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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden Nuru ilah Esat Sümer ve Bahat-
tiıı Özbek'e izin verilmesi 'hakkında Başkan
lık tezkeresi okundu ve izini er kabull edildi. 

Hastalığı dolayvsiyle iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu tstaııbul Üyesi Nu-
rııllaıh Esat Sümer'in tahsisatının verilmesi. 
'hakkında Başkanlık tezkeresi okundu ve öde
neğin verilmesi kabul olundu. 

Yalova Kaplıcalar! işletme İdaresi 1947, 
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 
ve 1956 malî yıllan bilançosunun onanmasına 
dair kanun teklifi ile: 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Kesinhesap; 

îsltanbul Teknik Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap; 

istanbul Teknik Üniversitesi 1959 büfe y i 
Kesinhesap; 

Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesin 
hesap; 

Ege Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesin
hesap ; 

Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesin
hesap ; 

Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesin 
hesap; 

Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesin
hesap ; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğünün 1957 bütçe yıtı Kesinhesap; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Grene! Müdürlü 
günün 1958 bütçe yılı Kesinhesap; 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü 
günün 1959 bütçe :yrh Kesinlhesap; 

Devlelt Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1957 bütçe yılı Kesinlhesap; 

Devielt üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğünün 1058 bütçe yılı Kesinhcsa.p; 

Devi elt Üretme Çrftliiklcri Umum Müdürlü
ğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rılarının Millet Meclisince kaibul olunan metni 
ve Cumlhuriyet 'Senatosu Sayıştay ve Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyo
nu raporları görüşüldü ve kammlukları kabul 
edildi. 

Kastamonu Üyesi NusreJt Tuna'nın; iş ta 
kip büroları kurulması hakkında ne düşünül
düğüne dair Gumhurivel Senatosu Başkanlı

ğından sözlü sorusu; Başkan Suad Hayri Ür
güplü; 

Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğluiıun; bu yııl 
Ankara ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
nin. giriş imtihanlarına giren ve kazanan tale
belere dair sözlü sorusu; Millî Eğitim Baka
nı Şevket Raşit Hatipoğlu ; 

Tabiî Üıyc Mucip Ataklı'nm İstanbul'da 
İsçi Partisinin tertiplediği açık oturum ile; 
14.11.1962 talihinde Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde tertiplenen açılk oturuma dair sözlü so
rusu; Başbakan adııuı ; Adalet Bakanı; Abdül-
hak Kemal Yörük; 

Antalya Üyesi Mehmet llkuçaırın; 1963 yılı 
bütçesinde öğretmenlerin maddi ve mânevi 
terfii bakımından in: gibi hususların bulundu
ğuna dair sözlü sorusu; Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu; 

Antalya Üye;si Mehmet îlkuçan'm; turistik 
önemi dolayısiyîe Antalya'ya 1.963 bütçesin
den ne miktar yatırım yapılacağına dair sözlü 
sorusu; Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Ce
lâl Tevfik Karasapan; 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Nev
zat SengeFin; 6326 sayılı Petrol Kanununun 
120 ıu'i maddesine dair sözlü sorusu; Sanayi 
Bakanı Fethi Celikbaş; 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın; Silâftılı Kuv
vetlerle ilgili işlemlere dair sözlü sorusu; Baş
bakan adına; .Adalet Bakanı AbdüHhaîk Kemal 
Yör tik t a rafımla 11 cevaplaııdı. 

istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin; Ka
dıköy semtindeki Kurbağalıdere mıntaikasına 
dair sözlü sorusunun ; Bakanlığını ilgilendi
ren kısanına; içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
ka ta cevap verdi. Bayındırlık B'akanlığı ile 
ilgili kısım ; Bayındırlık Bakanı; 

Tabiî fiye Sezai O'Kan'uı; İngiltere'de Ca
sus Lavvıvns adı ile çevrilmiş olan filime dair 
sözlü sorusunun Bakanlığı ile ilgili kısmına; 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik 
Karasapan .cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı 
ile ilgili kısım; içişleri Bakanı ve; 

İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin; İs
tanbul'un nâzım plânına dair sözlü sorusu
nun bakanlığı ile İlgili (kısmına; imar ve tsikân 
(Ba'kanı Fahrettin Kerim Gükay cevap verdi. 
Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili kısım Bayındır-
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lık Bakanı bu Birleşimde lıa^ır bulunmadıkla
rından, ilgili Bakanlarca cevaplandırılmak üze
re, soruların gelecek Birleşim gündemlerinde 
yer alacağı, Başkanlıkça, bildirildi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'm, Türki
ye'deki fikir çekişmelerine ve çeşitli saldırgan
lıklara dair Başbakandan «özlü sorusuna cevap 
verebilmek için İçişleri Bakanı' Hıfzı Oğuz Be'k-
ata'nm istediği 10 gün mehil verildi. 

İçel Üyesi Cavit Tevfik Oky!ayuz'un, Suri 
ye'nln Şam Turizm Dairesi Müdürlüğünce ha
zırlanan bir turistik 'haritada Hatay'ın kendi 
millî (hudutları içinde gösterilmesine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi 
ikinci defa bulunmadığından, düştü. 

Bursa Üyesi İhsan !Salbri Çağlayangil'in, ma
hallî seçimlerin ne zaman yapılacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu, soru sahibi izinli 
bulunduğundan, (gelecek Birleşime bırakıldı. 

Kastamonu Üyesi 'Nusret Tuna'nın 14!5. 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun 153 ve 
Antalya üyesi Mehmet Ilkuçan'm 155 sayılı 

so'ruları, soru sahipleri ve 
Antalya Üyesi Mehmet îîkuçan'm 133. 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 137. 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun 
138, 

Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm 146 ve 
İstanbul Üyesi Berç 'Turan'in 151 sayılı so

ruları, ilgili Bakanlar bu Birleşimde 'hazır 'bu
lunmadıklarından, gelecek soru ıgününe bıra
kıldı. 

Manisa. Üyesi Ferit Alpiskender'in, halen 
devam eden yaz saatine dair, Başbakan, İçişle
ri, Çalışma ve Sanayi Balkanlarından sözlü so
rusu, içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'dan 
gayrı Bakanların bu Birleşimde hazır bulunma' 
maları sebebiyle 've s'oru sahibinin isteğine uyu
larak, gelecek soru gününe bırakıldı. 

Sakarya Üyesi Turhan Kapanlı 'nm Yeni 
Türkiye Fantisine girdiğine dair, adı geçen 
Parti Grup Başkanlığının yazısı okundu, bilgi 
edinildi. 

23 . 1 . 1963 Çarşamba, günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

B'aşkan Kâtip 
Suad Hayrı Ürgüplü Kırklareli 

Ahmet Naci An 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet ıSenat'osu Tekirdağ üyesi 

Selâmi Ürenin, Aldalett Bakam ile İçişleri Ba

kanı arasındaki ihtilâfa dair sözlü soru önergesi, 
Adalet ve içişleri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/108) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sa
yılı Kanunda, açılacak iki teknik okula ilâve
ten Zonguldak'ta yeni ibir teknik okulu açıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim 'V.e Bütçe komisyonları ra
porları. ('M. Meclisi 1/26, C. Senatosu 1/74) 
(iS. Sayısı : 56) (Gündeme) 

2. — X ve XI nei Dönem T. B. M. Meclisi 

üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekâletine olar borç
larının 10 yıl faizsiz taksite 'bağlanmasına ve 
tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve ikti
sadi işler ve Bütçe komisyonları raporları. 
('M. Meclisi S/25H, C. Senatosu 2/37) (S. Sayı
sı : 54) (Gündeme) 



B t R Î N C İ OTURUM 
Açılına saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN' Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

Yok]ama yapılacak. 
(Gümüşane üyelerim1 kadar yoklama VM])II-

dı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Kkseriyet vardır. Gündeme 

'/. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; hatırhyaeağmız 
gibi içtüzük Komisyonuna iade ettiğiniz 12 
madde komisyonca tanzim edilerek Başkanlık 
Divanına verilmiştir. Sayın arkadaşlarımızın 
verdikleri değiştirme takrirleri komisyonca 
nazarı itibara alınarak maddeler yeniden ted
vin edilmiş, tabedilerek geçen hafta tevzi 
edilmişti. Şimdi bu 12 maddeyi intacettik-
ten sonra .Başkanlık Divanı gerek gruplara 
gerek arkadaşlara yeniden tetkik etmek im
kânını vermek için ve sıra numaraları da çok 
deşişiklik arz ettiğine göre bunlar, bitirdik
ten sonra tekrar tabedilip tevzi edilecektir. 
Ondan sonra gruplar, gerek arkadaşlar şah
sı nâmına ilâve madde, madde değişikliği tek
lif ederlerse bunu, m üt a akıp bir celsede ve 
bütçeden sonra müzakere etmek imkânını bu
lacağız. 

Şimdi, komisyondan gelen ."> nci madde
dir. Başkanlık Divanı görevleri hakkındadır. 
Bu madde hakkında Sayın Ağırnash, Sayın 
Fikret Turhangil. Sayın Alalay arkadaşları
mızın tadil teklifleri vardır. Bunlar nazarı 
dikkate alınarak tedvin edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

T) nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 24.10.1962 
günlü 95 nci birleşim tutmağının sonundadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzüğün 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir : 

Başkanlık Divanının görevleri 
Madde 5. - Başkanlık Divanının görevleri 

şunlardır : 
i. C. Senatosunun teşkilât kadrosunu, bü

roların vazifelerini C. Senatosuna .alınacak 
personele ait esasları tesbit eden talimatı ha
zırlamak ve yürütmek, 

2. Anayasada Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin birleşik, toplantılarının ön görüldüğü 
hallerde Millet Meclisi Başkanının C. Sena
tosu Başkanı ile görüşerek tesbit edeceği bir
leşik toplantıların gününü ve saatini Genel Ku
rula duyurmak, 

:>. İç hizmetler teşkilâtı ve C. Senatosu me
mur ve hizmetlileri hakkında Memurin Ka
nunu hükümleri içinde işlem yapmak ve ge
rektiğinde inzibat komisyonu teşkiline karar 
vermek, 

4. İzin işlerine bakmak ve gündemi tesbit 
etmek, 

<">. C. Senatosu üyeleri hakkında, tüzük 
hükümlerini uygulamak, 

b\ O. Senatosu bütçesini ve kesinhesapları-
nı düzenlemek, 

7. Başkanlık Divanı üyeleri hakkında, tek 
basına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı ya-
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C. Senatosu B : 31 23 * 1.1963 O : 1 
pılacak itiraz veya şikâyeti Divana dâhil üye 
sayısının üçte iki çoğunluğu ile inceleyip ka
rara bağlamak, 

8. Genel Kurulda yapılan yoklamalarda 
veya seçimlerde veyahut da 'ayırmalarda önem
li yanlışlıklar olduğu birleşimden sonra anla
şılırsa, düzeltmek için gerekli tedbirleri al
mak, 

9. Kanunların ve bu tüzüğün emrettiği 
veya Başkanın tevdi eylediği sair hususlar hak
kında karar vermek. 

Komisyon adına 
Sözcü 

Â. Artus 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist/iyen 
vay mı?... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bu birinci bentte bir redak
siyon hatası olduğuna kaaniim. Burada şöyle 
denilmektedir. «Cumhuriyet Senatosunun teş
kilât kadrosunu, büroların vazifelerini, Cum
huriyet Senatosuna alınacak personele1 ait 
esasları tesbit eden talimatı hazırlamak ve yü
rütmek.» Kanaatimce bu bendin şu şekilde 
olması daha doğru olacaktır : 

«1. Cumhuriyet Senatosunun teşkilât kad
rosunu, büroların vazifelerini Cumhuriyet 
Senatosuna alınacak personele ait esasları tes-
bit eden talimatı hazırlamak ve bunu yürüt
mek.» Bende (bunu) kelimesinin ilâvesi daha 
uygun olur kanaatindeyim, komisyonun da 
iştirak edeceğini tahmin ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, buyurunuz. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) Efen

dim, Başkanlığın vazifeleri sırasında, bu müş
terek oturumların «gününü ve saatini» keli
melerinden sonra, «gününü, gündemini ve 
saatini» yani, gündemin tâyini de Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığını alâkadar edecek 
fonksiyonlardan olmalıdır. Bu itibarla Cum
huriyet Senatosunun bundan haberdar olma
sı bakımından, «gününü, saatini ve gündemi
ni» kelimesinin ilâvesi iyi olur. 

Sadık Artukmaç. Bey arkadaşımızın tek
lif ettikleri öbür bendin tadil teklifi do verin

de olmuştur. Bu meyanda «gündemi» keli
mesini ihtiva eden bir takrir vereceğim, ka
bul buyurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Artus, 

zannedersem bu maddenin birinci fıkrası 152 
nci madde olarak hükme bağlanmıştır. 152 
nei maddenin, İtenim hatırımda kaldışına göre, 
değişiklik şekli şuydu : Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı hazırlıyacağı bir yönetme
likle, Cumhuriyet Senatosunun memur ve hiz
metlilerinin bütün niteliklerini tesbit edecek, 
idi. Bu şekilde bir madde mevcudolduğuna 
göre ayrıca buraya alınmasına lüzum yoktur. 
Bunun çıkarılması lâzımdır. Böylece Sayın 
Artukmaç'ın dedikleri hatalar da düzeltilmiş 
olur. Sayın komisyon da zannederim iştirak 
ederler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhunbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, bu madde önce verilmiş olan takrirlere 
göre komisyonca düzenlenip, Riyaset Divanına 
sunulduktan sonra 152 nci maddeyi kabul bu
yurdunuz. Bu maddenin bir numaralı bendini 
teşkil eden husus, 152 nci madde içinde tanzim 
edilmiş olduğu için, artık bu bir numaralı ben
din bu maddeden çıkarılması icabetmektedir. 
Sırrı Atalay arkadaşımızın hakları vardır, bu 
mütalâalarına katılıyoruz. 

Niyazi Ağırnaslı arkadaşımız günü ve saa
tinden ıbaşka gündem hakkında da bilgi veril
mesini istediler. Cündemin ilâvesini 'komisyo
numuz da uygun görmüştür. «<TÜnünü, saatini 
ve gündemini Ccnel Kurula duyurmak» şeklin
de «gündemi» kelimesinin ilâvesi suretiyle, iki 
numaralı bendin düzeltilmesini ve bir numa
ralı lıendin de maddeden çıkarılmasını teklif 
ediyoruz. Bu suretle 'bentlerin sayısı 8 e indi
rilmektedir efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurunuz, Kalpakhoğlu. 

MÜSHYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Uf endim, 5 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
«Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısının öngörüldüğü hallerde Mil
let Meclisi Başkanının, Cumhuriyet. Senatosu 
Başkanı ile görüşerek tesbit edeceği birleşik 
toplantılar» denmiş. 
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C. Senatosu B : i 
Burada, «Millet Meclisi Başkanının Cum

huriyet Senatosu Başkanı ile görüşerek» değil 
de, «görüşerek tesbit edecekleri...» şeklinde ol
ması daha doğrudur. Yani, (bentteki hu tesbit 
(keyfiyeti, Millet Meclisi Başkanı tarafından 
tesbiti şeklinde anlaşılıyor. «Görüşerek, bir
likte tesbit edecekleri» denmesinin daha doğru 
alacağı kanaatindeyim. Eğer komisyon da iş
tirak ederlerse, Itra şekilde düzeltilmesini tek
lif ediyorum. Zira arada büyük fark vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, «edecek
leri» şeklinde olmasını istiyor. Komisyon ka
tılıyor mu efendim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU iSÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Anayasa 
karşısında founa imkân yok, iştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
Madde hakkında başka söz istiyen? Yok. 

Maddeyi hu tashihlerle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Redaksiyonda bu hususlar nazarı dikkate 
alınarak bu şekilde tabı ve tevzi edilecektir. 

13 ncü madde komisyonlara aittir. Burada 
Sayın Cenap Aksu, Bere. Turan, Fikret Turhan-
gii aıikadaşımızm iki, 'Sırrı At al ay arkadaşımıızın 
da bür takrirleri vardır. Bu takrirler nazarı 
itibara alınarak t ertüb edilmiş oları yeni metni 
oıkuıtu yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca ıgeri alınan 13 ncü madde ye

niden düzenlenmiş ve Genel Kurulun tasvibine 
arz okunmak üzere sunulmuştur. 

Komisyon 'adına Sözcü 
Âmil Artus 

Komisyonla)' 
Madde 13. —A) C. Senatosu her iki yılda 

'bir, Başkanlık Divanı seçimlerinden sonraki 
ilk birleşimde görevleri İki yıl devam etmek 
ve üyeleri Genel -Kurulca gizli oyla seçilmek 
üzere aşağıdaki komisyonları kurar. 

I - Görevleri bütün kamu faaliyetleriyle 
ilgili komisyonlar: 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonu (15 
üye). 

2, Plân Komisyonu : Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçe Karına Komisyonu üyeliğine 
C. Senatosunca seçilen 15 üyeden (kuruludur. 

23 . 1.. 1963 O : 1 
IT - C. Senatosu faaliyetlleriyle ilıgili ko

misyon : 
1. C (Senatosu Hesaplarını tnceleme Ko

misyonu : ('9 üye). 
(Bu komisyon üyeleri arasından bir denet

çi seçer, bu denetçi Millet Meclisince seçilen 
denetçi ile müştereken vazife görür.) 

III - Belli kamu faaliyetleriyle ilgili ko
misyonlar : 

.1. Bayındırlık, Ulaştırma, ve İmar - İskân 
Komisyonu : (15 üye). 

!2. Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Ko
misyonu : (T5 üye). 

3. içişleri Komisyonu : (Ta üye). 
4. İktisadi îşjler Komisyonu : (Ticaret, 

Sanayi, Gümrük ve Tekel) (19 üye). 
f>. İMillî Eğitim Komisyonu : (15 üye). 
(i. Millî Savununa Komisyonu : (13 üye). 
7. Tarım Komisyonu : (T5 üye). 
8. Sosyal İşler Komisyonu : (Sağlık, Ça

lışma - 11 üye). 
İB> Genel Kuralca başka komisyonlar ku

rulabileceği gibi, mevcut komisyonlardan bâ
zıları kaldırılabilir veya. komisyonların üye sa
yısı değiştirilebilir. Genel Kurul, lüzum görür
se karma yahut geçici komisyonlar da teşkil 
edebilir. Bu komisyonlar, kendilerine havale 
edilen işin sonuçlanmasına kadar görevlerine 
devam ederler. 

C) Yulkarda gösterilen komisyonlarla kar-
şılanmıyan dairelerle ilgili tasarı ve 'teklifler 
malî işlerden ise Plân Komisyonuna, bunlardan 
başka bütün tasarı ve teklifler Başkanlık Di
vanının uygun bulacağı komisyonda görüşülür. 

D) O. Senatosu parti gruplarının Başkan 
ve Başkan/vekilleri komisyonlarda görev alma
ya mecbur tutulamazlar. Bir O. Senatosu üyesi 
ikiden ziyade daimî komisyonda görev alamaz. 
Plân Komisyonu üyeleri ıbaişka bir- komisyona 
seçilemezler. 

Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara üye 
olamazlar. 

E) Komisyonların sekreter ve daktilo sa
yısı Teşikllât Kanunu ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurunuz, Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem arkadaş!arım, bu «adetler»' meselesi üze
rinde biraz durmak istiyorum. Bu da, Cum
huriyet Senatosu'nun hesaplarını inceliyeıı ko-



O. Senatosu B : 31 
misyonun faaliyetlerini ilgilendiril', ilki faali
yetler bakımından, bunun çok yüklü ve fazla 
elemana ihtiyaç gösteren bir komisyon olma
dığını zannederim. 'Belki, benim noktayı na
zarıma Sayın içtüzük Komisyonu 'da iltihak 
buyururlar. IBunun 9 yerine 5 e indirilmesi iyi 
olacaktır, kanaatindeyim. Bu miktar kâfi ge
lir. Çünkü bir /denetçi .seçeceklerdir. Denetçi
ler, zaten komisyona dâhil olmak üzere 5 kişi 
ile toplanırlar. Burada, üzerinde ehemmiyetle 
duracağımız bir husısu, plânlı devreler içinde, 
gücümüzün sağlık ve sosyali kalkınma ile bağ
lıyacağı 'hususudur. Binaenaleyh, sağlık ve 
sosyal yardım mevzuları en mühim konuları 
teşkil edeceklerdir. 'Sosyal îşler Kornişonuna 
11 kiş'i konmuş. Bu zannederim eksik oluyor. 
Bunu 15 kişiye çıkarmak daha doğru olur. Bu 
arada bâzı komisyonlar' var ki; faaliyet hu
dutları itibariyle az olmasına rağmen 15 üye 
kontmuşitur. Meselâ iMıllî ISavunma Komisyo
nu n'için 13 üyedir de, öibürö.eri 15 üyedir. Bu
nun izahı güç. Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
îskân Komisyonu 15 üye. Doğru. Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm 'Komisyonu 15 üyedir. 
Bana kalırsa bunların adedi çok. Bunların ade
di 11 olabilir; çünkü öbür taraftaki artırma
yı temin etmek bakımından. 

(Bir de kanuni ibare olarak «Plân Komis
yonuna» temas ediliyor. Plân Komisyonu aynı 
zamanda Bütçe Komisyonudur. Bu itibarla 
tüzüğümüze «Plân ve Bütçe 'Komisyonu» iba
resinin konulmasını, yani Bütçe Komisyonu ay
nı zmaanda Plân Komisyonu olduğuna göre, 
Plân Karma Komisyonu seçeceğimiz 15 arka
daşımızın iltihakıyla 50 kişiden terekkübeder. 
Binaenaleyh, kanuni adı olan Plân ve Bütçe 
Komisyonu demek, tüzüğümüz bakı m unlan 
da'ha iyi olur. Plân Komisyonu ayrı, Bütçe 
Komi'sy on u ayrı i m iş gibi a n I a ş ılm a y a mi i m i d -
olan b'ir durumu da bu suretle önlemiş oluruz. 
Ve tamamen kanuni şekle de müsaidolur. Bu 
hususlarda sayın komisyon da izahat verirler
se daha iyi olur kanaatindeyim. Kendilerini 
'de dinledikten sonra, belki ben kendi .nokta.i 
nazarımı değiştiririm. Yalhut da komisyon fi-
kdrlWini değiştirirler. Belki bu hnsusda bir 
takrir arz ederim. 

' «SIRRI ATALAY (Kars) - Son fıkra, lü-
muzsuzdur. Buradan çıkarılması lâzımgelir. 
Komisyon iştirak ederse s'on fıkra çıkarılsın. j 
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BAŞKAN Başka söz isttyen .\ Buyurun 

Sayın Artukinaç. 
SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) —Muhterem 

arkadaşlar, komisyonların görevlerinin iki yıl 
olması hakkındaki hüküm üzerinde malûmat 
arz etmek istiyorum. Bendeniz bu müddetin, 
şimdiye kadar olduğu gibi. yine bir sene olarak 
kabul edilmesinin uygun bulunacağı kanaatin
deyim. Çünkü komisyonlara seçilmiş olan arka
daşlarımızın kendilerine daha uygun bulacak
ları komisyonlarda vazife alma arzularına im
kân vermek için, her sene seçimlerin yapılma
sı ve komisyonlarda, da buna göre yine deği
şiklikler yapılmak suretiyle daha iyi çalışma 
imkânlarının verilmesi lâzımgelir. Bu bakım
dan 2 yıl olan müddetin 1 yıl olarak değiştiril
mesi lâzımdır zannediyorum. 

İkincisi, burada komisyonlar üç paragrafa 
ayrılmış. 1 ncisinde görevleri bütün kamu fa
aliyetleriyle ilgili komisyonlar. 2 ncisinde Cum
huriyet Senatosu faaliyetleriyle ilgili komisyon
lar. -r5 ncüsü de, belli kamu faaliyetleriyle ilgili 
komisyonlar. Kamu faaliyetlerinin heyeti umu
ra iyesini, bütün veya belli diye ayırmaya lüzum 
olmaksızın «Kamu faaliyetleriyle ilgili komis
yonlar» deyip bütün fıkraları bir arada saymak 
ve ikinci olarak da Cumhuriyet Senatosu faali
yeti ile ilgili komisyonlar diye iki kısımda mü
talâa etmek yerinde olur zannmdayım. Bu hu
susu takdirlerinize arz ediyorum, hürmetlerim
le, 

BAŞKAN — Sayın-arkadaşlarım, bir nokta 
üzerinde -arkadaşımı tenvir etmek isterim. Sa
yın Artııkmaç. arkadaşımızın elindeki tüzük 
metninde, birçok arkadaşlarımızda da olduğu 
gibi 22 nci madde değişmemiş şekildedir. Sayın 
Artukmaç'm bahis buyurduğu bir senelik ko
misyon. süresi, gecen sene kabul ettiğiniz o mad
deye ait tadil ile iki sene olarak değiştirilmiş
tir. Yani mevcudolan tüzüğün o maddesi ge
nel kurulca da kabul edilmiştir. Bu sebeple, 
Senato üye adedinin eski tüzüğün zikrettiği 30 
komisyonun teşkiline kâfi gelmiyeceği için, bâ
zı komisyonların birleştirilmesini icabettirmiş 
ve bıı suretle adedler üzerinde de bir tasarrufa 
gitmek gerekmiştir. Binaenaleyh, şimdi müs
takil arkadaşlarımız ve parti grupları büyük 
emeklerle komisyonlara âza vermek durumun
da kalmıştır. O itibarla iki sene bu mülâhaza
larla konmuştur, mesele budur. Yeni İçtüzük 



C. Senatosu B : 31 
çıkacaktır diye kitaplara işlenmemiştir. Bu ci
heti malûmaten arz ediyorum, yani genel ku
rulun kabul ettiği bir esastır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — O halde 
teklifimden sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Ağırnaslı arkadaşımızın bir so
ruları vardı, aded azalabilir mi, diye. Komis
yonun mütalâası ? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Var, 
efendini. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü söz istedi, mü
saadenizle evvelâ ona söz vereyim, buyurun 
efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, komisyonlar mevzuunda nazarı 
dikkatimi celbeden bir husus vardır. 13 ncü 
maddenin (A) fıkrasının 3 ncü bendinde, Plân 
Komisyonu namı altında bir husus derpiş edil
miş bulunmaktadır. Her ne kadar uzun vadeli 
plânın himayesi hakkındaki kanun, Anayasa
nın 92 ve 94 ncü maddeleri kanun prosedürünü 
sarahatle tâyin etmesine rağmen, 92 nci mad
dedeki prosedür terk edilmiş ve 94 ncü madde 
sarahatle bütçeye hasredilen hususun dışında, 
uzun vadeli plânın korunması hakkındaki Ka
nun ve onun tâyin ettiği prosedür geçirilmek 
suretiyle maalesef kanaatimce Anayasaya ay
kırı bir tutum meveudolmaktadır. Bunun hak
kında bâzı parti gruplarında Anayasaya aykı
rılığı sebebiyle de iptal dâvası cihetine gidile
cektir. Binaenaleyh, mütıazaunfih bir halde bu
lunan bu Plân Komisyonunun Anayasa bakı
mından, evvelâ Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan geçirilmek suretiyle bir mütalâa alın
ması, ondan sonra ek olarak konmuş 81 - 82 
nci maddelerdeki aynı mevzua ait hususların da 
bu yolda geçirilmek suretiyle, Anayasaya aykı
rı olduğu iddia edilen bir kanunun aynı zaman
da içtüzüğümüzde yer almaması bakımından 
bu hususun gerek Yüksek Heyet ve gerekse Baş
kanlık Divanınca nazara alınarak Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna şevkinde bir zaruret ol
duğunu arz ve beyan ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sözü edilen 

maddelerin içtüzükte yer almasını ben teklif 
etmiştim. Bu sebeple teklifimin müdafaasını 
yapın ak istiyorum. 
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Sayın Sarıgöllü der ki, 77 sayılı Kanun, 

Anayasanın 92 nci maddesi sistemi yerine, 94 
ncü maddesi prosedürünü getirdiği için Anaya
saya mugayirdir. Bu kürsüde aynı görüşü ben 
de müdafaa etmiştim. 77 sayılı Kanun, yani 
uzun vadeli plânın bütünlüğünün korunması ve 
yürürlüğe girmesine ait Kanunu ne yapacak 
Plân Komisyonu? ister 92 nci maddeyle gelsin. 
ister 94 ncü maddeyle gelsin. Plân kabul edil
miş mi? Anayasayla kabul edilmiştir. Ama plâ
nın görüşülmesi 92 nci maddeye mi, yoksa 94 
ncü maddeye göre mi olacaktır? Benim görüşü
me göre, 92 nci maddeyle olması lâzım, burada 
kendileriyle beraberiz. Ama, ister 92 ne t mad
deyle olsun, ister 94 ncü maddeyle olsun, ma
demki, bir Anayasa müessesesidir, bir komisyo
na gitmesi lâzımdır. Lâkin bu komisyona Mil
let Meclisinden önce mi gelecek, sonra mı gele
cek? Bahis mevzuu olan bu değildir. Bu sebeple 
böyle bir komisyon kurulacaktır. Ama işleyiş 
tarzı bakımından, eğer 92 ye göre Anayasa 
kabul ederse veyahut değiştirirse ona göre 
muamele yapılır. Ama böyle bir komisyonun 
kurulmasında zaruret vardır. Çünkü, Anayasa 
müessesesine göre Plân Komisyonu yalnız mez
kûr maddelere göre değil, hangi şekilde olursa 
olsun ona göre vazife görür. Bu sebeple mad
dede yer alması zarureti vardır. Bizim müda
faasını yaptığımız 92 nci madde prosedürüne 
uygun işleyiş tarzı kabul edilse de, 94 ncü mad
de prosedürü kabul edilse, Plân Komisyonunun 
işleyiş tarzı bakımından hiçbir mahzur yoktur. 
Ve bunun burada yer alması lâzımdır, ikisinin 
işleyiş tarzına mesnet teşkil etmesi bakımından 
bulunmasında hiçbir mahzur yoktur. Bilâkis 
bulunmaması aleyhimize olur. Şayet 77 sayılı 
Kanun değişse, başka bir şekil alsa, rahatlıkla 
İçtüzük değişebilir. Veyahut kanun yeni bir 
şekil vereceği için ona göre muamele yapılır. 
Meselâ, Dilekçe Komisyonu vardır; Türkiye'de 
oturan vatandaşların teşriî organlara başvur
masına ait bir kanun. O da aynı şekildedir, ya
rın İm kanun değişebilir. Karma Komisyona 
bayka bir mahiyet verilebilir ve ona göre de 
muamele yapılır. Eğer ilerde burada bir deği
şiklik olabilirse, buna göre kanun tâyin eder, 
kanuna göre muamele yapılır. Anayasaya mu
gayir bir ciheti ve fazla bir tarafı yoktur. 

Arkadaşımla noktai nazar bakımından bera-
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beriz ama, bunun da bir mahzuru olmadığı ka- I 
naatindeyim. Arz ederim. I 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri; muhterem arkadaşım Sırrı I 
Atalay'Ia komisyon mevzuunda muhalefetimiz 
mevcut değil. Ancak, komisyonun teşkili bakı- I 
mından içtüzük bir hüküm sevk ediyor; diyo- I 
ruz ki, aynı bütçe müzakerelerinde Anayasanın 
tâyin ettiği şekilde, yani 94 neü maddenin işle- I 
mesi yolunda bir hüküm sevk ediyoruz. Kanaa- I 
timce komisyonun kurulması doğrudur. Bir I 
komisyonun kurulması mümkündür. Hattâ bir- I 
kaç da komisyon kurulabilir. Anayasa, komis
yonları tahdidetmemiştir. Ancak, bize, Millet I 
Meclisine nazaran Karma Bütçe Komisyonuna 
15 üye gönderin denilip, kendi içtüzüğümüzde I 
Anayasaya prosedür itibariyle muhalif oldu- I 
ğunu prensibolarak kabul ettiğimiz bir mad- I 
deyi koyarsak, hem muhalefetini kabul etmiş, I 
hem de içtüzüğümüzde buna yer vermiş olu
ruz. Bu itibarla, bu hususun bir kere Anayasa I 
ve Adalet Komisyonundan geçirilmek suretiyle 
işe bir vuzuh vermek, eğer komisyon da buna I 
muhalif ise, o zaman karşımızda bir tatmin 
mevzuu kalacaktır. Eski meclislerde, Ayan 
Meclisi ve Meclisi Mebusamn çalışmalarında bu I 
mevzu var imiş. Yalnız, şimdi bir de Anayasa I 
hükmü ile karşılaştığımız için, içtüzüğün Ana
yasaya muhalif bir hükmü kapsamaması bakı
mından bu komisyonun kurulması ve filhakika 
adedlerinin tâyini suretiyle muhalif bir cihetin 
bulunmaması için itiraz ediyorum. I 

Bu itibarla, esasta mutabıkız, fakat tatbikat 
bakımından hükümde âza adedi ile Karma Ko
misyonun tasrih edilmesine muhalifim. Bu se
beple tekrar söz almış bulunuyorum, özür dile- I 
Hm. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü. 
IÇTÜZÜK KOMISYONU SÖZCÜSÜ ÂMIL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, değerli arkadaşlarımın mütalâalarına sı
rayla arzı eevabedeceğim. 

Komisyonunuz, bu maddeyi hazırlarken Ge
nel Kuruldaki görüşmeler sırasında verilen tak
rirleri de nazarı dikkate almış ve takrirleri göz 
önünde tutmak suretiyle yeniden düzenlerken 
geçen sene kabul buyurmuş olduğunuz ve bu- | 
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gün yürürlükte olan Tüzüğün değişik 22 nci 
maddesini esas olarak almış bulunmaktadır. 

Bu değişiklik, geçen sene 22 nci maddede 
yapılan değişiklik, komisyon sayısının azaltıl
ması, komisyonların üye sayılarının azaltılması 
ve bilhassa bugünkü eski tüzükte her yıl yapıl
ması mûtadolan komisyon seçimlerinin 2 yılda 
bir yapılması hususlarına taallûk ediyordu, iki 
yılda yapılması geçen sene Yüksek Senatoca 
uzun uzadıya görüşülmüş, münakaşa edilmiş ve 
kabul buyurulmuş bir mesele olduğu için ko
misyon bunun üzerinde fazla teferruata lüzum 
görmeden bunu yeni maddeye nakletmiş bulun
maktadır. 

Kaldı ki, bu görüşmeler sırasında belirmiş 
olan ve ekseriyetle tasvibinize mazhar olmuş 
bulunan tasarı şu idi. 

Cumhuriyet Senatosu üyleri seçimlerinin iki 
senede bir yenilenmesi esastır. Binaenaleyh, iki 
senede üyelerin üçte biri yenileneceğine göre 
yeni gelen üyelerle komisyon seçimlerine ve ça
lışmalarına katılmalarına imkân vermek için 
komisyonların her iki yılda bir seçimlerinin ye
nilemeleri prensibi kabul edilmişti. 

Böyle olunca ve Anayasada da bir değişiklik 
yapılmadığına göre iki yılı bir yıla indirmek 
için bir sebep olmamak lâzımgelir. Kaldı ki, bu 
fikri ileri süren Sadık Artukmaç arkadaşımız da 
bu husustaki mülâhazalarından vaz geçtiler. 

Komisyon sayılarına gelince : Komisyon sa
yılan da gene bahsettiğimiz geçen seneki deği
şik metinden alınmıştır. Ancak bu hususta ile
ri sürülen bâzı haklı mülâhazalar nazara alın
mak suretiyle pek küçük bir değişiklik yapıl
mıştır ki, o da Sayın Berç Turan arkadaşımızın 
verdiği bir takrir üzerine iki komisyonun üye 
sayılarının birbiriyle değiştirilmesinin derpiş 
edilmiş olmasıdır. Bu sayılarda kıstas olarak al
dığımız şey, Cumhuriyet Senatosu üye tamsayı-
sıdır. Üye tamsayısından, 13 üyesi olan Baş
kanlık Divanı ve Grup Başkanlıklarını çıkar
dıktan sonra geriye kalan miktarın komisyonla
ra bölüşülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bir de Karma komisyonlar, yani Mil
let Meclisi ile müştereken teşkil ettiğimiz Kar
ma komisyonlar mevcuttur ki, bu karma komis
yonlardan, meselâ Dilekçe Karma Komisyonu 
gibi o karma komisyonlara üye vermek zarureti 
karşısında mahdut sayıda üyesi olan veya ka
labalık olmıyan Cumhuriyet Senatosunun ko* 
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misyonlarının üye sayısının ister istemez biraz 
mahdudolması gerekiyordu. Bu itibarla bâzı ar
kadaşlarımız, şu komisyon mühimdir, şunun sa
yısı şöyle olsaydı, dediler. Bunun böyle olma
sını gönül çok isterdi. Fakat arz ettiğim vazi
yet dolayısiyle buna imkân olamadı. 

Sayın Ağırnaslı arkadaşım, Hesapları incele
me Komisyonunun beş kişiye indirilmesini tekr 
lif ettiler. Biz, komisyon olarak bu teklife bir 
itirazda bulunmuyoruz. Arz ettiğim gibi geçen 
seneki metinde bu miktar dokuz olarak kabul 
edilmiştir ve yine dokuz olarak maddeye geçmiş
tir. Bunun beş olması komisyonumuzca söz ve 
itiraz konusu değildir. Kendileri zaten hesap iş
lerini bu komisyonda kaç kişinin yapacağını her
halde benden daha iyi takdir ederler. Bu komis
yon üyelerinin hazır bulunması ve işlerin yürü
tülmesinde bir mahzur yoksa, beşe inmesi için 
itirazımız olmadığını arz ederim. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı Plân ve Bütçe Komis
yonu dediler, Biz de böyle düşünmüştük. Fakat, 
77 sayılı Kanunu tetkik ettiğimiz zaman gör
dük ki, burada bu komisyonun ismi tâyin edil
miş bulunmaktadır. Kanunun 3 neü maddesinin 
4 ncü fıkrasında «Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosundaki plân komisyonları» denmektedir. 
Bu Plân Komisyonunun Bütçe Karma Komisyo
nuna verilen 15 üyeden kurulacağı da kanunun 
başka bir yerinde ifade edilmektedir. Kanunun 
hükümleri; bu plân komisyonlarına şu şu işler 
verilir demek suretiyle yapacağı işleri tâyin ek 
miş. O işlere baktığımız zaman görüyoruz ki. o 
işler bugün Bütçe Komisyonunun görmüş oldu
ğu işlerdir. Plânlı ekonomiye girmiş bütün mem
leketlerin parlâmentolarında Bütçe Komisyonu 
ile Plân Komisyonu birleşmiş bulunmakta ve 
Plân Komisyonu adını almaktadır. Ayrıca Plân 
ve Bütçe Komisyonu diye bir kelime ifadesinin 
hem bu kanunun kabul ettiği, adlandırdığı bir 
komisyon ismini değiştirmek gibi bir sonuç do
ğurması, hem de zaten Plân Komisyonunun bü
tün işlerinin Bütçe Komisyonuna verilmiş oldu
ğu için ayrıca Bütçe Komisyonunu koymaya lü
zum görmedik. Nitekim Millet Meclisinin îçtü-
zük tasarısını da inceledik. Orada da aynı usul 
ihtiyar edilmiş; orada da Bütçe Komisyonu diye 
bir komisyon yoktur. Bu suretle hem kanunun 
bu hükmü yerine gelmiş oluyor hem de iki Tü
zük hem ahenk olmuş oluyor. 
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Sadık Artukmaç arkadaşım, komisyonların 

gruplara taksimi bakımından bâzı mülâhazalar 
ileri sürdüler. Fakat takdir buyurursunuz ki, 
belli kamu faaliyetleriyle ilgili, yani bakanlık
larla ilgili komisyonlar ayrı bir grup teşkil eder
ler. Bir de umumi kamu faaliyetleriyle ilgili ko
misyonlar, Anayasa Komisyonu, Plân Komisyo
nu gibi komisyonlar; onlar da ayrı bir grup teş
kil eder. Bu iki grupu birbirine katmakta bir 
fayda olmadığı düşüncesindeyiz. 

Sarıgöllü arkadaşımızın Plân Komisyonunu 
çıkaralım, hakkındaki mülâhazalarına gelince ; 
Sayın Atalay arkadaşım benim söylemek mev
kiinde olduğum sözleri zaten ifade buyurdular. 
Arz ettiğim gibi, 77 sayılı Kanun, Plân Komis
yonunu tesis etmiş vaziyettedir. Bu kanun hak
kında Anayasa Mahkemesine gidilir. Anayasa 
Mahkemesi bunu iptal eder veya etmez. Bu, ayrı 
bir konudur. Fakat bugün yürürlükte olan bir 
kanun olduğuna göre, bu kanuna göre hareket 
etmek zarureti mevcuttur. 

Plân Komisyonunu kanun tesis etmiş vazi
yettedir. Buna ait yeni tüzük yapılırken gerek
li hükümleri sevk etmek zararetindeydik. Sonra, 
Anayasamız plân hakkında Devletin, İktisadi 
Kalkınma Plânının tanzim edileceğinden, Meclis
lerden geçireceğinden ve bu plâna göre kalkın
ma gayretlerinin sarf edileceğinden bahsetmekte 
ve buna ait hükümler vaz'etmiş bulunmaktadır. 
Bu hükümler karşısında Plân Komisyonunun 
tamamen kaldırılmasına imkân yoktur. Böyle 
olunca Plân Komisyonundaki metin daha evvel 
Millet Meclisinden mi, Plân Komisyonuna gel
sin, yoksa evvelâ Cuıuiimriyet Senatosuna mı 
sevk edilsin, şeklinde bir düşünce söz konusu 
olabilir. Ben şalhsan 77 sayılı Kanunun arkadaş
larımın düşünceleri hilâfına Anayasaya aykırı 
olmadığı kanaatindeyim ve Adalet Komisyo
nunda da aynı fikri müdafaa ettim. Çünkü, 
Anayasamız plân hususunda özel hükümler ko
nacağını tasrih etmiştir. Maihaza bu 92 nci 
maddeden gerekli hükümler sovk edilebilir, de
mektedir. 

77 saıyılı Kanunun Anayasaya, uygunluğu 
\mya uygun' olmadığı şeklindeki mütalâaların 
yeri burası değildir. Plân Komisyonu bizim tü
züğümüzde yer alsın im almasın mı hususu ba
his konusudur. Çünkü Anayasada plân yapıl
ması emredilmiş ve plânlı kalkınma kabul edil
miştir. Böyle olunca tabiatiyle plânı yapacak 
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Plân Komisyonuna da zaruret vardır. Plân Ko
misyonu Millet Meclisi Tüzüğünde de aynı va
ziyette derpiş edilmiş ve Plân Komisyonunun 
nelerle meşgul olacağına dair bir hüküm sevk 
edilmesi zarureti mevcuttur. IBu itibarla mad
denin bu kısmında değişiklik yapılmamasını 
istirham ederim. Günkü 77 sayılı Kanun, «Plân 
Komisyonu», diye adım ikoymuş ve bu Komis
yonun vazifeleri hakkında uzun uzun hüküm
ler v az'etmiş tir. Bu Komisyonun göreceği işler
le ilgili madde geldiği zaman bunları açıkhya-
cağım. 

Bu suretle arkadaşların itirazlarını cevap
landırmış oluyorum. 

Demek ki, Hesaplan İnceleme Komisyonu
nun 5 kişiye indirilmesine bir itirazımız yok. 

BAŞKAN — Efendim, .bir de Sayın Atalay'-
m, (E) fıkrasına lüzum olmadığı hakkında bir 
soruları vardı. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla.) — Efendim, madde, .152 nei 
maddenin kabulünden evvel Başkanlık Diva
nına sunulmuştur. Şimdi bu hükme lüzum kal
madığı aşikârdır. Binaenaleyh, (E) fıkrasının 
cılka rıl m ası fikrine katılıyoruz. 

FİKRET TURHANOİL (Aydın) — Efen
dim; Anayasanın 79, 84, 85, 94, 119, 149 ncu mad
delerinde daima, «Siyasi parti grupları» terimi 
vardır. Halbuki maddemizin OD) fıkrasında, 
«'Cumhuriyet Senatosu Parti grupları», denil
mektedir. Bıı maddenin ba<şma, Anayasamıza 
uygun bir müessese olarak, «siyasi parti grup
ları», tâbirini, yani «siyasi», kelimesinin bu 
metne konmasricabetmekte midir, değil midir? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hiçbir 
mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Tasrih ediyorlar, bir mahzur 
yokmuş. 

FİKRET TüRHANGİL (Aydın) — Hayır 
efendim; mahzur şu bakımdan vardır, Anaya-' 
isamızm bu tâbiri metinde yoktur, ondan. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Devamla) - - Siyasi parti •grupu mü
teradif sözlerdir. Parti grupu veya parti de
mekle zaten siyasi parti, ıveya parti grupu kas
tedilmektedir. Her halde gayrisiyasi parti gru
pu olmaz. Mutlaka siyasi demek zarureti yok
tur. Mamafih arzu buyuruyorsanız siyasi keli
mesi girsin, efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Sarıgöllü arka

daşımız maddedeki .A) fıkrasının (2) ııııma-
I ralı bendindeki (Plân Komisyonu Türkiye Bü-
ı yük Millet. Meclisi Bütçe Karma Komisyonu 
j üyeliğine O Senatosunca seçilen .15 üyeden ku-
j rnludur.) diye tesbit edilen fıkranın... Sayın 
| Sarıgöllü yalnız bu fıkranın mı? 
I OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
j Müsaade ederseniz ır^ edeyim. 
j BAŞKAN — Buyurun efendim. 
| OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —. 
; Muhterem Başkan, muhterem C. Senatosunun 
j sayın üyeleri, 13 ncü maddenin (A) fıkrasının 
I (1) le başlıyan ve 2 numara tahtında yer alan, 
| «Plân Komisyonu», vardır ki, buna hiçbir: su

retle itirazımız yoktur. Fakat Plân. iKo misyonu -
j nun karma bir komisyon ve 15 üyeden müte-
j şekkil olun» kaydının İçtüzükten çıkarılması-
{ nı veya ısrar ediliyorsa »bunun Anayasa ve Ada-
j let Komisyonuna sevkı için bir teklifte bulun

dum. «Komisyon» kelimesi bence kâfidir. Bıı-
[ nun teşkil tarzını burada tesbit etmezsek bir 
i zararı olmaz. Aksi halde, 77 sayılı Kanun, ya-

rın, «Anayasaya aykırıdır.» diye iptal edilirse, 
İçtüzükte aynı yeri yeniden değiştirmek mec
buriyetinde kalmış oluruz. Ve bu defa, böyle 

j bir müdafaa burada 5 rey gibi bir farkla geç-
I iniştir. Anayasaya muhalefetini derpiş etmiş 
j olmamıza rağmen, bugün İçtüzükte buna yer 
J vermemiz kanaatimce hatalıdır. Tetkik eden 

müesseseleri de belki hataya düşürebilir. Bu 
itibarla eğer ,bu kısmın çıkarılmasını kabul, edi
yorlarsa ne âlâ. Değilse, kanaatimce Anayasa-

J ya a/ykırıdır. Komisyona şevkini istirham edi-
I yorum. -••-
I BAŞKAN — Sayın İhsan Hami t Tigrel. 
I İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
I Muhterem arkadaşlar, plân hakkındaki kanun. 

Anayasa mugayir midir, değil midir müna-
I kasasının yeri burası değildir. Bu kanunun 
i Anayasaya mugayir olduğu iddiasında olan-
ı 1ar mevcudolduğu gibi aksini de savunan-
\ 1ar olmuştur ve bu kanun onların reyiyle 
| çıkmıştır. Bu kanunun icabı neyse onu yap-
J mak zarureti vardır. Anayasaya, mugayirdir, 

yeniden tetkik edilsin, gibi bir münakaşa yo-
| lunu açmak Heyeti Celilenizin verdiği kararın. 

Anayasaya mugayir olmadığını kabul etmek 
1 demektir. Binaenaleyh Saim Sarıgöllü'nün id-
j diasının yerinde olmadığını arz ediyorum. 
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BAŞKAN —Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — 77 nci 

maddenin Anayasaya mugayirliği ve saire gibi 
mütalâalar her iki teşriî organın ekseriyetle ira
desine iktiran etmiş bir keyfiyetin âdeta bu
günden meşkûk 'hale sokulması gibi 'bir manza
ra arz edeceği için lbu cümlenin çıkarılması hiç 
düşünülemez kanaatindeyim. Benim de mâru
zâtım tamamen bu yoldadır, beyefendi ifade 
ettikleri için tekrar etmiyeceğim. Bu olamaz. 
Yalnız bizim Plân Komisyonu sıfatiyle gördü
ğümüz işlerin dışında bir de plânla ilgili ol
maksızın, Bütçe Komisyonu sıfatiyle gördü
ğümüz işler vardır. Plânın ebedîlik vasfını düşün
memek mütalâsında, Saim Sarıgöllü arkada
şıma hak verdim. Halen plânlı bir yoldan vaz
geçemeyiz ama, o zaman da Bütçe Komisyo
nunun fonksiyonları bertaraf edilmiş, kalk
mış değildir. Binaenaleyh, «Bütçe ve Plân 
Komisyonu» kelimelerinin ayrı ayrı bulunma
sında fayda değil bence âdeta zaruret vardır. 
Çünkü Bütçe Komisyonunun plânla ilgili ol
maksızın bakacağı başka vazifeleri de vardır. 
Nitekim biz, Karma Komisyonda vakit vakit 
görüştüğümüz mevzuun plâna uygunluğunu gö
rüşmek üzere, o anda Karma Bütçe Komis
yonu olarak değil, Plân Karma Komisyonu 
olarak mevzuu münakaşa ediyoruz ve Plânla
ma Dairesinin de noktai nazarını alarak bir 
karara vardıktan sonra bu meseleyi halletmek 
şeklinde bir teamül tesis etmiş bulunuyoruz. 
Yani gerek Cumhuriyet Senatosunun ve gerek
se Millet Meclisinin bu komisyonları sadece 
Plân Komisyonudur diye düşünülmüş. Plân ve 
Bütçe Komisyonu olursa, plânın dışında bütçe
ye taallûk eden birçok t a san ve teklifler var
dır ; masrafla alâkalı olarak bunlar, beş yıl
lık plânı zedelemez ve beş yıllık plân bunlarla 
hiç meşgul olmaz. Meselâ Devlet memurlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun tadiline dair bir tasarı, plânla ilgili 
olmaksızın geçecek birçok kanunlar olabilir ki 
bunların hepsi Bütçe komisyonlariyle alâkalı
dır. Bu itibarla muhterem Tüzük Komisyonu 
iltihak buyururlarsa Bütçe ve Plân Komisyo
nu ibaresini koymamıza kanuni bir engel de 
olmaz. Plâna taallûk eden kanun sadece plâ
nı derpiş ettiği içindir ki, Plân Komisyonu 
adını da vermiştir. Bu komisyonların asıl isim
leri Bütçe Komisyonudur. Hattâ daha eski is-
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mi de Muvazenei Maliye Komisyonu idi. Plâ
na taallûk eden kanun bu komisyonlara ve bu 
komisyonların terekkübünden meydana gelen 
Karına Komisyona plânla ilgili mevzuları da 
vazife olarak lalı mil etliği için. Plân Komis
yonu ve Plân Karına Komisyonu adını ilâve
ten vermiştir. Bu itibarla birinci vazifesi Büt
çe Komisyonu olmaktır. Bu hususta ısrar bu
yuru ı aı n a 1 a nııı isti rh a ITI ed erini. 

Adedler meselesi üzerinde pek ısrrar etmi
yoruz. Yalnız ben bu yolda Riyasete bir tek
lif takdim etmiş bulunuyorum. Bu beş aded 
kabul buyurulursa Meclis Hesaplarını Tetkik 
Komisyonu için hakikaten kâfi gelir. Oradan 
artacak miktarı sağlık ve sosyal yardım hiz
metlerine koymak suretiyle, Millî Savunmayı da 
yine 15 e çıkarmak suretiyle bir formül düşü
nülebilir. Hakikaten ehemmiyetine binaen Milli 
Savunma Komisyonunun artırılması daha doğ
ru olur zannediyorum. Teşekkür ederim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü arkada
şımız bu ve plân komisyonu diye başlıyan ikinci 
bendin Anayasa ve Adalet encümenlerine, verdik
leri izahat dairesinde iadesini arzu ediyorlar. Bir 
takrirleri vardır. Komisyon iltihak etmiyor. 
Okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlık Divanına 
Müzakere edilen İçtüzüğün 13 neü maddesi

nin (A) bendinin 1 nci nolu : Bölümün 2 sayılı 
kısmı da plân komisyonu başlığı ile başlıyan 
2 nci kısımda tasrih edilen Karma Komisyonun 
teşkil tarzı Anayasaya aykırı olduğundan evvelâ 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bu fıkraya matuf olarak Ana
yasa ve Adalet Encümenine verilmesini arkada
şımız teklif ediyorlar. Bu teklifi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir'. 

Bu noktada sayın Ağırnaslı mm teklifi yazılı 
değil. Fakat encümenin noktai nazarını sorduk
ları için arz edeceğim. «Plân ve Bütçe Komis
yonu» denmesini teklif ediyorlar. Komisyon bu 
kelimenin konmasına iltihak edivor mu? 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bir kere 
daha izah edeyim efendim. 

BAŞKAN —• İzah buyuruldu efendim, tak
rir olmadığı için zaten reye koyamıyaeağım. 

Sayın Ağırnaslı arkadaşımız komisyon adet
leri hakkında mâruzâtta bulundu. Sonra bunu 
takdire terk etti. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Yalnız 
şimdi, f) adecl daha isabetli, olacaktır. Ben bunu 
İtilmeden teklif etmiştim. 

BAŞKAN — O halde olduğu gibi kalsın. Mad
deyi oyunuza arz edeceğim. Yalnız şunu arz ede
yim: sayın At alay arkadaşımız, «E fıkrasının 
çıkarılması lâ.nmdır, çünkü teşkilât kanunu ile 
düzenlenecek bir husustur» dediler ve bunun 
hakkında bir teklif verdiler. Komisyon da bu 
teklife iltihak etti. Bu fıkranın tayyını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu tayyedilen fıkradan başka 
bir de sayın Turhangil arkadaşımızın D fıkrası
nın başına «Siyasi» kelimesini ekliyerek ibare
nin «Siyasi parti grupları...» diye başlamasını 
istiyen teklifleri vardır; buna da encümenin iti
razı yoktur. Bu tashihlerle maddeyi oyunuza 
erz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. T5 nci madde plân hak
kındaki 77 sayılı Kanuna göre tanzim edilmiş 
ve oradan alınmış maddedir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca geri alınan 15 nci maddenin ye

rine aşağıdaki madde düzenlenmiş ve Genel Ku
rulun tasvibine arz olunmak üzere sunulmuştur. 

Komisyon adına Sözcü 
Â. Artus 

Plân Komisyonu 
Madde lö. — Başkanlık, uzun vadeli plânla 

ilgili gördüğü tasarı ve teklifleri en son olarak 
Plân Komisyonuna havale eder. Kanun tasarı 
ve teklifleri Hükümetin veya Genel Kurulun 
lüzum göstermesi halinde de, en son olarak bu 
komisyona havale olunur. 

Plân Komisyonu, bundan başka, kamu har
cama veya gelirlerinde artış veya, azalış gerekti
ren kanun tasarısı ve tekliflerini veyahut sade
ce belli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı ve
ya tekliflerin söz konusu maddelerini inceler. 

Vergi ve resimlerle ilgili kanun tasarı ve tek
lifleri, Yakıtlarla ilgili kanun tasarı ve teklifle-
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ri ve malî işlerle ilgili kanun tasarı ve teklifleri 
de bu komisyonda incelenir. 

Bu komisyon ayrıca, Kesinhesap kanun tasan
la mm inceler ve Sayıştay tarafından yürürlük
teki kanunlar gereğince verilen raporları görü
şür ve bu raporlardaki mütalâalar hakkında bir 
rapor düzenliyerek Genel Kurula sunar. Bu ra
porlar Genel Kurulda sadece genel görüşme ko
nusu olur. 

Plân Komisyonu, diğer komisyonların rapor 
ve metinlerinde yürürlükteki uzun vadeli plâna 
aykırı bulduğu hususları belirtir ve metni uzun 
vadeli plâna uygun sekile sokar. Bu takdirde, 
Genel Kuruldaki görüşmelerde esas, Plân Ko
misyonunun raporudur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz, sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Yüksek 
huzurunuzu sık sık işgal etmiş olmaktan dolayı 
özür dilerim. Ancak Tüzük Komisyonunda, Kar
ma Bütçe Komisyonunda olduğumdan uzunboy-
lu bulunamadım. Ama bu hususta söyliyecekle-
rim var. Zihnen sivri gibi görünen hususların 
tanı tatmin edilmesi için arz ediyorum. Fakat 
bu mevzuda öyle zannediyorum ki; mâruzâtım 
daha isabetli olacaktır. 

Bu komisyon ayrıca, Kesinhesap kanunu ta
sarılarını inceler ve Sayıştay tarafından yürürlük
teki kanunlar gereğince verilen raporları görü
şür ve raporlardaki mütalâalar hakkında bir ra
por düzenliyerek Genel Kurula sunar. Bu ra
porlar Genel Kurulda sadece genel görüşme ko
nusu olur.» 

Bu bir vazife, âdeta bir hetap murakabesi, 
bir üst hesap murakabesi vazifesidir. Yani, za
ten Divanı Muhasebat Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına veya her iki Meclis adına bu işi 
yapmaktadır. Bunun Kesinhesap raporlarını in
celeme işi, Karma Plân Komisyonu ve Bütçe 
Komisyonundan ziyade Meclis Hesapları Komis
yonunu daha çok ilgilendirir. Eskiden de bu iş 
böyle idi. Bunu değiştirip bu işi Bütçe Komis
yonuna vermek, işi en ağır, en mahmul komis
yonu bu nevi teknik mevzular içinde bocalatmak 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurur
larsa bu işi Meclis Hesapları Tetkik Komisyo
nuna bağlıyalım ve bunu kaldıralım. Çünkü 
hakikaten hem fonksiyonu itibariyle bu feo-
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misyona daha uygun düşen bir mesaidir bu. ; 

Hem de iş hacım itibariyle Karma Bütçe Ko- j 
misyonu ve Plân Komisyonu yeniden bir yük j 
altına girecek durumda değildir. 

İfade edeyim ki, bu iki senelik müddet, bi
rinci senesinde yetişme, ikinci senesinde de 
hizmet bakımından faydalı oluyor; fakat Kar
ma Plân ve Bütçe Komisyonuna iki seneden 
fazla tahammül edebilecek, vazifeyi bihakkın 
sabahtan gece yarılarına kadar yapmak sor
tiyle, mümkün değildir. Tahammülün üstünde 
bir mesaiyi icabettiiliyor. Ben bu komisyondan 
gelecek sene affımzı istirham edip başka bir 
komisyonu istirham edeceğini. Bu itibarla bu 
derece yüklü olan bir komisyona bu vazifeyi 
de tahmil buyurmamamzı bilhasısa istirham 
edeceğim. Zaten yakışanı da ; Meclis Hesapları 
İnceleni e Komisyonudur. 

Ayrıca burada bir kelime hatası var düzel-
! teceğim; «vadeli plâna, uygun sekile» diyor. 
Bu «sekile» değil «şekle» okıcak her halde. Bu
nu da bıı şekilde tashih etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Benim 

arz edeceğim hususu Niyazi Ağımaslı ifade et
tiler. 

BAŞKAN — Buyurun, 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, 15 nci maddede hüküm altına 
alınan Plân Komisyonunun yetki ve vazifeleri 
maalesef . yerinde değildir. Bunun bir kısmını 
muhterem arkadaşım A.ğırnaslı görev bakı
mından izah ettiler. Bunu bir de fonksiyon 
itibariyle Meclisin yetkilerine bir müdahale 
şeklinde kabul etmemek elden gelmez. Çünkü, 
Karma Bütçe Komisyonu mevcudolduktan, bu
rada bütün vergiler, mükellefiyetler, resim
ler müzakere edildikten sonra plânı Bütçe Ko
misyonu hizasında bir komisyon halinde İç
tüzükte bu geniş yetkilerle koyarsak Hüküme
tin Meclis üzerinde uzun vadeli plânı Hima
ye Kanunu ile bir hüküm tesis etmek istediği 
gibi, maalesef 'bu gibi geniş, bir düşünce ve 
(endişeye kapılmamak elden gelmiyor. 

Uzun.vadeli plânın korunması hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinde şayet Hükümet iş
tirak etmezse ancak âdemiitimat oyu ile me
seleyi hal gibi hükümleı- bulunmaktadır. Bi-
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naeıraleylı Hükümetin istemediği bir mevzuu 
demek ki, Meclis ancak âdemiitimatla Millet 
Meclisinde halledecektir. Binaenaleyh biz, Plân 
Komisyonu namı altında bu kadar geniş ve 
vâsi salâhiyetlerle Bütçe Encümeninin dışın
da ikinci bir encümenin ihdasında zaruret ve 
fayda görmüyoruz. Bu yetki altındu, isim ve 
vazife olarak Plân Komisyonunun bu yetkileri
ni, arkadaşımızın ileri sürdüğü mahzurlar 
bakımından, bunun bu yolda tadilini ve ko
misyona gönderilmesini istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN' -~- Sayın Tigrel, buyurunuz. 
İHSAN HAMİİ) TİGREL (Diyarbakır) • 

Kfendim, Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın fikir
lerine maalesef iştirak edemem. Bizim Bütçe 
Komisyonu, mâkul olan tahminime göre, zan
nederini mahmul değildir. Mahmul olan Kar
ma Bütçe Komisyonudur. Muayyen 'bir za
man içerisinde, muayyen şeyleri ve bütçeyi 
tetkik ederken fazla işi vardır. Bunun haricin
de diğer işleri ve bütçe ile ilgili işleri görmeye 
vakti, vardır. Bütçe Komisyonunun. Kaldı ki, 
kesinhesap raporları tamamen bütçeyi alâka
dar ettiği, için ve bu kesinhesapların bütçe tat
bikatından mütevellit bir neticesi olduğu için, 
yine Bütçe Komisyonu ki, Plân Komisyonu is
mini almıştır, onun tarafından tetkik edilme 
zarureti vardır ve Büyük Millet Meclisi kurul
duğu günden bugüne kadar bu usul tatbik edil
mekte ve hiç aksamamaktadır. 

Meclis Hesaplarını Tetkik Hncümeni, daha 
doğrusu adı üzerinde, sadece Meclis hesaplarını 
incelemekle mükellef olduğuna ve pek az aza
dan mürekkep bulunduğuna göre, bu işi ona 
İnhmil etmek doğru değil değildir, yine Bütçe 
Komisyonu ki, Plân Komisyonu ismini almıştır. 
bütün bu vazifeleri, para işleriyle alâkalı olan 
bu hususların doğrudan doğruya bütçe komis
yonunda görülmesinde isabet ve zaruret vardır 
ve eski İçtüzükte de bu maddeler bu suretle 
musarrah bulunmaktadır. Bu gelen teklifi ye
rinde buluyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
yok, buyurun Sayın Sözcü. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, arkadaşlarımız kesinhesap kanun tasarıla
rının incelenmesi ve Sayıştay raporunun görü-
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şülmesine aidolan 4 ncü fıkranın çıkarılmasını 
arzu ediyorlar. Bu vazifenin Senato Hesapları 
İnceleme Komisyonuna verilmesini teklif bu
yurdular. Senato Hesapları înceleme Komisyo
nu, isminden de anlaşılacağı üzere Senato he-
saplariyle ilgili bir faaliyeti yapmak üzere ku
rulmuştur. Plân Komisyonu, kabul buyurduğu
nuz şekle göre^ kanunun emrettiği şekle göre, 
aynı zamanda Bütçe Komisyonunun vazifesini 
ifa etmekte olan bir komisyondur. Böyle bir 
komisyonda evvelâ bütçenin incelenmesini, ke-
sinhesap kanun tasarılarının incelenmesini tabiî 
olarak karşılamak lâzımgelir. 

Fakat, Bütçe Encümeninin her yıl 3 aylık 
bir müddet içerisinde çok kesif bir mesaisi var
dır, bu da Aralık - Ocak ve Şubat aylarıdır. 
Bilhassa Aralık ve Ocak aylarıdır. Bunun dı
şında komisyonun kesif bir mesaisi olduğu fik
rini kabul etmeye imkân olmadığı kanaatinde
yim. Çünkü, Karma Bütçe Komisyonu çok na
dir olarak toplanmaktadır. Geriye her sene 
kendi bütçelerini yani Karma Bütçe komisyon
larındaki üyelerin ayrı ayrı toplanıp kendi 
meclislerine ait bütçe ve plânla ilgili meseleleri 
tetkik etmeleri kalıyor. Plân esasen 5 senede 
bir gelir ve ancak 5 senede bir komisyonu kesif 
çalışmaya mecbur eder. Bunun dışında bâzı ka
nunlarda tereddüdedilir ve acaba yürürlüğü 
plânın bütünlüğünü bozuyor mu diye bir sual 
vâridolacak ve o takdirde bu kanun Plân Ko
misyonuna incelenmek üzere gönderilecektir. 
Bunun dışında normal olarak bu komisyon Büt
çe Komisyonu olarak vazife görecektir. 77 sa
yılı Kanuna bakınız, şöyle bir hüküm sevk edil
miştir; orada deniyor ki ; her meclis plân ko
misyonları kurulduktan sonra «Her bir yasama 
Meclisinin İçtüzüğü ile verilen diğer görevleri 
yerine getirirler.» Demek ki, Plân Komisyonu 
bu 77 sayılı Kanunun verdiği vazifeleri, âdeta 
kanun koyucusu yeterli olmadığı kanâatinde 
bu komisyonun daha başka işler görebileceği 
kanaatinde ve sayıyor sayıyor şu işleri görür
ler, dedikten sonra «ve her bir yasama meclisi
nin içtüzüğü ile verilen diğer görevlen yerine 
getirirler» işte bu kanunun vermiş olduğu mü
saadeden faydalanarak biz de Plân Komisyonu
na Bütçe Komisyonu vazifesini görmekle olan 
komisyona, bu fıkra ile kesinhesap kanun tasa
rılarının görüşülmesi ve bunlara ait raporun 
incelenmesi vazifesini vermiş bulunuyoruz. Bu 
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.zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi namına Sa-
yıştayca esas itibariyle bizim namımıza bir mu
rakabesi yapılıp, buraya arz edilmektedir. Böy
le bir hususla ilgili olarak, kesinhesabm tetkiki 
pek tabiî ki, ihtisas bakımından mütehassıs olan 
komisyonca yani, Plân Komisyonu tarafından 
incelenmesi lâzımgelir. Bunu Senato ile ilgili 9 
arkadaşımızın sırtına yükleyip de bunları üıısi-
yetleri olmıyaıı mevzu içinde çalışmaya mecbur 
etmek, bence maslahata uygun olmasa gerektir. 
Arkadaşlar, bu komisyon cidden meşgul bir ko
misyondur. Buna hiç şüphe yok. Fakat her hal
de bu görevi yapamıyacak kadar meşgul oldu
ğunu ben şahsan kabul edemiyorum. 

Millet Meclisinin bugünlerde görüşülecek 
İçtüzüğünde aynı esaslar kabul edilmiştir. Biz 
bunu tesbit ettiğimiz zaman daha henüz Millet 
Meclisinin içtüzüğü çıkmamıştır. Birkaç gün 
evvel çıkan tüzükte gördük ki, bu vazife Millet 
Meclisinin Plân Komisyonuna verilmiş bulun
maktadır. Bunun için arkadaşlarımın İsrar bu-
yurmamalaruıı ve maddeyi aynen kabul etme
lerini istirham ediyorum, hürmetlerimle. 

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

dim, yüksek huzurunuzda Bütçe Komisyonunun 
ve Karma Komisyonun mesaisinin fazlalığı hak
kında bir beyanatta bulunacak değilim. Yalnız 
Muhterem İhsan Hatnit Tigrel Beyefendinin 
ifade buyurdukları gibi, normal bir mesai oldu
ğunu söylememe de imkân yoktur. Sabahın 
saat onundan hazan gecenin onuna kadar, ara
da bir ıbuçük saatlik yemek tatili vererek ve öy
lesine kesif bir mesai içinde iki ay müddetle ça
lışıp, arkasından iki ay dinlenmedikçe tekrar 
vazifeye ıbaşlaması dahi mümkün değildir. Bun
ları bir tarafa bırakıyorum; Bütçe Komisyonu, 
normal olarak zaten plân olmaksızın, karma hal
de bulunmaksızın daima yüklü, daima ağır bir 
vazife altında olduğu düşünülerek, diğer bölüm 
ve kısımlardan farklı olarak teşkilâtlandırılmış, 
ona göre teçhizatlandırılmıştır. Ancak, mesaisi 
ağırlığından dolayı verilmesin erbabı mucibe-
sinde de değilim, ben. Ağır da olsa Yüksek Se
nato bir vazife tahmil edince, gayet tabiî 
olarak, komisyon olarak, ona mutavaat eder, 
bu vazifeyi de elbette görmesi icabederdi. Ben
ce prensibi de yanlış oluyor. Çünkü, Bütçe 
Komisyonu, Plân Komisyonu ve Karma Komis
yon, Devletin icra organlarına gelecek yıllar 
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için, 'bir yol, bir hattı hareket çizer. Yani, De.v- I 
letin idaresine bir istikamet verir. Encümenin 
kabul ettiği bütçelerle ve plân ile bu istika
met tâyin edilir. Tatbikata taallûk eden büt
çeler, burada kanuni şeklini aldıktan sonra, 
tatbikine taallûk eden şey, yerine harcanmış 
mı, harcanmamış mı hususu sadece teknik bir 
iştir ve muhasebecilikle alâkalı, hesap işleriy
le alâkalı zevatın meşgul olmasını daha tabiî 
görür. Çünkü ben şahsan Bütçe Karma "Komis
yonu üyesi olarak muhasebecilikten hiç anla
mam. Zaten Bütçe Karma Komisyonu da. muha
sebecilikten anlamayı hiçbir zaman icabettir-
mez. Bütçe Komisyonu da, Plân Komisyonu 
da öyledir. Orada biraz daha perspektif far
kı vardır. Arz ettiğim gibi Devletin müstak
bel icraatına bir istikamet vermek gibi bir 
perspektifle meseleleri mütalâa eder. Verdiği 
bütçe tasarılariyle veya plânlarla Devlet, 
tam mahalline sarf etmiş midir, etmemiş mi- I 
dir? Zaten bütçe kanunlan, neleri Hükümet 
değiştirebilir, Meselâ bölümler içinde mad
deden maddeye aktarmayı Vekiller Heyeti ya
pabilir. Şayet kararnamesi varsa Divanı Mu
hasebattan da geçer. Yerine sarf edilip edil
mediğini, sarfiyat bakiyesinin, masraf bakı- I 
yesinin Hazineye irat kaydedilip edilmediği 
gibi teknik hususatın tetkiki ise hiçbir şekil- I 
de Bütçe ve Plân Komisyonunun vazifesiyle 
ilgili değildir. Nitekim eskiden Sayıştay Ko
misyonu adı altında bir komisyon vardı. İster
seniz adına Sayıştay ve Meclis Hesaplarını Tet
kik ve İnceleme Komisyonu deyiniz, her hal
de prensibi bakımından dahi Plân ve Büt
çe Komisyonu ile, bu meselenin alâkası Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonuyla olan 
alâkasından on defa daha azdır. İhsan Hamit 
Tigrel arkadaşımızın noktai nazarına bu- nok
tadan iştirak edemiyorum. Vasifesinin mahmul 
olduğu hususunu takdirlerinize arz ederek, 
mütalâamın kabul buyurulmasmı istirham I 
edeceğim. Nitekim, bu istikamette olmak üze- I 
re Sadık Artukmaç arkadaşımız da bir takrir-. I 
vermişlerdir. Bu takriri de 'kabul buyurmam- I 
zı istirham ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, söz mü iste- I 
diniz f I 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — I 
Evet efendim. J 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri; 

Efendim, bu 15 nci madde üzerinde çok 
titizlikle durmak iktiza eder, kanaatindeyim. 
Tekraren arz ediyorum ki, Plân Komisyonuna 
tevdi edilmek istenilen yetkiler, Meclis üze
rinde. Hükümetin plânın diktasını tesis eder. 
Bâzı maddeler ve kanunlar görüşülürken, 
üzerinde günün şartlarına göre belki hoşgö
rürlük mümkündür. Fakat ileride hangi mad
denin. hangi komisyonların hangi zihniyet ve 
çerçeve içinde hareket edeceğini tâyin ve tes-
bit etmek çok güçtür. Binaenaleyh, mezkûr 
Plânı koruma Kanununda tâyin ve tesbit edi
len maddeler bizim İçtüzüğümüzde dahi bâzı 
mecburiyet ve bâzı kayıtlar vaz'etmiştir. Biz 
aynı kayıtları 15 nci maddede teSbit ve tas
rih edersek, binaenaleyh burada Meclisin fonk
siyonunu, Senatonun ve eğer aynı maddeleri 
kabul etmiş ise Millet Meclisi de kendi fonk
siyonlarını kısıtlamış olur. Çünkü içtüzükte 
yer alan 15 nci maddeye göre, teklif edilip de 
bu komisyona gitmiyecek hemen hemen hiçbir 
husus kalmıyor. Nasılsa çıkmış olan ve 'belki 
de yarın iptal edilecek olan bir kanunun ışı
ğı altında kendi İçtüzüğümüzü düzenleme
nin kanaatimce hatalı olduğu neticesine var
dım. Ve hiçbir mecburiyet de yoktur. Biz ken
di İçtüzüğümüzü, maddemizi kendi anlayış ve 
Meclisin çalışması şartlarına uygun olarak 
maddeyi hüküm altına alarak seVk edelim. Sa
yın Ağırnaslı arkadaşımızın dediği gibi, hesabı 
katilerin v.s. gibi hususların Plân Komisyonu 
ile hiçbir alâkası yoktur. Bununla şu yapılmak 
isteniyor ki; plân, bir nevi bütçenin de üs
tünde ve her şeyin neticesi ibir nevi plâna bağ
lanmaktır. Plânı hazırlayıp getiren müessese, 
netice itibariyle 'Meclislerin üstünde dahi bir 
hüküm tesis etmek ve Meclisi kendi hükmü 
iradesi altında bulundurmak gayesini istihdaf 
etmektedir. Bunu daha evvelce de söyledik. 
Tekrar arz ediyorum, 15 nci maddedeki hüküm
ler dağıtılmalı, diğer encümenlere ve yalnız 
plânla ilgili hükümler burada yer almalıdır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — ıSayın Bozcalı. 
ÖMER LÜTPI BOZCALI (izmir) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım. 15 nci 
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maddenin gayet yerinde tedvin edildiğini arz 
•ettikten sonra, 13 ve 15 nci maddelerle alâkalı 
bulduğum komisyonların teşkiline dair hususa-
tın Anayasa hükümleri dairesinde tedvin edil
mediğini gördüğüm için, 15 nei maddeden son
ra bir madde veyahut da 15 nci maddeye bir 
fıkra eklemek suretiyle bunun hallini arz edi
yorum. O da şudur: Dilekçe Karma Komisyo
nunun teşkiline dair olan ve Yüksek Meclisi-
nizce kabul edilip bâzı, noktalar üzerinde her 
iki Meclis arasında ihtilâfa düşülüp, bilâhara 
Karma Komisyonca bu ihtilâf da halledilen hu
sus ki, Karma Komisyon teşkilinde, Mecliste 
mevcut siyasi parti gruplarının ve siyasi parti 
üyesi olmayanların sayıları oranlarına göre dik
kate alınır, bu esasa göre her Meclisten hangi 
siyasi parti gruplarınca ne kadar aday gösteri
leceği önceden her Meclis Başkanlığınca tesbit 
olunur, yolunda hükümler Vaz'edilmişti. Yapıl
masını arzuladığımız ve üzerinde titizlikle dur
duğumuz tüzüğün bu noksanlarının giderilme
si iktiza eder. Komisyonların teşkilinde yarın 
(birçok ihtilâflara düşmek ihtimali vardır. Si
yasi parti gruplarının ve siyasi parti grupu teş
kil etmiyen arkadaşlarımızın adedlerini nazarı 
dikkate almak suretiyle bir maddenin tedvin 
edilmesi iktiza etmektedir. Bendeniz 16 nci ve
yahut Komisyon Sözcüsü arkadaşımız bilmem 
nereyi münasip görürler, ya 16 nci maddeye ve
ya 15 nci maddenin sonuna aynen şu ilâvenin 
yapılmasını arz ve teklif edeceğim. 

«Komisıyionlar, Mecliste mevcut siyasi parti 
gruplarının ve siyasi parti grupu üyesi olma
yanların sayıları oranına göre dikkaite alınır. 
Bu esasa göre Mecliste mevcut siyasi part i grup
larınca ne kadar aday gösterileceği önceden 
Başkanlık Divanınca tesbit olunur.» şeklinde 
bir ilâvenin yapılmasına zaruret vardır. Hattâ 
Komisyon eğer tensip buyururlarsa Dilekçe 
Komisyonunun 1 nci maddesinde bu cihet iyi 
bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeyi aynen 
bir madde halinde kabul veyahut da 15 nci 
maddeye eklemenin muvafık olacağı kanaatin
deyim. Bu teklifimin kabulünü arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Bozcalı sizin teklifinizin 
15 nci madde ile alâkası yoktur. 13 ncü mad
de de komisıyonlara aittir. Şimdi, komisyon söz 
istiyor ise, komisyona söz vereceğim. 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim 
mümkün ise; teklifler okunduktan sonra konu
şayım. 

BAŞKAN — Evvelâ iSayın Artulkmaç'ın 
takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3.6 nci maddenin 4 ncü fıkrası, C. iSenatosu 

Hesaplarını İnceleme Komisyonunu ilgilendiren 
görevleri iktiva etmektedir. Bu sebeple mezkûr 
fıkranın madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
ISadık Artulkmaç 

BAŞKAN — 4 ncü fıkranın 'çıkarılmasını 
teklif ediyorlar. 

İÇTÜZÜK KOMİSİ ONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca IS. Ü.) — Kabul 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Bozcalı arkadaşımızın takriri 
var. Sayın Bozcalı 16 nci madde olarak mı tek
lif ediyorsunuz? 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Ben
deniz 16 nci madde olarak yazmıştım, ama Ko
misyon bilmiyorum, hangisini münisap göre
cek ? 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 
Şimdi tasrih buyurunuz. Bu müstakil madde 
ise, sırası gelince oya sunalım. 15 nci maddeye 
ilâve ise şimdi oya koyalım. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — 14 ncü 
maddeyle alâkası vardır. O zaman, okunsun. 

BAŞKAN — O halde maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlar, 3 ncü bölümün di
siplin cezalarına ait maddelerine geliyoruz. 
Malûmunuz olduğu gibi bu üçüncü bölümde 5 
madde tetkik ve kabul edilmiş idi. 4 madde de 
Komisyona iade edilmişti. Bunlardan 139 ncu 
madde hakkında Sayın Celi! Cevherioğlu, Ta
nık Remzi Baltan ve Akif Eyidoğan arkadaş
larımız, Muhittin Kılıç, Esat Çağa, Hüseyin 
Kalpakboğlu, Ömer Lûtfi Bozcalı, selâmı Üren, 
ıSuat Seren'in iki takriri, Hidayet Aydıner, 
Mehmet llkuçan ve gene Ömer Lûtfi Bozcalı 
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arkadaşımızın, Akif Eyidoğan, Hüseyin Kal-
paklıoğlu arkadaşlarımız takrir vermişler ve 
şimdi bu talkrirlerin ışığı altında Komisyon ye
ni maddeyi huzurunuza getirmiş bulunuyor. Bu 
izahatla maddeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca geri alman yeni 139 ncu mad

de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine sunulmasını rica ede
rim. 

Komisyon adına Sözcü 
Â. Artus 

C. Senatosundan geçici olarak çıkarılmak 
cezası 

Madde 139. — C. Senatosundan geçici olarak 
'çıkarılmak cezasını 'gerektiren haller şunlardır: 

1. iki kere takbih cezasına uğradığı hal
de bunu gerektiren hallerden vazgeçmemek, 

2. Aynı birleşimde üç defa takbih cezasına 
uğramak 

3. Büyük Millet Meclisini, C. Senatosunu 
ve Millet Meclisini tahkir etmek, 

4. C. Senatosu Başkanını, Millet Meclisi 
Başkanını, Başbakanı, Bakanları tahkir etmek, 

5. Toplantı salonunda yahut C. Senatosu 
veya Millet Meclisi binası içinde re'sen takibi 
'gereken bir suç işlemek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen! 
iSayın Tigrel. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, maruzatım maddenin 
3 ve 4 ncü fıikralarına aidolacaktır. 

Eski metinde teklif edilen ve encümence 
kabul edilen maddenin üçüncü fıkrası şöyle 
idi : «Cumhuriyet Senatosunu, Millet Meclisi
ni, Cumhurbaşkanını, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanını, Millet Meclisi Başkanını, Hüküme
ti, Başbakanı tahkir veya tehdidetmek.» 

Şimdi gelen metinde ise, «C. (Senatosu Baş
kanını, Millet Meclisi Başkanını, Başbakanı, 
Bakanları tahkir etmek.» diyor. Burada Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisini tahkir et
mek dendikten sonra, sanki üçüncü bir organ 
daha varmış ıgibi, Büyük Millet Meclisi teri
mini buraya ilâve etmekte ben isabet göremi
yorum. Esasen Senato Başkanlık Divanı ile 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı arasında öte
den beri bir noktai nazar ihtilâfı vardır. 

Anayasanın hükmüne göre, Parlâmento 
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iki organdan ibaret telâkki edilmektedir, Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. Bunun 
haricinde bir organ mevcut değildir. Bir te
rim mevcuttur, Parlâmento terimi. Biz ona 
tarihî bir değeri vardır diye Parlâmento yeri
ne Büyük Millet Meclisi demişiz. Mevcudol-
mıyan bir organı, bir hayali, bir vehim i koy
makta bir mâna görmüyorum. Ve bu tâbiri 
ifade etmek yani Büyük Millet Meclisi tâbiri-

I ni buraya ikame edersek kendi dâvamızı yani 
iki organdan mürekkebolan, ondan başka or-
ıgan yoktur dâvasını biraz zayıflatmış oluruz. 
Acaba neden encümen bunu ilâve etmiştir? 
Bu bir. 

4 ncü maddede, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanını, Millet Meclisi Başkanını, Başbakanı, 
Bakanları tahkir etmek kaydı var. Eski me
tinde Cumhurbaşkanı da var idi. Bu çıkarıl
mış. Bu ıbir. İkincisi : Bütün 'bu arkadaşlar 
vazifelerinin ifası sırasında tahkir edilmiş ol
maları lâzım. Yoksa, bunun haricinde hususi 
sebeplerle bir hâdise olmuş mevzuubahsolamaz. 
Vazifenin ifası sırasında ise Başkan kadar, 
Başkanvekillerinin de aynı vaziyette bulun-

I duklannı derpiş etmek lâzımgelir. Bunu şahsi 
bir mesele olarak söylemiyorum. Bugün varım, 

I yarın başka bir arkadaş seçilir. Ama Başkan
lık vazifesini ifa eden arkadaş Başkan olmaz 
da Başkanvekili olabilir. Esasen sözcü, ona 
da şümulü olduğunu, o zaman ifade (buyurmuştu. 
Bu itibarla, tabiî vazifenin ifası sırasında, 

I «Başkanvekili» kelimesinin de ilâvesi lâzımge
lir kanaatindeyim. Bilmem sayın sözcü bu hu
susta ne düşünür? 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım; İhsan Hamit Beyefendi ifa
de ettiler. Bendeniz de aynı şeyi arz edece
ğim. Büyük Millet Meclisi teriminin buradan 
mutlaka kaldırılması lâzımdır. Zaten mevcud-
olan bir düşünceyi kendi kendimize eğer bu 
'Tüzüğümüze koyarsak teyidetmiş oluruz. Bi
zim, Cumhuriyet Senatosu olarak ortaya koy
duğumuz şey, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu vardır, üçüncü bir Meclis yoktur. 
Binaenaleyh Büyük Millet Meclisi teriminin 
ıburadan kaldırılması lâzımdır. Maddeye zü-
hulen konduğuna da kaaniim. 

Yine iSayın Tigrel'in işaret ettikleri gibi, 
| Cumhurbaşkanı da bu ibarenin içerisinden çılk-
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mıştır. Bunda da foir zühul vardır. Sayın söz
cü de bunun yanlışlıkla çıkarıldığını ifade et
miş oluyor. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Akif Eyidoğan. 
AKlF EYlDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, Parlâmento haddizatında bir 
çetin müessesedir. Yani bizim burada vazifemiz 
icrayı murakabe etmektir. Bütün Azayı Ki
ramın edebi kelâma riayet edecekleri gayet mü
sellemdir, bunda kimsenin bir diyeceği yoktur. 
Fakat öyle olur ki, münakaşa sırasında aciz is-
nadolunabilir; iktidara aciz isnadolunabilir ve 
bu derece tahkir yolunda da tefsir olunabilir 
ve burada konuşan arkadaşı da geçici surette 
ihraca kadar varabilir. O bakımdan bu kür
süde kendilerini müdafaa edecek hakarete mah
mul olsa dahi ona cevap verecek durumda olan
ları bu maddeden çıkarmak lâzımdır. Yani bil
hassa Başbakanı ve bakanları bu maddeden çı
karmak lâzımdır. Başbakan ve bakanları ten-
kid ederken kulanılan kelimeler, hakarete mah
mul oldu, diye geçici ihracı gerektirecek olur
sa burada genel görüşmelerin selâmetle cere
yanını temin etmek mümkün olmaz. Müsaade 
buyurun, burada, kendini müdafaa edebilecek 
durumda olanları metinden çıkaralım. Ama, 
Reisicumhura söylemiş; o ihracı gerektirir. Bu
rada bulunmıyan ve cevap veremiyecek olan 
Millet Meclisi Başkanına atmış, tutmuş; o da 
ihracı gerektirir. 

Burada cevap verebilecek zevatın fıkradan 
çıkarılmasına dair bir önerge takdim ediyorum. 
Fakat bu kadar mühim bir maddenin görüşüle
ceği bir ekseriyetin de bulunmadığı kanaatin^ 
deyim. Yani 139 neu maddeyi görüşecek bir ek
seriyeti göremiyorum. 

Müzakereyi tatil edersek daha münasip olur, 
kanaati vicdaniyesindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
(Beş üye ayağa kalkarak ekseriyetin olma

dığını ifade ettiler.) 
BAŞKAN — Kürsüde hatip var, sözünü bi

tirsin. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Efen

dim ; 85 nci maddeyi tetkik edersek, birinci fık-
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rasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mec
lisler demek suretiyle her üç Meclisin maddeten 
var, ismen var, lâfzan var nasıl varsa var. Ana
yasanın 85 nci maddesinde sarahatle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, içtüzükleri
ni yapar, dediğine göre, bizim müşterek İçtü
zükte yer alması gereken ve arkadaşlarımızın 
temas buyurdukları «Büyük Millet Meclisi» de
ğil, bu «büyük» ün önüne de Sayın Komisyo
nun bir «Türkiye» kelimesi koyması zarureti 
var. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Büyük 
Millet Meclisi değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olması lâzımgelir. Onun için İçtüzükte yer 
alması, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü tedvin edilirse o toplantıda her hangi 
bir muvakkat çıkarma veya takbih cezasını ge
rektiren hususun o İçtüzükte yer alması gere
kir. Bu bakımdan bunun çıkarılması taraftarı
yım. Eğer oylama yapıldığı takdirde Büyük 
Millet Meclisi olarak değil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak tedvininde zaruret olduğu ka
naatindeyim. 

Bendeniz ayağa kalkan arkadaşlarımın du
rumu ve Başkanlık Divanının da bu hususu ikaz 
etmesi hasebiyle sözlerimi kısa keseceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ekseri

yetin olmadığı gözüküyor. Yalnız, Başkan 
olarak, bir noktayı teessürle arz etmeye mec
burum. 

Bu tüzük, bir senedir üzerimde çalıştığı
mız ve iki aydır da gündemimizde bulunan bir 
iştir. Dışarda oturup, müzakerelere gönülden 
katılmıyan arkadaşlara Başkan olarak tees
sürlerimi ifade etmek isterim. 

Eğer, Teşkilât Kanunumuzun çıkmasını ve 
Cumhuriyet Senatosunun hassasiyetle müdafaa 
ettiği haklarının ve vecibelerinin teeessüs etme
sini arzu buyuruyorlarsa, arkadaşların, Tüzük 
müzakerelerine katılmalarını ve hassasiyet gös
termelerini, ben, tarihî bir borcum olarak, 
üzüntü ile hatırlatıyorum. 

Ekseriyet olmadığı için, 24 . 1 . 1963 Per
şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanıma saati : 17,55 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

OTUZBİRİNCİ BİRLEŞİM 

23 . 1 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KOKULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

t 


