni Millet. Meclisine sunar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - 7 4 ne,ii 

madde hakkında Sayın Sırrı Atalay'ııı fikirlerine 
İlendeniz iştirak etmiyorum. Tüzüğü alıp tetkik 
eden her hangi bir arkadaşımız bu tüzükte ken
disine mevdu işlerin neler olduğunu nevama liste 
halinde bilmesinde çok lüzum ve fayda vardır. 
Buraya konan hükümler de Anayasaya tezat teş
kil etmemekte olduğuna göre. Anayasanın iba
releri aynen alındığından, bu şekildeki takrir çok 
yerinde bir mahiyet kazanmış olur. öyle ki, bu 
bendi1! de konulmasına lüzum var. Çünkü, bura
da Kârına Komisyondan bahsediyor. Karma Ko
misyonda Senatonun ilgili komisyonunun da iş
tirak (ittiği belirtilmiş oluyor. Bu bakımdan da 
lüzum ve zaruret vardır. Bu itibarla maddenin 
aynen kabulünün uygun olacağı mütalâasında-
yım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evvela bilmeli

yiz ki, bu içtüzük Sayın üyelerin neleri bilmeleri 
ve neleri bilecekleri için yapılmaz, içtüzükler 
Teşriî Organların sevk ve idaresini tâyin eden 
hükümleri içine alır. Binaenaleyh, üyelerin şunu 
bilmesi, bunu bilmemesi için yapılmaz. Sevk ve 
idareyi tanzim eden hükümlerin bilinmesi için 
yapılır. İçtüzük yapıyoruz. Bunu üyelerin yetki 
ve salahiyetlerini bilmeleri için bir sername ola
rak hazırlamıyoruz. Şevki idareyi tanzim eden 
hükümleri ısend1 ediyoruz. 

Şimdi biraz önce komisyon katıldı. Burada 
«Millet Meclisi benimserse» deniyor. Millet Mec
lisi benimserse Anayasa hükmü her iki Meclisi de 
bağlar. Binaenaleyh bu hüküm Millet Meclisini de 
alâkadar etmesi bakımından, Millet Meclisine ait 
işlemlere ait diğer hükümleri de buraya koyacak 
mısınız? Sayın Artukmae ile bu bakımdan iştirak 
halinde değiliz. Komisyon ile yalnız (b) fıkrasın
da iştirak halinde değiliz. O da, Karma Komisyon 
kurulduğu zaman bu Karma Komisyon raporu
nun Millet Meclisine şevkine dair hükümdür ki, 
Sayın Yıldr/'m işaret ettiği gibi bu hüküm Ana
yasada da var. Bu fıkra Cumhuriyet Senatosu, 
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1 Kasımda açılır şeklinde, Cumhuriyet Senatosu 
komisyonlarını ilgilendirir mahiyette de değildir 
Bu doğrudan doğruya Millet Meclisinin vazifesi 
ile ilgili bir fıkradır. Bu sebeple bu fıkranın çı
karılmasını istiyorum. Millet Meclisini ilgilendi
ren, gerek benimseme halinde, gerekse değiştirme 
halinde, Karma Komisyonun raporunun nereye 
verileceği meselesinin Cumhuriyet Senatxxsuyla alâ
kası yoktur. Yok, eğer Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğüne, fazla mal göz çıkarmaz kabilinden, Mil
let Meclisinde ne gibi muameleler yapıldığına 
dair bir hüküm konacaksa bu başka. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 
FtKRKT TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, 74 neü madde matlabında «değiştirerek ka
bul» tâbiri vardır. (B) bendinde ise, «Karma ko
misyon» tâbiri vardır. Matlaba Karma komisyon 
ibaresinin de ilâve edilerek «değiştirerek kabul 
ve karma komisyon» şeklinde tadili kanun yap
ma tekniği bakımından daha uygun olacağı ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosu
nun bâzı çalışmaları tedahül ediyor, ister iste
mez. Bu karma komisyon halinde böyle. Şimdi 
bu Karma Komisyonun bir Cumhuriyet Sena
tosu üyesi olduğu halini tasavvur edelim. Cum
huriyet Senatosu üyesi olan zat Karma Komis
yonun da Başkanı. Sonunda verilecek raporun 
Millet Meclisine gönderileceğine dair Tüzüğün
de bir hüküm bulunması her halde işlerin salim 
cereyanı bakımından çok faydalıdır. Bu husus
ta Millet Meclisi Tüzüğüne bir hüküm konabi
lir. Arz ettiğim gibi bu bir tedahül halidir. İs
ter istemez beraber çalışan ve sonunda müşte
rek bir eser meydana getiren iki kamara, iki 
Meclis var. Bunların çalışma tarzlarını göste
ren bir hükmün, ötekinin tüzüğünde bulunma
sın, demeye imkân yoktur. Buna rağmen ve bil
hassa Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın huzur
suzluğunu gidermek maksadiyle biz, (B) fıkra
sının son cümlesini, «Bu komisyon, hazırladığı 
metni Millet Meclisine sunar.» ibaresini, mad
deden çıkarmakta bir mahzur mütalâa etmiyo
ruz. 

Biraz evvel de ifade etmiştim, fakat bu mad
de görüşülmüyordu. Bir takrir dolayısiyle ko
nuşmuştum, şimdi tekrar ediyorum, (a) fıkra-
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sının sonundaki , «Millet Meclisinin bu değişik
liği benimsemesi hal inde metin kanunlaşır .» 
cümlesinin ç ıkar ı lmasında da komisyon olarak 
bir mahzur mütalâa etmiyoruz. "Bu husustaki 
müta lâa la ra katıl ıyoruz, çıkarılabilir . Takd i r 
Yüksek Heyetinizindir . 

Hulâsa olarak diyebiliriz ki, komisyon ola
rak halen görüşmekte olduğumuz 74 ncü mad
denin (a) bendinin son fıkrasının, (b) bendinin 
son fıkrasının çıkarı lmasında bir mahzur mü
ta lâa etmiyoruz. 

Turhang i l arkadaşımızın mütalâasına gelin
ce : Haklıdır lar . Karma Komisyon sözünün yu
karda olması lâzımdır. Bir ma tbaa hatas ı ola
r a k buraya gelmiştir. «'Değiştirerek kabul ve 
Karma Komisyon» olarak mat labm düzeltilmesi 
yer indedir . Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bozca h. 
ÖMER LÛTFİ BOZOALİ (İzmir) Tur

hangil a rkadaş ım benim mâruzât ıma da temas 
buyurdukla r ı için sözümü geri aldım, t e şekkür 
ederim. 

BAŞKAN" —• Buyurun, Sayın Lrsü. 

V E H B İ E R S Ü (Tabiî Üye) — Sayın arka
daşlarım, TA ncü maddeden 80 ııci maddeye ka
dar , kanunlar ı kabul, değiş t i rerek kabul , re t kı
s ımlarını iht iva eden bir p rosedür bize gösteril
mektedir . Sayın Atalay arkadaşımızın teklifle
r ini yer inde buluyorum, Çünkü bu teklif, Ana
yasanın da çerçevelediği şekilde, aynen kabul . 
değişt i rerek kabul ve re1 ibarelerini ihtiva et
melidir, kana atindeyi m. 

E n son maddenin matla bina temas eden iki 
arkadaşımız, 74 ncü maddenin başlığının tek 
mânayı ifade ettiğini, mütaak ıp fıkranın ayrı 
bir mâna ifade ett iğini, bunun için başlığın 
maddenin başında toplanması icabet t iğine işa
re t e t t i ler ve komisyon da buna katı ldı . Kanaa
timce madde şöyle olmalıdır. Aynen, kabul , de
ğiş t i rerek kabul ve re t işlemlerinden sonra 
Karma Komisyon meselesi prosedür içinde en 
son ihtilâf konusudur ve Millet Meclisi ile Se
na to a ras ındaki ihtilâf mevzuunu hal let t iği için 
bir f ıkra şeklinde değil, en sonda bir madde ha
line gelmelidir. Diğer fıkraların, Sayın Ata
lay ' in da buyurduk la r ı gibi, bir madde içinde 
muhtelif f ıkra lar halinde yer almaları en uy
gun şeklidir. Bunlar ın içerisinde, bilhassa 76 ve 
74" ncü maddelerin yalnız Millet Meclisini ilgi j 
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lendiren son paragraf kırın cidden çıkarılmalar) 
gerekmektedir . 'TekliI' olarak : Bu maddelerin 
komisyonda yeniden bir araya getirilmesi ve 
eğer kabul buyurduğunuz takd i rde , «Karma 
Komisyon» fıkrasının da en sonda, müstakil bir 
madde haline gel irilmek üzere komisyona iade
sini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN Sayın Akpolat . buyurun. 
İHSAN AKPOLAT (Muş) - Muhterem ar

kadaşlarım, ben de Sayın Sırrı Atalay arkada
şımızın fikrin deyi m. Komisyon da esasen birkaç 
fıkranın çıkarılmasını demin kabul etti . Meselâ 
74 ncü maddenin son f ıkrasındaki , «Millet Mec
lisinin bu değişikliği benimsemesi halinde; metin 
kanuMİ'aşır.» ibaresinin çıkarı lmasını kabul et
tiler. 

(b) (''ikrahının «onandaki , «Bu komisyon, 
hazırladığı metni Millet Meclisine sunar.» cüm
lesinin de çıkarılmasını istediler. 

Halbuki (b) fıkrası esasen Anayasada ay
nen mevcut tur . Tüzüğü fazla şeylerle doldur
maya lüzum 3rok. Bu b i r nevi malûmu ilâm 
oluyor'. Hat tâ 75 ne.i maddenin de çıkarılması 
lâzımdır. Şimdi biz. Anayasada, mevcudolan hü
küm İmin hepsini Tüzüğe doldurursak, bunlar ı 
öğretmek için doldurmadığımıza göre, bun la r 
fazladır. Çıkarılması taraf tar ıyım. Bu kısmın, 
bilhassa (B) f ıkrasının tamamen çıkarılması 
lâzımdır. Takdirinizi1 arz ediyorum. 

BAŞKAN - - Sayın Ar tukmaç . 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) - Muhte

rem arkadaş lar ım. Sayın Sırrı Ata lay a rkada
şımız buyurdula r ki, tüzükler teşriî organlar ın 
sevk ve idarelerini gösteren metinlerdir . Çok 
doğrudur , fakat bu maddeler içinde neler var
d ı r? Hükümler i nelerdir? Bu ahkâma göre 
hatt ı hareket imizi nasıl tâyin edeceğiz? Bun
lar ı bilmek imr üyenin hakkıd ı r . Onun için met
nin bu haliyle kabulü yer inde olur. Anayasa, 
hükümlerini bir ta raf tan tetkik, İç tüzüğü ve 
hükümlerini ayrı ayrı t e tk ik etmekten üyeleri 
k u r t a r m a k için doğrudan doğruya b u met
nin burada yer alrrnrsını lüzumlu görmekteyim. 

Sonra, 74 ncü maddenin. (B) bendi, K a r m a 
Komisyonun sayın sözcünün de ifade ett ik
leri gibi, sureli teşkilini di; ifade etmektedir . 

Bıı da Senatoca teşkil edilecek bir komis
yonun ılışıl teşkil oinnae.ağmı ifade etmekte
dir. Bu itibarla da maddenin aynen kabulün-
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de zaruret bulunduğuna kaaniim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaş var 
mı? Yok. 

Şimdi Riyasete gelen iki takrir var. Birisi 
Sayın Turhangil'in takriridir, okuttuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
74 neü maddenin (B) bendi başlığının ya

pısı ve matlap usulüne uygun olması hasebiyle 
tayymı ve Karma Komisyonu ibaresinin değiş
tirilerek kabul ve Karma Komisyon, şeklinde 
madde rnatlabmda yer almasın] arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Takriri esasen komisyon da ka
bul etmiş •bulunduğuna göre, yani bunun bir 
matbaa hatası olduğu ifade edilmiş bulunduğuna 
göre, takriri reylerinize arz etmeye lüzum gör
müyorum. Mamafih, yine reylerinize sunuyo
rum. Takriri kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ikinci takrir Sayın Sırrı Atalay'mdır. Bu 
takrir 73 ncü madde münasebetiyle bir kere 
daha okunmuştu, şimdi tekrar -okutturacağım -

(Sırrı Atalay'm 73 ncü madde ile ilgili tak
riri tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Bu takrire göre, 74 ncü madde 
metnindeki, «.. Millet Meclisinin bu değişikliği 
benimsemesi halinde metin kanunlaşır.» cüm
lesiyle, (b) bendinin çıkarılmasını ve bir son
raki maddeye bent olarak ilâve edilmesini tek
lif ediyor. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Üç kıs
mın ayrı ayrı oya vaz'edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 74 neü madde 
metindeki, «Millet Meclisinin bu değişikliği 
benimsemesi halinde metin kanunlaşır.» cümlesi
nin çıkarılmasını teklif ediyor. Komisyon ka
tılıyor mu? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Teklifi 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.., 
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Affedersiniz, karışıklık oldu tekrar reyinize 

müracaat edeceğim. Teklifi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkincisi, (B) bendinin tamamiyle, çıkarıl
masını teklif ediyorlar. Bu teklife encümen ka
tılmıyor. 

Teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu teklif kabul edilmediğine göre, «bundan 
sonraki bendin (B) bendi olarak kabulünü arz 
ve teklif ederim» diyor arkadaşımız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O teklifimi ge
ri "alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız teklifini geri alı
yorlar. O halde maddeyi hata tashih edilmek 
suretiyle reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde, hata tashih edilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince reddedilen metnin 
O. Senatosunca da reddi 

MADDE 75. — Millet Meclisince reddedil
miş bir tasarı veya teklif, C. Senatosunca da 
reddedilirse düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisince reddedilen metnin Senatoca 
kabulü 

MADDE 76. - - Millet Meclisince reddedilmiş 
bir tasarı veya teklif, C. Senatosunca oldu
ğu. gibi veya değiştirilerek kabul edilirse; 
O. Seıratossu Başkanı, bu metni Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderir. 

O. Senatosundan gelen metin, Millet Mec
lisince değiştirilerek kabul edilirse : 78 nci 
maddenin (b) bendi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Demek oluyor ki, madde met
ninde geçen 78 nci madde 74 ncü madde olacak. 
Maddeyi bu şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... M&dde bu 
şekli ile kabul edilmiştir. 

Kanunların O. Senatosunda görüşme süresi 
MADDE 77. — C. Senatosu, kendisine gön

derilen bir metni Millet Meclisi komisyonların
da ve Genel Kurulundaki görüşme süresini aş-
nnvau bir süre içinde karara bağlar. Bu süre 
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üç ayı geçemez v»e ivedilik haillerinde ottıbeş 
günden ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa 
olamaz. Bu süreler içinde karara bağlanamıyan 
metinler, C. Senatosunca, Millet Meclisinden 
gelen şekli ile kabul edilmiş sayılır. 

Bu maddede belirtilen süreler, meclislerin 
tatili devamınea işlemez. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen? 

SUAT SEBEN (İsparta) - - Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SUAT SEBEN (İsparta) — Efendim, ben
deniz burada "anlamadığım bir hususu soraca
ğım ve bir teklifte bulunacağım. 

«.. Bu ısiire üç ayj geçemez ve ivedilik hal
lerinde on beş günden ivedi olmıyan hallerde 
bir aydan kısa. olamaz.» deniyor. Yani bir ay 
tutulması mecburiyeti vardır gibi bir mâna 
çıkarılıyor. Bu bakımdım, burada kısa kelimesi 
yerine bir aydan geç olamaz demek muvafık 
mıdır? 

İkincisi; biz bir ayla bağlanmış gibi görünü
yoruz. Acaba bu fıkranın sonuna, «bu müddet
lerden evvel karara bağlanması caizdir.» diye 
bir fıkranın eklenmesine komisyon taraftar mı
dır? 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 

FİKBET TURHANGİL (Aydın) — Bu mad
de çok ehemmiyetli bir madde olması dolayısiy-
]e bendeniz de komisyondan bir noktayı aydın
latmasını istirham edeceğim. 

Yüksek Heyetiniz hatırlıyacaklardır, bu me
selenin açıklanması yönünden Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mütalâa alınmıştı. Bu 
mütalâaya göre biz, 15 günlük ivedilik müd
detinin bitimi olarak kabul ettik. Ancak, Ana
yasamızın anlamı ve İçtüzüğün tedvini muvace
hesinde Senato Meclisinin hakikaten çok şikâ
yetçi olduğu bir konu ve bu madde üzerinde 
ariz ve amik düşünmemiz icabeden bir husus 
üzerine gelmiş bulunmaktayız. Komisyona bir ka
nun teklifi geliyor, komisyona havale edilen bu 
kanun tasarıları bâzan 2 - .'} komisyonda tetkik 
edildikten sonra, huzurlarınıza gelen çok mühim 
kanun tasarılarını Yüksek Heyetiniz, bir gün 
dahi tetkik etmek imkânına sahip olmaksızın, 
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kanuniyet haline getirmek zorunda kalıyor ve 
buna sebep 15 günlük müddetin hesabı. Şimdi, 
bu 15 günlük müddetin, 15 rakamı, tetkikatm 
son günü müdür? Yoksa bitiminin başlangıcı 
günü müdür? 

15 günlük bir müddetimiz var. 92 nci mad
denin son fıkrasına göre ivedilik hali var. Şim
di hakikaten Anayasa ve Adalet komisyonları
mız bu 15 günlük müddetin nihai bir müddet ol
duğunu ve bunun bir günden 15 güne kadarki 
süre içinde çıkarmak lâzım geldiği neticesine 
varmıştır. Fakat, bizim, Anayasa ve Adalet 
komisyonlarında halen bulunan arkadaşlarımız
la vâki olan temaslarımızda edindiğimiz kanaat 
şudur ki; onlar vermiş oldukları bu karara rağ
men bu kanaatte musir değilllerdir. Bu onbeş 
günlük müddetin nihai müddet olmayıp başlan
gıç müddeti olduğu ve ikinci müddet olan bir 
aya kadar. Anayasada bir aylık müddet var ya 
15 günlük birinci müddet, bir aylık ikinci müd
det ve 3 aylık üçüncü müddet. Yani ivedilikle 
gelen bir kararın 15 nci günden otuzuncu güne 
kadar Senatoca çıkarılması mecburiyeti mi var
dır; yoksa birinci günden onbeş günlük müddet 
midir, bu hususları açıklamasını Sayın Komis
yon Sözcüsünden istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Faruk İşık. 

FABUK JŞ1K (Van) — Muhterem arkadaş
lar, konuşulmakta olan bu İçtüzüğün ilk mü
zakeresinde de, yapmış olduğum bâzı temenni 
mahiyetindeki konuşmamda da, bu maddenin 
biraz daha vuzuha kavuşturulmasını arz etmiş
tim. Bu madde zaten Anayasanın 92 nci mad
desinden aynen alınmıştır. Anayasanın 92 nci 
maddesi birçok müphemiyetleri ifade ediyor. 
Ama içinden çıkılmaz bir vaziyet değil. Hattâ 
bizim Anayasa ve Adalet komisyonlarında da 
uzun süren müzakerelere konu teşkil etmiş ve 
bu komisyonlarda 2 defa görüşülmüştür. Bu 
maddenin esaslı bir tarifini ve tavzihini yapmış
lardır. O tarihten itibaren de Cumhuriyet Se
natosunda da bu esaslar dâhilinde olmak üzere, 
tatbikat yürütülmektedir. Binaenaleyh bu mad
denin Anayasa metninden aynen buraya alınmış 

olması yerine, Anayasa ve Adalet komisyonla
rının vermiş olduğu kararın, buraya dercedil-
mesi, vuzuhun temin edilmesi bakımından da 
çok yerinde olacak idi. 
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Muhterem Komisyon Sözcüsü, esbabı nıuci-

belerini benimsemedikleri teklifleri izah edecek
lerini söylemişlerdi. Lütfen komisyon bu hu
susu izah etsinler. Bu tatbikat daha uygun de
ğil midir. Bunun için söz almıştım, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Say m Sözcü. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
değerli arkadaşlarımın ifade buyurdukları gi
bi, bu madde daha evvel Yüksek Senatonuzda 
tartışma konusu oldu ve Senatonun Anayasa 
ve Adalet komisyonlarının bu konu üzerindeki 
mütalâası istendi. Komisyon mütalâası burada 
okundu ve Yüksek Heyetinizce tasvip edildiği 
için ona göre işlem yapılmaktadır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, Yüksek Se
natoya 21 Mayıs 1962 tarihli uzunca, dört say
fayı dolduran, bir mütalâa ile ve komisyon 
üyelerinden büyük bir ekseriyetinin iştirak et
tiği bir raporla durumu takdim etmiş bulunu
yor. Biz, bu maddede Anayasa metnini aynen 
hemen hemen tekrarlamak zorunda kaldık. Çün
kü daha iyisini veya daha açığını yazalım der
ken Anayasayı değiştirmek veya bozmak ihti
malinden endişe ettik. Bu itibarla. Anayasa 
metnini aynen muhafaza ettik ve bunu yapar
ken mesele, teknik komisyonumuz olan Anaya
sa ve Adalet Komisyonu tarafından görüşülüp 
bir raporla heyetinize sunulmuş ve kabul edil
miş olduğuna göre meselenin ilmî münakaşası 
artık mahlûldür. Bu itibarla. Anayasa metni
ni aynen koymakta bir mahzur bulunmamak 
bizi in gelir diye düşündük. 

Şimdi, durum şudur- Millet Meclisi bir ta
sarı veya teklifi ne kadar zaman müzakere et
miş ve kendisinde ne kadar zaman tutmuşsa ana 
kaide Cumhuriyet Senatosunun da o kadar süre 
bu tasarı veya teklifi tutmak ve onu tetkik et
in e yetkisine sahip bulunduğu şeklindedir. Fa
kat, bu maddede hemen bu kaideye birtakım 
istisnalar sevk edilmiştir. Eğer Millet Meclisi, bu 
tasarı veya teklifi :> aydan fazla bir süre tetkik 
etmişse, veya 5 ayda veya bir senede tetkik et
mişse, o takdirde Cumhuriyet Senatosu da onu 
bir sene elinde tutamayacaktır. Ne olacak? Cum
huriyet Senatosu üç ay gibi bir süreye sahibola-
bilecektir. Meclis bir sene müddetle tetkik etti-
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ği halde. Cumhuriyet Senatosu bu kanun tasa
rısı veya teklifini üç ay içinde neticelendirmek 
zorundadır. Birinci hal budur. 

İkinci hal ; Eğer Millet Meclisi, bir tasarı 
veya, teklifi meselâ 20 gün içinde neticelendir-
nıişse, yine kaideye göre bu işi ona eşit bir süre
de neticelendirmek zorunda bulunan Cumhuri
yet Senatosu bu tasarı veya teklifi 20 gün içinde 
neticelendirmeye mecbur tutulmıyaeaktır. Ne 
olacaktır? Bir aylık bir süreden istifade ede
cektir. Yani Cumhuriyet Senatosu, Millet Mecli
sinin 20 gün içinde neticelendirmesine rağmen 
bir ay içinde bu tasarı veya teklifi ııeticelendi-
rebilecektir. Dikkat buyurulursa bütün bunlar, 
sürelerin hudutlarını tâyin eden hükümlerdir. 
Cumhuriyet Senatosuna bir yetki, bir iktidar ve
ren hükümetdir. Cumhuriyet Senatosunu icbar 
eden. mutlaka bu kadar zaman zarfında elin
de tutmakla mükellefsin denilmemiştir. Yani 
daha açık olarak şu şekilde ifade edeyim : Cum
huriyet Senatosu, bir işi meselâ üç aylık bir 
süre içinde neticelendirmek yetkisini haiz oldu
ğu halde, arzu ederse ve lüzum görmezse daha 
fazla kalmasını, bunu iki, bir, bir bucuk ayda 
neticelendirmek hakkını haizdir. 

Keza, Millet Meclisinin 15 gün, 20 günde 
neticelendirmiş olduğu bir hâdiseyi de bir ay 
içinde neticelendirmek yetkisini haiz olmasına 
rağmen Cumhuriyet Senatosu eğer lüzum görür
se meselâ 20 günde, 25 günde veya, 18 günde 
neticelendirme hakkını haizdir. Çünkü, arz et
tiğim gibi, mutlaka bunu bu kadar müddetle 
elinde tutacaksın, daha evvel çıkaramazsın tar
zında bir mecburiyet hükmü değildir. Sadece 
sürelerin âzamisini tâyin eden hükümlerdir. 
Eğer maddeyi bir kere daha okuyacak olursak 
buradaki mecburiyetlerin sürelere aidolduğunu 
görürüz. Meselâ şu fıkrayı okuyorum : «Bu sü
re üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 15 gün
den ivedi olmıyan hallerde I aydan kısa, olamaz.» 
Nedir kısa olmıyan süre?... Takdir buyurursu
nuz ki, süreler; bir işin, bir muamelenin yapıl
ması için verilmiş olan âzami müddetlerdir. Bu 
müddetin birinci günü de iş yapılabilir, beşinci 
günü de, son günü de yapılabilir. Nitekim Usul 
Hukukunda da buna benziyen haller vardır. 
Meselâ, ancak kullanılan Temyiz süresinin beşin

ci günü de temyiz istidasını vermek kabildir, bu 
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sürenin son gününde dr. vermek kabildir. Devlei-

ler Hukuku sahasında ve Anayasa H u k u k u saha-
sında da durumun aynıdır. Mesela, Birleşmiş 
Milletlere müracaat için, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının tâyin ettiği bâzı süreler vardır. Bu 
sürelerin başında, müracaa t yapdaiûlulği gibi, 
or tas ında da, yapılır , son günü d;1 yapılabilir . 
Bundan dolayı müracaat yapan kiliseye erken 
müracaat ett in, son .»imime kadar beklemen 
lâzımdı denemem. Onun gibi, Cumhuriyai 
»Senatosuna .da, son güne kadar beklemek so
rundasın, daha ovwl kanunu görüşemezsin 
demeye imkân yoktur . \ üîksek Huzurunuza 
evvelce takdim edilmiş bulunan Anayasa \ s 
Adale t Komisyonunun mütalâası dr bu istika
mettedir . 

Şimdi, fböyie o luma, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, ivedi .olmıyan haberde im ay ve bir ay ol
mak üzere kanun iki imdi koymuştur. Jvedî 
ulan hallerde ,ne olacaktır: ' İvedi olan lıa.llerdo, 
•«15 günden kısa olamaz» deniyor... Maksat ışu-
d u r : Millet Meclisi bîr tasım veya teklifi üc 
'günde görüşüp karara bağlanmışsa. Bu takdi rde 
bu ana kaideye göre (aimhuriyet »Senatosu da 
üc gün irinde ona eşil sürede inlaeetınıeye mec
bur okluğuna. fxöv<\ üç gün içinde görüşüp ka
rara bağlamaya- incelme tutulmasın. İkinci Mec
lisin ihdası sebebi, tasarı ve tekliflerin üzerin
di' bir kere (J allı a, durmak ve bun la r üzerine eğil
mek fırsatını bu meclise vermek demek olduğu
na. ix'6rv bu şekilde bîr hüküm ,sevk (dilmesi. 
(bizim Anaya.sam.iz için bir eksik olurdu, (.biye
den uzaklaşmayı î r taeeden bir hüküm olurdu. 
Bu sebeple Cumhuriyet Senatosunu sıkıntılı 
ıbir du ruma sokmamak ve alelacele bir teklifi 
görüşme durumuna sokmamak için, bu hüküm 
sevk edilmiş butun m a ki ad u-. "Bu snrelie de CIIIÜ-
huriıyet iSenatosımun •.! - s- - IS gün gibi ivedili
ği bağladığı hallerde 15 günlük süreden istifa
de edebilecektir. Arz ettiğim gibi - çok kanun 
tekl if veya tasarı lar ı geldi - öyle kanunlar gel
di ki, Millet M'cclisür-e ivedilikle görüşülmesi 
kalbul edilmiş, (kimli : ; iyet Senatosu bunu ge
r ek den el Kuru lunda ve gerekse komisyonların
da. bu ikamın lan o 5 günde .karara bağ lyabi l -
di . Onun d a l a da. fazb; üzerimle durmak ihti
yacını duymadı . Duyabilir di, bunun en sim 
hadd i 15 gün idi. 15 nci gününe k a d a r üzerin
de tezekkür etmesi mümkündü . 

Mâruzât uru özetlemek icabrderSe, bu madde 
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! evvelce de Anayasa Komisyonu ta raf ından taf

sil en. arz edilmiş olan anlayışın haricinde onun 
| dışında bir anlayış get i rmemektedir . kelim ele-
\ rîi! baladı aniaşıimasnm bizi ai-vk ett iği için ve 
J bunda, endişe etliğim.b için. Anayasa metninin 
[ de bir değiş ikl i ; y a p m a s a " metni aynen bura

ya. koyduk. Sırrı Alalar arkadaşımızın kulağı 
i çınlasın, (şurada, da Anayasa, metnini aynen 

koyduk. Anayasa metninde, vardır- diye içtüzü
ğe loyn.iak1.an va.z geçmeye imkân yoktur . 

BASK'A .V Sayın Ari uknum 

SADIK A i r r r K M ' A d (Yozgat) -• Buda,, 
bazı Im-eddüt ÜT'C meydan verecek bir kelime
dir. !zaıh buyurduklara -gibi. bir kelimesi fazla
dır diye de^i atirdigîmiz takdi rde te reddüt ler or
tadan kalkar m i l . . Bir aydan önce -olamaz» 
dersek, komisym, bu teklifimizi kabul ederler 
I S I ' " ' ' . ' . . . 

j İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ABTCS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Anayasa 
teriminden ayrılmak sureliyle ileride münaka
şalara. sebebiyet veririz dua ' endîşe ediyoruz. 
Yoksa süre kısa olamaz. Süreye yakışan da 
fazla kelimesidir. C/un süre, kısa süre diye kul
landır. Bek m mı us olmasa gerek, izin verirseniz 
aynen muhafaza (delim. İleride münakaşalar la . 
karsılas.mıvalmı. Bizle?' bu radan gelip geçiciyiz. 
j ler ide başkaları av I ir başka tür lü anlar. Tü
zükler, müessese ile beraber baki olacak, de-

| vam edecek müesseselerdir, i şe r le rd i r ; değistir-
miyeîim, tensiberlm-seniz. 

BAŞKAN Buyurun, Sayın Seren. 
| SUAT SSItl iN ( İsparin ) — Ben de Artuk-

me<< aekadaşımıza iltihak ederek (... geç ola
maz} veya i fada olamaz) demenin daha uygun 
olacağıma inanıyorum. 

Diğer biî- 'Hibasa mahal vermemek için b i r 
hususa daha dikkat et m elidir. Malûnıuâliuiz 

i m a t b u a t l a bîrta'kım dedikodular yaruldu «Niçin 
j Ânasayadaki müddetler içinde. 15 gün tu tu l -

maaMstsrl* seklinde birtakım söylentiler oldu. 
Bunları önlem eh üzere, «Bu sürelerden evvel 

1 ıbir karara, bağlanması caizdir.» şeklimle bir 
i 'ada kullanmak yerindi- olur sanırım. 

| M/TÜZÜK KOMİS\ ONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
1 ABTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) «Tasarı 
j ve tekliflerin bu müddet imden evvel bîr k a r a r a 

bağlanması caizdir..» sökündeki bir i lâveye, vu-
! aut «.ve t irdiği için iştirak ederiz. Efendim, bu 
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vuzuh getirdiği gibi, «Bu süreden evvel tasarı 
ve tekliflerin bir karara bağlanması mümkün
dür.» tarzında bir hüküm, ahengi de temin ede
bilir. Bunun ilâvesi mümkündür. 

Kısa, uzun, fazla kelimeleri meselesine ge
lince; burada bizi asıl yanlış bir anlamaya sevk 
eden kelime ne kısa, no fazla ve ne do çok ke
limesidir. Asıl endişeye sevk eden, olamaz keli
mesidir. Bu kelimenin ifade ettiği katiyet, an
lamada, - eski tâbiri ile veihleyi ulâda - yanlış 
anlayışa meydan verebilir endişesidir. Böyle 
folunoa, gerekçe mazbatasını okununca mesele 
a.nlaşılıyor. Onun için kısa yerine, (fazla) keli
mesini koymakla iyine .mahzurlar bertaraf edil
miş olmaz. Esas mesele, «olamaz» kelimesinde. 
01ama.z, kelimesini 'değiştiremediğimiz için Ana
yasa metnini aynen muhafaza ettik. Fakat o 
fıkra ilâve edilirse mesele hallolur ve ilâvesi
ne ibiz de katılıyoruz, •r-fendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Anaya

sanın 92 ncl maddesi; Millet Meclisine mümas 
•olarak bize verilmiş olan müddetin başlama za
manı; Millet Meclisi komisyonlarında bir ,met-

• nin görüşülmeye başlandığı andır. 
Şimdi komisyonumuzca acaba, Millet Mecli

sinde katbul edilen metne göre, Senato Başkan
lığına gönderilmesi ve bunun komisyona havale1 

edilmesi anı mı, on beş günlük müddetin baş
lama zamanı, yoksa ilgili komisyonda bu me
selenin müzakeresinin başlaması anı mı müdde
tin başlangıcı kabul ediliyor? 

Malûmları olduğu veçhile, «komisyonlar haf
tanın muayyen günlerinde toplanmaktadır. Ya
pılan havale, toplantıdan üç, boş gün evveline 
raslıyalbilir, bu suretle üç, beş gün evvel müza
kere edilemediği halde bu müddet onıbe-ş günlük 
müddetten bizzarur tenzil mi edilecektir, yok- | 
sa bu süre, Millet Meclisi komisyonlarında me- j 
s'elenin müzakere edilmeye başlandığı andan iti- i 
baren mi l . . Aynı sürenin Cumhurij^et Senato- • 
su komlsı/'onlarında müzakeresine baylandığı i 
andan itibaren bu 15 günlük, bir aylık ve üç. 
aylık müddetlerin hesap edilmesi Icubcder ka- '• 
naatindeyim. Komisyon bu hususta ne düşünü- ; 
yor? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL '; 
ARTUS (Devamla) — Efendim, bu görüşe ka- ': 

tünüyoruz. Sebebini arz edeyim, 
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Filhakika, Anayasada bu süre; Millet Mec

lisi komisyonlarında ve Genel Kurulunda ge
çen süreyi aşamaz tâbiri vardır. Fakat Cum
huriyet Senatosu için bunu komisyonlar ve 
Gen (d Kurulda geçen süre diye mütalâa etme
ye imkân yoktur. Çünkü, aksi takdirde bir 
tasarının Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
geldiğini tasavvur edelim. Cumhuriyet Sena
tosu komisyona havale etmiş, fakat komisyon 
şu veya bu sebeple üç gün, beş gün toplana
mamış. O takdirde Anayasanın verdiği süre
lere o komisyonun toplanmaması suretiyle ge
cen 5 günün, 8 günün, icabında 10 günün de 
eklenmesi ieabedecek. Halbuki bu tamamen 
Anayasanın dışına çıkmak olacaktır. Anayasa 
zaten bu tahdit hükümleriyle demek istiyor 
ki, «siz bunu geciktiremezsiniz komisyon ve 
Genel Kurul olarak bir an evvel toplanacaksı
nız, meseleyi görüşeceksiniz. Ve en çok şu sü
re içinde bir karara varacaksınız.» Bunu de
mek istiyor. Bunun aksini kabul etmek, bu sü
releri gayrimuayyen bir zaman için uzatmak 
neticesini doğurur. 

Meselâ; Başkanlık kanunu 5 gün kendisi 
tetkik etti. 5 gün sonra Millî Savunma Ko
misyonuna veya Maliye Komisyonuna havale 
etti. Orada 3 - 4 gün arkadaşları arıyorlar 
ve 5 gün de öylece geçiyor. Bu suretle 10 gün 
tamamlanmış oluyor. Ondan sonra biz bismillâ-
hirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. 10 günü 
böylece geçtikten sonra bunun üzerine ilâve 
ederek mi 15 günde neticelendirmek gibi .bir 
şey olamaz. Bu Anayasanın ruhuna ve maksa
dına uygun olamaz. Gerek Başkanlık Divanı ve 
gerek Yüksek Heyetiniz, hugüne kadar bu 
maddeyi böyle anlamamıştır. 

BAŞKAN — İki takrir var, okutuyorum. 
Faruk Işık arkadaşımızın takriri. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen iarz ettiğim sebeplere binaen ve 

vuzuhu temin bakımından Anayasa ve Ada
let Komisyonunun Genel Kurulca da tasvip edi
len 21 . 5 . 1962 tarihli kararma göre tedvini 
için bu maddenin komisyona iadesini rica 
ederim. 

Van 
Faruk Işık 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun dört 
savfalık kararı vardır, bu karar dairesinde ve 
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iltibasla mahal kalmamak üzere komisyonca 
yeniden tetkiki istenmektedir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Arz et
tiğim sebeplerden dolayı, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

ikinci bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Madde 77. — (Eski 81) in ilk fıkrasının, 

aşağıdaki şekilde tadilini rica ederim. 
İsparta 

Suat Seren 

Madde 77. — C. Senatosu, kendisine gön
derilen bir metni; Millet Meclisi komisyon
larında ve Genel Kurulundaki görüşme süresini 
aşmıyan bir süre içinde karara bağlar. Bu sü
re üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde on-
beş günden, ivedi oknıyan hallerde bir aydan 
kısa olamaz. Bu .müddetlerden evvel karara 
bağlanması caizdir. 

BAŞKAN — Yalnız, birkaç fıkra vardır. 
Bunlar ilâve edilememiş. Bu süreler içinde 'met
nin karara bağlanmamışsa Cumhuriyet Sena
tosunda, Millet Meclisinde gelen şekli ile ka
bul odiLmiş sayılır. Bu sebepten .müsaade eder
seniz bâzı fıkralar var, onları ilâve edelim. 
Yani fıkraya, «bu müddetlerden evvel karara 
bağlanması caizdir» tâbirinin ilâvesi istenmek
tedir. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• Takrir hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, kanun koymanın redaksi
yon bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Ar
kadaşım hukukçu olmadığı için «caizdir» di
ye çıktı geldi, «karara bağlanabilir» veya «bağ
lanamaz.» demek gerekir. Meselâ, «bu müd
detten evvel de karara bağlanabilir» demeli
yiz. 

BAŞKAN — Bu takrir kabul edildiği tak
dirde 'aynen geçer ve öteki madde sakıt olur. 
Takriri tekrar okutup reyinize sunacağım. 

(Suat Seren'in 77 nci madde ile ilgili öner
gesi yeniden okundu.) 
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ARTUS (Cunuhuılbaşıkanmca S. Ü.) — Talkriri 
biize veriniz, maddeyi buna göre tanzim, edip 
taikdiim edelim. 

BAŞKAN — Güzel, komisyon takriri istiyor, 
veriyoruz. 

CiTOiiıurbaşkanı tarafından iade edilen kanunun 
'görüşülmesi 

MADDE 78. — Tünkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 93 ncü maddesi gereğince, Cumhurbaş-
kanı tarafından iade edilen bir kanun; Senato
ya geldiği zamıan, aidolduğu komisyona havale 
olunur. 

Komisyon, gerekli görüşmeleri yaptıktan son
ra, o kanun hakkında düzeniiyeceği raporu Ge
nel Kurula sunar. Genel Kurulca; iade edilen 
kanun, yeni bir tasarı veya teklifte olduğu gibi, 
yeni 'baştan görüşülür ve oylamaya başvurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ilstiyen? 
Buyurun Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon her 
halde bir yanlışlık: yapmış veya Anayasayı iyice 
tetkik etmemiş ve 78 nci maddeye göre, Anaya
sanın 93 ncü maddesi hükmü tamamen yanlış 
anlaşılmıştır. Anayasanın 93 ncü maddesine gö
re, Türkiye Büyük Millot Meclisinden, yani 
son şekli ile Cumhuriyet Senatosundan veyahut 
malıim 92 nci maddenin şekline göre Millet Mec
lisinden Cumhurbaşkanına giden kanunları, 
Cumhurbaşkanı 10 gün içinde yayınlar. Bu 
müddet içinde Cumhurbaşkanının geri çevirdi
ği kanunlar ise, Cumhuriyet Senatosuna gel
mez. Millet Meclisine gider, Millot Meclisinden 
tamamen yeni bir kanun teklifi veya. tasarısı 
g'Jbi oranın komisyonlarına, oradan da Cumhu
riyet Senatosuna gelir. Halbuki, komisyondaki 
arkadaşlar şu mânada 'anlamışlardır : Cumhur
başkanının 10 gün içinde yayınlamayıp gerek
çeli olarak geri çevirdiği kanun metinleri Cum
huriyet Senatosuna gelir ve bu geri çevrilen 
metni Cumhuriyet Senatosu kendi ilgili komis
yonuna gönderir. Hayır, öyle değildir. Bu şe
kilde anlamışlar ise olmaz. Millet Meclisine gi
decektir, Cumhuriyet Senatosuna, gelmiyecek-
ıtlr. Bu bakımdan 78 nci madde tamamen yan
lış ve Anayasaya mugayirdir ve metinden çıka-
rılıması lâzımgelir. 

Bu yeryüzünün hiçbir medeni momlöketindo 
görüDmiyen bir usuldür. Anayasaya 'mugayir bir 
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sistem ıkoymuş olacağız. (Cuınhur'başjkanı kanu
nu çevirecek, Cumhuriyet Senatosuna gelecek, 
Millet Meclisine giıtmiyecok. Maddenin çıkarıl
ması zarureti vardır. Bu hususta bir önerge ve
riyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 78 nci 

maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
komisyon meseleyi, Sayın Atalay arkadaşımı
zın tahmin buyurdukları şekilde anlamıyor. 
Cumhurbaşkanının iade ettiği kanun evvelâ 
Milleit Meclisine gelir. Anayasada bu 'hususta 
hüküm sarihtir. Yalnız Cumhurbaşkanı tarafın
dan iade edilmiş olan bir kanunun Cumhuriyet 
Senatosuna geldiği zaman, nereden gelecek? 
Mill'ot Meclisinden. Anayasanın 93 ncü madde
sine göre Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen 
ikanunun Millet Meclisine geleceği katı bir hü
küm olduğundan burada tekrarına lüzum gör
medik. Millet Meclisinden Senatoya geldiği za
man yapılacak işlemi madde anlatıyor. Madde
nin maksudu bundan ibarettir. 

Cumhuriyet (Senatosuna geldiği zaman ne 
yapılacak? Nereden 'geliyor? Artık Cumhur
başkanlığından, iade olunan ve Millet Mecli
sine geılen içliye uzun uzun yazm'aya lüzum yok. 
Bu malûmdur. Bunu yazımak, ımalûmu ilân 
olur. Cumhuriyet Senatosuna geidiğı z'amaıı, 
aklolduğu komisyona havale olunur. Yapıla
cak muamele budur. Komisyon gerekli görüş
meleri yaptıktan sonra., o .kanun hakkında dü-
zenliyeeeğd rapora Genel Kurula sunar. Genel 
Kurakla, iade edilen kanun, yeni 'bir tasarı ve
ya 'tekll'fte olduğu gibi, yeni baştan görüşü
lür, işleme konar. Yine yukarıdaki maddede 
'geçti, bir defa gcvrüşüleçektir. 'Mesele bun
dan ibarettir. Anayas'aya aykırı bir hüküm 
sevk etmek bahis konusu değildir. Anayasa, 
Cumhurbaşkanının iade ettiği 'kanunun önce 
Mr,lk.t Meclisine gidecıeğin'i söylüyor. Onun 
için, kendileri Anayasada olan hükümlerin 
Tüzükte tekrar edûmesine şiddette 'aleyhdar ol
dukları için 'burada bizimle ımutâbık olmaları 

lâzımgelir. Ama bunu şu şekilde yazsaydık? 
«Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen bir 
kanıun 'Millet Meclisinden Oumhuırlyet Sena
tosuna geldiği zaıman»1 eğer 'böyle yazılmış ol
saydı itiraz eıtmiyeeekler demekti. Eğer buna 
zaruret vardır, derlerse ^Millet Meclisinden» 
kelimesinin metne konulmasına katılırız, buna 
itirazımız yak. 

BAŞKAN — Buyuran sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhurbaşka

nı tarafından geriçevrilip (Millet Meclisine 
gittiği andan itibaren takibolunacak şekil, san-
ki yeniden gelmiş bir kanun gibi muamele gö
recektir. Aynı ımuameleyi' gördüğüne göre, 
artık yeniden .komisyona 'gider, bir metin ha
zırlanır, bu metin gelir, 'falan demeğe lüzum 
yoık ki, ben Millet Meclisinden gelsin, ondan 
sonra şu olsun diye ımaddeye ilâve 'edilsin di
yeyim. Ben, maddenin tamamının çıkarılma
sını işitiyorum. Bu maddeye lüzum yoktur, di
yorum. Çünkü Reisi Cumhur tarafından iade 
olunan bir kanun tasarısı veya teklifi 10 
gün içinde Millet 'Meclisline geldiği zaıman ko
misyonlara gönderilecek, orada yeni bir ta
sarı veya teklif gibi görüşülecek kabul veya 
reddedilecek. Millet Meclisinde 'görüşülecek, 
Millet Meclisi buna 'bir şekil verecek ve metin 
olarak Cumhuriyet Senatosuna gelecek. Cum
huriyet Senatosunda tıpkı, nasıl Cumhurbaş
kanlığına gitmeden bir kanun .tasarısı, veya 
teklifi bir metin halinde -gelecek, 'komisyon
lara gidecektir. Bunu tekrar 'bu şekilde yazıp, 
yani Anayasanın 92 nci 'maddesini burada tek
rar etmeye lüzum yoktur. Madde tam'aımen 
fazladır. 

Reisicumhur 'Cumhuriyet Senatosuna geri 
ıgöndermeyipte d'e Millet 'Meclisine gönderecek, 
Mıi'ilet Meclisinde aynı muamele yapılacak bu 
78 nci maddede ne fayda görüyorlar 'anlıyamı-
yorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 'Söz iş
itiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay'm bu konudaki 
fikirlerine tamamiyle iştirak etmekteyim. Bu Re
isicumhur tarafından iade edilen bir metin doğ
rudan doğruya Millet Meclisine geleceğine göre 
artık yeni bir teklif veya tasarı mahiyetinde tet-
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kika tabi tutulacak ve alâmeratibihim Senatoya 
kadar gelecektir. Kanunların usulü müzakeresi 
ne ise o şekilde müzakereye tabi tutulacağına gö
re, buradaki 78 nei madde fazlalık göstermekte
dir. Esasen meri tüzüğün 1.14 ncü maddesinde 
alman metindir, orada da söyle diyor : «... Reisi
cumhurun ilânını muvafık görmeyip esbabı mu-
cibesiyle birlikte bir daha müzakere edilmek üze
re 10 gün zarfında Meclise iade ettiği bir kanun, 
Heyeti Umumiyeye haber verildikten sonra, aid-
olduğu encümene havale olunur...» Daha aşağıda 
da : «İade olunan bir kanun, reye iktiran etme
miş lalettayin bir kanun lâyihası veya teklifi gibi 
Heyeti Umunıiycde yeniden müzakere ve intae-
edilir.» diye bir vuzuh da olduğuna göre, laletta
yin bir 'teklif veya tasarı da normal bir tedvin 
usulüne tabi tutacağına göre, burada tekrarlan
masında fayda mülâhaza edilemez. Maddenin çı
karılması hakkındaki takririn kabulünü istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Takrir sahibi Sırrı Atalay Bey arkada
şımız ve onu destekliyen Sadık Bey arkadaşımız, 
Reisicumhur tarafından iade edilen teklifin, yeni 
bîr kanun prosedürüne gireceğini beyan buyurdu
lar. Buna dair bir sarahat olsaydı, lüzum yoktu 
böyle bir şeye. Fakat sarahat yoktur. Vuzuhsuz
luk öyle bıir yanlışlığa götürebilir ki, Riyaseti 
Cumhur tarafından iade edilen bir teklif komis
yona gitmeden, Genel Kurulca görüşülebileceği 
gibi bir ihtimali önlemek için, pek güzel . olarak 
vuzuh vermek için encümen tarafından bu mad
de konmuştur, doğrudur. Yalnız Âmil Art us ar
kadaşımızın da işaret buyurdukları gibi, Sırrı 
Atalay arkadaşımızın da itirazını karşılamak ba
kımından «Senatoya geldiği zaman» ibaresinin 
başına «Millet Meclisinden» kelimesinin kon
ması... 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
imkânı yok efendim. Çünkü bâzı kanunlar evvelâ 
Senatoda konuşulur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bütçe kanunla
rını Reisicumhur iade edemiyor. 

HİDAYET AYDINER 
geçiyorum, efendim. 

(Devamla) V 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, hakikaten tam muhalefet halinde bulunan. 
Komisyonla Sırrı Atalay arasında meseleyi hallet
mek lâzım. Elimde ilhan Arsel'in «Anayasa hu
kukun un minimi esasları» hakkında bir eseri var. 
Bu eserin Anayasanın 93 ncü maddesinin tefsiri
ne mütedair olan kısmını tetkik ettiğimizde, bu
rada esasen Anayasamızın birçok maddeleriyle 
baş başa kaldığımızda tatminkâr olmadığını gör
mekteyiz. Burada da Sırrı Beyin Senato Meclisi
nin kurulduğu günden bu yana Türkiye BÜ3 ük 
Millet Meclisi terimini kabil etmemesi hali karşı
sında Anayasanın 93 ncü maddesinde Reisicum
hurun iade edeceği merci Millet Meclisi olarak 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ifade 
ettiğini görmekteyiz. Hakikaten Türkiye Büyük 
Millet Meclisi diye bir organ 3'üktur; birleşik top
lantıları leabettireu müessese vardır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantı halinde 
çıkaracağı kanunlar da malûmdur. 

Simdi bu esere göre iade keyfiyetini kanunun 
yine Anayasanın yine 93 ncü maddesinde, bütçe 
kanunları ve Anayasaya mütedair kanunlar hak
kında, bir kereye mahsus olmak üzere, Reisicum
hur tarafından geri çevrilme hakkı tanınmamış. 
Şu halde, bütçe ile İlgili kanunlar ve Anayasa ile 
ilgili kanunlar. 

Reisicumhurun otomaltikınan tasdikine maz-
lıar olacaktır. Kanun nereden geliyor bize? 
Kanunun ilk yapım müessesesi Millet Meclisi
dir. MiTlelt Meclisinde görüşmesi yapılmış olan 
bir kanun, o Meclisçe kabul edildikten sonra 
bize gelmektedir. Reisicumhurun 10 gün zar
fında reddedebileceği tekrar tetkikini istiyebile-
ceği bir kanun. Biz de bunu kabul edilmiş ya
ni 'kanuniyet haline getirmiş 'Olmamıza göre, 
ilk tetkikini talebedeceği merci Millet Meclisi
dir. Faikat Anayasanın tedvininde her nedense, 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisi olaraık yer al
ınıştır. Şimdi profesörün vermiş olduğu izahat
tan görülüyor ki : «Türkiye Büyü'k Millet Mec
lisi tarafından kabul edilen kanunlar, Anayasa 
ve Bütçe kanunları hariç, 10 gün içinde ilâ;n 
veya bir defa daha görüşülmek: üzere Meclise 
iade eder» diyor. Meclise iade eder. Şimdi 
Meclise iade ettiğine göre ve kanunun da ilk 
yapım yeri oraısı olduğuna göre, oranın bu hu
susta bir karar, bir rey izhar etmesi icabeder. 
O Ibunda ısrar ettiğine göre, kanun otomatik-

— 360 — 



C. Senatosu B : 17 
man neşredilecektir.' Şu halde bu maddenin 
tedvinine lüzum, yoktur. Eğer Reisicumhurun 
iadesi birinci Meclis tarafından kabul 'olunursa, 
o takdirde bir meselenin ortaya çıkması lâzım
dır ki, o takdirde de 'meselenin Senato Meclisi
ne getirilip getirilmemesi düşünülebilir. Bu hu
susta Anayasamızıda her hangi bir açıklamaya 
ve elimizdeki eserde de bu hususu açıklıyan 
toir hususa raslamamaktayız. Şu hale göre, 
Anayasanın 93 ncü maddesi muvacehesinde, Se
nato Meclisinin, Cumhurbaşkanınca bir defaya 
mahsus olaralk iade ettiği bir kanun hakkında, 
görüşme hakkı yoktur. Bu sebeple bu madde
nin de İçtüzüğümüze konmasına lüzum bulun
madığı kanaatindeyim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

SIRRI ATALAY (Kars) _ Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Turhan-

gil/'in fiklri ile birleşmiş haldeyiz. Yalnız bir 
noktada tereddüt hâsıl oldu. Sayın Turhangil 
haklı olarak diyorlar ki, «93 ncü madde Tür
kiye Büyük Milleit Meclisinden bahsetmektedir.» 

Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisin
de maksat, Anayasanın 64 ncü (maddesindeki 
hükümdür. Anayasanın 64 ncü maddesinde 
«'Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanunların ya
pılmasını» diye başlar ve birçok maddeler sa
yar. Burada ki «Türkiye Büyük Millet Mec-
'lialnin, terimi dışındaki hukuki manası, Mil
let Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunu ayrı ay
rı •kapsamaktadır. Yani, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi derken; Anayasanın !93 ncü mad
desine ikarşılık olan düküm 64 ncü tmaddedir. 
Bu maddede Millet Meclisi ile Cumhuriyet 'Se
natosuna aittir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunda takip edilecek silsile ona göre 
olacak, yani bir teklif önce Millet Meclisine 
gidecek, ondan sonra Cumhuriyet Senatosuna 
geleceketir. Bu tıpkı, kanunların takip etti
ği 'muamele 'gibi. Buradaki 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden maksat, birleşik toplantı 
değildir. Evvelâ Millet Meclisi, sonra da C. 
'Senatosudur. Buradaki ibare doğrudur ka
naatine! ayı m. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 'Tak
riri! tekrar okutup reyinize arz edeceğim. 

(Sırrı Atalay'ın 78 nei madde ile ilgili öner
gesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Bu m'addenin kanundan çıka

rılması teklif 'edilmektedir. Komisyon ne di
yor? 

ÎÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca (S. Ü.) — İşti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife 'iltihak 
'etmemektedir. (Takriri reyinize sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Eümiyenler... Kabul edilme-
ımiştir. 

78 nei maddeyi olduğu gibi reyinize arz 'edi
yorum. Kabul .edenler... EtmryenJer... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi komisyonun radaksiyon için almış 
olduğu madde gelmiştir, onu okutuyorum; : 

Yüksek Baş'kanlığa 
77 nöi ımaddeye aşağıdaki fıkramın cklemımıe-

sini arz ve teklif ederim. 
«C. 'Senatosu kendisine gelen metni, birin

ci fıkrada yazılı sorulardan önce karara bağlı-
ya'bıilir.» 

İçtüzük Komisyonu sözcüsü 
Âmil Artus 

BAŞKAN — 'Komisyonun bu önergesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... E timi -
yenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeye, bu fıkranın ilâvesiyle oy
larınıza arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) 
•efendim. 

BAŞKAN — Ne hakkında. 
SIRRI ATALAY (Kars) 

üzerinde söz rica 'ediyorum. 

Söz istiyorum 

— Yeni ınıetin 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız tek
lifin 'esası 'kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yalnız arz 
edemedik, özür dilerim. Mühim bir mesele 
daha var; Millet Meclisinden metnin gelmesi, 
bütün evrakın gelmesi, şeklinde olmalıdır. Çün
kü, Millet Meclisinden sadece bir tezkere, sa
dece bir yazı Cumhuriyet Senatosuna geldiği 
zaman mehil işlemeye başlarsa - zabıtlar gel
meden, bütün bir dosya gelmeden sadece bir 
yazı gönderildiği zaman mehil işlemeye başlar
sa - Cumhuriyet Senatosu meseleyi tetkik etme
ye imkân bulamaz. Onun için, komisyon lütfen 
bu hususu tetkik etsin. Buradaki mehiller Cum
huriyet Senatosuna Millet Meclisinden gelecek 
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olan kanun teklif ve tasarılarına ait bütün ev
raklar, zabıtlar ve dosyalar geldikten sonra bu 
mehil çalışmaya başlamış olsun. Aksi takdirde, 
yalnız bir dosyanın, bir yazının gelmesi bir şey 
ifade etmez, çünkü tetkike imkân vermez. Bil
hassa ivedilik hallerinde. 15 günde tetkike mec
bur olduğumuz meselelerde şayet bütün dosya 
evrak ve zabıtlar gelmediği takdirde tetkik güç 
olacaktır. Bu güçlüğü ilerde bizden sonra gele
cek Cumhuriyet Senatosu çekerse, bu içtüzüğü 
hazırlıyanlara her halde hayır ve dua etmezler. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

İÇTÜZÜK: KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
AltTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, işin ortasını bulmak mecburiyeti vardır, 
esasen Anayasanın maksadı da budur. Eğer 
Millet Meclisinde filân kanun müzakere edile
rek kabul edilmiştir, keyfiyet bildirilir, bunun 
Yüksek Senatoca görüşülmesi rica olunur, şek
linde bir tezkere gelirse, bu tezkerenin geldiği 
günden itibaren bu süreler işlemez. Sürelerin 
işlemesi için neyin gelmesi lâzım 1 Kabul* edilen 
metnin gelmesi lâzım. Ama metin yetmez, bü
tün müzakere safahatı basılsın, zabıtlar gelsin, 
süreler ondan sonra işlemeye başlasın, dene
mez. Anayasa böyle bir şey söylemiyor. Buraya 
böyle bir hüküm koyamayız. Ama, sadece bir 
tezkere göndermek suretiyle süreyi işletemez
ler. Kabul edilen metnin gelmesi lâzım. 

Tavzihen arz ederim. 

BAŞKAN — Şu halde maddeyi, Sayın Ko
misyon Sözcüsünün verdiği ve Heyeti Celileni-
zin kabul ettiği takrirle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul, etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Andlaşmalar üzerinde görüşme 
MADDE 79. — Türkiye Cumhuriyeti adına 

yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
yapılacak andlaşmalarm onaylanmalarını uy
gun bulan kanun tasarılarının görüşülmesinde, 
andlaşmanm ihtiva ettiği maddeler oya kon
maz ve metinler hakkında tadil teklifleri yapı
lamaz. 

Birinci görüşme sırasında, maddeler hakkın
da ileri sürülecek itirazlar; tasarının komisyo
na iadesini istemek şeklinde olur. 

Komisyon, bu suretle kendisine havale edil
miş olan itirazların tümü hakkında bir rapor 
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düzenler ve bu rapor basılarak C. Senatosu 
üyelerine dağıtılır. 

Raporda, tasarının kabul veya reddedildiği
nin belirtilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) - - Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, içtüzüğün 7 nci bölümü olan bütçe 
görüşmelerine gelmiş bulunuyoruz. Ancak, büt
çe görüşmeleri gibi, ayrıca bir buçuk ay önce 
Yüksek Heyetiniz tarafından kabul edilmiş 
olan 77 sayılı Uzun vadeli plânın bütünlüğü
nün korunması ve görüşülmesi usulüne aidolan 
kanunda Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi içtüzüklerine bâzı hükümlerin konmasını ve 
bâzı usulü görüşme şekillerini derpiş etmiş ve 
yüklemiştir. Komisyon, plânın görüşülmesine, 
plânın değiştirilmesine ve Cumhuriyet Senato
su Plân Komisyonunun vazifelerine ait her han
gi bir hüküm getirmemiştir. Çünkü, bu madde
ler hazırlanırken, bu kanun çıkmamıştı. 

Yeri burasıdır. Ben şu istirhamda bulunu
rum ki, plânın görüşülmesine, değiştirilmesine 
ve Plân Komisyonuna, ait birtakım hükümleri 
buraya koymak mecburiyetindeyiz. Ne komis
yon ne de Muhterem heyetiniz bu hususta ha
zırlıklı değildir. Müsaade buyurursanız, görüş
meyi burada keselim, plânın görüşülmesi ve di
ğer hususlar hakkında ne gibi hükümler koya
cağımız hususunda hazırlık yapalım, ben bu hu
susta hazırlıklı bulunuyorum, üç tane de öner
ge hazırladım, ama bir tek hazırlık bir şey ifade 
etmez. Gelecek oturumda uzun vadeli plânın 
görüşülmesi ve değiştirilmesine aidolan husus
lar hakkında komisyon etraflı bir metin hazır
lasın, ondan sonra görüşmelere başlıyalım. Bu 
sebeple içtüzük görüşmelerine ara verilmesini 
istirham edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÂMIL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun 
münasebetiyle Karına Komisyondan bahsedil
mektedir. İyi bir tesadüf eseri olarak, komis-
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yonlara taallûk eden maddeye geldik. Binaen
aleyh, bu maddeyi Yüksek Heyetinize takdim 
ederken, Plân Karma Komisyonuna ait bir hük
mü de ilâve edeceğiz. 

ikincisi, Uzun vadeli plânın görüşülmesi ve 
yürürlüğe konmasiyle ilgili olan Kanunun 5 nci 
maddesinde şöyle bir hüküm vardır : «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plân Karma Komisyonu
nun çalışmalarında, bu kanunda sarahat olmı-
yan hallerde Millet Meclisi İçtüzüğü hüküm
leri uygulanır.» Bu vaziyet karşısında, mesele 
halledilmiş oluyor. Esasen bu meseleyi hallede
cek bir kanun var. Onda sarahat olmıyan hal
lerde ise İçtüzük uygulanacak. Bunun dışın
daki hususları kanun kendisi halletmiş, Bina
enaleyh, Tüzüğe ayrıca bir hüküm ilâvesine za
ruret olmadığı kanaatindeyim. Bu itibarla mü
zakereler esasen çok uzamıştır, içtüzüğü bir 
an evvel neticelendirmek için müzakerelerin de
vamı isabetli olacaktır, kanaatindeyim. Esasen 
komisyona gitmiş bâzı maddeler vardır, komis
yon kısa zamanda maddeleri tetkik edip Yük
sek Heyetinize takdim edecektir. Çalışmalara 
devam edip bu işi bitirelim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Artus'ım 

söylediği, Karma Plân Komisyonu yani C. Se
natosu Plân Komisyonu ile Millet Meclisi Plân 
Komisyonunun müzakere usulüne ve idaresine 
aidolan bir husustur. Sayın Artus diyor ki ; 
«Bu kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet 
Meclisi İçtüzüğü tatbik edilecektir.» 77 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine göre Millet Meclisi 
Plân Komisyonu olduğu gibi, Cumhuriyet Se
natosu Plân Komisyonu da vardır. 3 ncü mad
denin ikinci fıkrasının sonunda «bu niteliği ta
şıyan tasarı veya tekliflerin bahis konusu mad
delerini incelerler ve her bir Yasama Meclisi
nin içtüzüğü ile verilen diğer görevleri yerine 
getirirler.» diyor. 

Bir defa 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
Plân Komisyonlarının ne gibi vazifeler görece
ğini, her Meclisin kendi içtüzüğünde derpiş ede
ceğini âmir hüküm olarak vaz'etmiş bulunmak
tadır. Ayrıca Sayın Artus der ki, kanunun serd-
etmediği hangi hususlar vardır ki, içtüzükte 
gerekli hükmün derpiş edilmesini istiyorlar? 
ifade edeyim. Geriverme önergelerinin, Genel 
Kurulda görüşülmesine geçildikten sonra, yine 
bu 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 (E) j 
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bendinde kabul edilen hükme göre, geriverme 
önergelerinin, Genel Kurulda, görüşülmesi kabul 
edilen bütün geriverme önergelerinin, görüşül
mesi sırasında, Hükümet, Komisyon ve geriver
me önergesindeki birinci imza sahibi veya gös
tereceği bir diğer imza sahibi görüşebilir. Bu 
önergelerden kabul edilenler, ikinci defa gö
rüşülürken, bu önergelerin tekrar müzakeresi 
sırasında yine Karma Komisyon, Hükümet ve 
önergede birinci imzası bulunan yahut onun 
göstereceği bir diğer imza sahibinin bir defa 
konuşabilmeleri hükmü karşısında, önerge sahi
bine ikinci bir defa söz verilip verilmemesi hu
susunda benim Başkan olduğum toplantıda te
reddüt hâsıl olduğundan, Umumi Heyetin reyi
ni istihsal etmiştim. 

ikinci defa geriverme önergelerini görüştü
ğümüz zaman yeniden gerekçeli geriverme 
önergesinin birinci imzasına veya onun göstere
ceği şahsa ikinci defa söz verilecek midir, ve-
rilmiyecek midir? Bütün bunlar İçtüzükte tan
zim edilecektir. Gerçi bunları birer önerge ola
rak hazırladım. Meselâ; Plân Karma Komisyo
nunda kabul edilen bir metin hakkında Hükü
metin katılmadığı geriverme önergelerinde salt 
çoğunluk aranacak mıdır, aranmıyacak mıdır? 
77 sayılı Kanunda bunların hiçbirisi derpiş 
edilmemiştir. Bütün bunlar içtüzükte gösterile
cektir. içtüzükte bunun yeri neresidir. Eski 
metinde 22 nci maddedir. Şimdi ne şekil alaca
ğını, hangi maddede yer alacağını bilmiyoruz. 
Bahsettiğim, komisyonların isimlerini gösteren 
madde değil. Bütçenin görüşülmesine ait ve 
usule ait hükümleri derpiş eden 4 ncü bölüme 
gelmiş bulunuyoruz. Dediğim hükümlerin bu
rada yer alması lâzımdır. Eğer sayın komisyon 
bu noktalar görüşülürken, vereceğimiz önerge
leri komisyon olarak nazara alırsak söyliyecek 
bir şey yoktur. Benim istediğim şu; Bu mese
lelerde komisyonla müşterek haldesiniz, siz nok-
tai nazarınızı görüşülmemiş bir madde hakkın
da söyleyemezsiniz sayın sözcü. Çünkü bu, si
zin komisyonla ittifak halinde getirdiğiniz her 
hangi bir metin değildir. Yeni bir metin getir-
dğimiz zaman, sizin bu metin üzerinde fikriniz 
sorulduğu zaman siz Başkanla beraber noktai 
nazarınızı söyliyemezsiniz. Burada bulunan 
maddeler hakkında söyliyeeeksiniz, çünkü bun
lar daha evvel görüşülmüş hususlardır. Fakat 
şimdi getirdiğimiz maddeler yenidir, 
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Bu bakımdan bu metinleri size verelim şim

di veya bir başka celsede görüşelim, bunda fay
da vardır. 

BAŞKAN — Meselâ ne zaman Sayın Ata-
layf 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mesela yarın 
efendim. (Komisyon tedvin edip gelinceye ka
dar, sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız, komisyona ve
rilen maddeler tedvin edilip de getirilinceye ka
dar geri bırakılsın diyorlar ki, bu çok tehlike
lidir. Elimizdeki maddeleri okuyalım. Komisyo
nun, arkadaşımızın şimdi verdikleri mütemmim 
izahatı da nazarı itibara alarak, yeni bir metin 
hazırlaması icabederse hazırlar. Fakat biz di
ğer maddeleri görüşelim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 3 madde hazır
lamış bulunuyorum. Riyasete takdim edeyim. 
Komisyona havale etsin. 

BAŞKAN — Komisyona havale ederiz ama 
bunların havalesi diğer maddelerin müzakeresi
ne mâni değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddelerin sil
silesi vardır ama olabilir*, bundan sonraki mad
de! er görüşülebilir. 

BAŞKAN — Buyurun Hidayet Bey. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, sayımız malûmdur. Görünen 
köy kılavuz istemez. Binaenaleyh, hilafı nizam 
hareket eltmok doğru 'değildir. Meselelerde isti
cal doğru değildir. Mademki müzakerenin ka
nuni nisalbı tam değildir, müzakerenin kesilmesi 
lâzımdır. Cumhuriyet Halk Partisinin Cuma 
günü kongresi vardır. Normal zamanda işi çı
karalım. Gayri nizami hareket etmek doğru de
ğildir. Müzakerenin taliki zaruridir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Teklifimi yazılı 
olarak takdim edeyim, diğer maddelerin görü-
şiilmesino itirazımız yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, bunları komisyona 
havale ederiz. Reye konulması doğru değildir. 
Encümene havale edilecektir. 

SIRRI ATALAY (Kam) — Encümene ha
vale etmeniz için takdim ettim, efendim.. 

BAŞKAN — 7 nci bölüme geçiyoruz. 

Yedinci 'bölüm 
Bütçe görüşmeleri 

Bütçe tasarıları üzerinde görüşme 
MADDE 80, — Genel ve katma bütçe taSarı-
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lan ile millî Ibütçe tahminlerini gösteren rapor, 
ek ödenek ve aktarma tasarı ve teklifleri Kar
ına Bütçe Komisyonunda; bunun dışında ka
lan bütçe ile ilgili tasar ilanla teklifler ise, mec
lislerin kendi Bütçe Komisyonunda görüşülür. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Efendim, bu 

son fıkranın, (... Senato Bütçe Komisyonunda 
görüşülür.) şeklinde olması gerekiyor. Bunun! 
tashihini rica edeceğim efendim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet 
efendim, doğrudur. 

BAŞKAN — Şu "halde, (... C. Senatosu Bütçe 
Komisyonumda görüşülür.) şeklinde olacak efen
dim. 

Komisyon da 'buna katılıyor; bu tadille be
raber maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etiniyenler... Kabul 'edilmiştir. 

C. Senatosunun çalışına müddeti 
MADDE 81. — Karma Bütçe Komisyonu

nun 'hazırladığı metin C. Senatosu Başkanlık 
Divanınca üyelere dağıtılmasından iki gün son
raki gündeme alınır. 

C. Senatosu Genel Kurulu görüşmelerini en 
•geç on gün içinde karara bağlar ve metni Karma 
Bütçe Komisyonuna iade eder. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) - - İki tam gün 

geçtikten sonra olacaktır. 
BAŞKAN — Efendim, evvelce kabul edilen 

'essm uygun olarak «iki tam gün geçtikten son
ra gündeme alınır.» şeklinde tadili teklif edil
mektedir. 

ÖMER LÛTUİ BOZCALT (İzmir) — Ko-
ımisyon izah. buyursun. 

BAŞKAN — Teklif sahibi izah edecektir. 
Buyurun Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, bu, gün ve saat meselesi şöyle çıkıyor. 
Meselâ, Bütçe Karma Komisyonu bir tasarıyı 
Salı günü saat 15 te veya saat 11 de Senatoya 
tevdi ediyor. İki gün dediğimiz zaman Perşe/m-
'be günü saat 11 de,veya 15 te iki gün olur. Hal-
Ibuki o geçen müddet pek azdır. İlki tam gün 
dediğimiz zaman, aradan Çarşamba ve Perşem
be gibi ilki tam gün geçtikten sonra gündeme 
alınabilecektir. Bu iki tam gün, Umumi Heyete 
çalışma imkânı hazırlryacaktır. İki gün denirse, 
şu saatte kanun tasarısı verildi, Perşembe gü-
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hu şu saate 'kadar- iki gün geçmiş sayılır ve ona 
göre hesaplanıl-, iki gün denirse, 'hesaplama 
karışır . İki ıtaın gün demek lâzımdır, Ksasen 
«ilki tanı gün» tâbiri Anayasalarda d a yer al
ınıştır, Bu şüpheleri, -karışık hesapları çeşitli 
ihtilâfları or tadan kaldıracaık, çalışma imkânla
r ını tanı verecektir. Onun için, komisyon, ben 
verdini, vermedim veya şu kadar müddet geçti, 
geçmedi denmemesi ve Ibütün bunları önlemek 
bakımlından 2 tam gün denmesi yer inde olacak
t ır . Yani 'en az 48 saat geçmesine imkân verebi
lecek bir zamandır, bu müddet . .Bu iki t am gün 
denmediği takdirde, akşam verildi, sabah ve
rildi, günün hangi saatinde verildi, günün 
hangi saati gündür , gündendir , hangi saati gün
den değildiı-, gün hangi saate kadar devanı 
eder, etmez, b i r 'sürü karışıklıklara yol açacak
tır. Bunlar ı halletmek için 2 tamı gün d emme
si, teknik bakımdan da daha. kolaylık sağlıya -
çaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
ÖMER L Û T P İ B O Z C A M (izmir) • - Muh

terem arkadaşlar, 'biraz evvel katbul ettiğimiz 65 
nci maddede «48 saat» hususu «iki 'güm» olarak 
tadi l edildi'. Burada ise «talin iki' ^ünı» o larak 
değiştiri l iyor. Şimdi Iburaıda ilki. tamı gün, diğer 
maddede iki. gün 'geçiyor k i 'bu ha tad ı r . 65 nc i 
mıaddede iki ıgündür. Bu maddede ııaksıl kabul 
et t iysek ıburada d a aynını 'kaibul ötmemi1/ lâ
zımıdır. Maddeler arasımda teaalt olnüamıası ik
tiza eder. Bu b akılından Iburada. da ik i gün ol-
tıuaisı lâzımıdır. Bu ciheti: a rz ediyoruim. 

FARUK IŞIK (Van) — Wfendim, üyelere 
dağ ı t ılımasından ik i gün solura gündeme alınır 
ve en geç on gün içinde k a r a r a bağlanır , de
niyor. !Bu d liramı Anayasaya mıulıalefet teş
kil etmiyor 11111? 'Çünkü. Anayasa 10 gün için
de 'karara bağlar , der . 

BAŞKAN — 'Buyurun, sayın Art.us, 
İÇTÜZÜK KOMİSYONT SÖZCÜSÜ ÂMİL 

A R T O S (Oumıhurbaşka tınıca S. Ü.) — Efen
dim, bu tam gün tâb i r i Anayasamızda da var
dır. Atıayasaımızvn 89 ucu maddesinin 2 mci 
fukrasmda, «(Bakamlar Kurulunun güven iste
ği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.» de
mektedir . Bu i t ibarla biz tam gün tâbir inin 
koımlmıasıma muhalefet etmiyoruz. fin nci mad
dede d e vardır . 

Rf endim. Kanık Işıik arkadaşımızın sözleri
ne gel inde: «Karma 'Komisyonun en çok 8 luıf-

M— -*m> 
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ta ficimde kabul edeceği metin önce Cuım huriye! 
iSeıi'atosunda ^ö tüşü lü r , ve em ĝ eç 10 gün için
de (görüşülüp karara bağlanır.»' 

Bunu şöyle anladık : Karma Komisyondan 
gelipte, 'C. Senatosuna sunulan metin. C. Sena
tosu tarafınd'an görüşülebilmesi dçim, bu tabi-
atiyle bastır ı lacak, dağıt ı lacak, bu mıüddet 
için. 10 gün imkânı yoktur . Bunun gibi b i r 
t e t k i k 'imkânı vermek için bu 2 günü mülâhaza 
ettik. Ma a haza, aıksi bir 'mütalâa illeri sürüle-
ıbi'lir; yami 10 gün katidir , bu 10 günü 2 gün 
daha tetkik için b ı rakmak suretiyle 12 güne 
çıkarmak ımümıkürı değildir tezi de s'avuuula-
biil'ii'. Bu itibar-i'a müsaade ederseniz bu 'mad
deyi geri alalımı ve üzerinde t ek ra r komisyon 
olarak dural ım. Anayasaya aykır ı l ık 'meselesi 
söz komu.su olduğu için geri a.lalımı ve tekrar . 
görüşellimı. 

BAŞKAN — Si nci -madde komisyona ve
rilmiştir. 

ü y el e rin gö r iişl erini a çı k 1 amıa lan 
MADDİM 82. - Üyeler bakanlük ve daire 

bütçer'erayle katma bütçeler ha.kknıda !ki düşün
celerini, he r bütçenin tümü üzerindeki görüş
meler sıracında. C ''Senatosu Genel Kurulunda 
açıklarlar. 

Bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerle
rinde -ayrıca, görüşme yapılmaksızın, C. 'Sena
tosu Genel Kurulunda okunur \"e oya konur. 

ilk ödenek ve ak'larmi'a tasarı ve tekli İleri 
hakkında da bu hükümler uygulanır . 

BA'ŞKAN' — Madde üzer inde söz ist iyen ?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. . Madde kabul 
edilmiştir. 
( l ider artırıcı veya. belli 'gelirleri azaltıcı teklif 

yapılmaması 
MA DDK 83. — Üyeler 'bütçe kamunu tasa

rılarının ( \ Senatosu Genel Kurulunda görü
şülmesi sırasında, gider artırıcı veya belli ge
lirleri azaltıcı teklifler yapamazlar . 

BAŞKAN' -•- Maddeyi 'kabul edenler.. Rtııvi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Arkadaş l a r : 'müzakerenin tehiri için yazı
lı talepler bize gelmektedir. Yarın toplanmak için 
bilmemi bir kara r alsak ive dersiniz?.. (Kongre 
var sesleri) O ha lde mıutadolan Salı günü sa
at lö de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17.35 
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