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1. — GEÇEN TUTAMAK ÖZETÎ 

Tahiî Üye Mucip Alaylı; son olaylarla ilgili 
olarak şahsı 'hakkında yapılan neşriyat ve isnat
lara dair açıklamalarda bulundu. 

Hakkâri Üyesi Âdil Türkoğlu'nun vefatına 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve merhumun 
hatmasını tazizen ihtiram duruşu yapıldı. 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 «ayılı Kanana ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu üzerinde gö
rüşüldü ve tasarı 'kanunlaştı. ! 

. . . ' 
'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile | 

Amerika'da kâin Howard International înc. Fir- | 

Sözlü sorular 
1. -— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet | 

Aydıner'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine \ 

2. — GELEN 

Raporlar 

1. — Harcırah Kanunundaki .bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hüküm
ler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
(Senatosu Malî ve iktisadi îşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/222, C. Senato
su 1/199) (Gündeme) (S. Sayısı : 109) 

2. ----- Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/366, C. Senatosu 1/198) (Gün
dem e) (S. Sayısı : 108) 

ması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru üzerinde bir müddet görüşüldü. 

10 Nisan 1963 Çarşamba günü saat 16 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Yozgat 
Sırrı A t alay Sadık Artuıkmae 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

Fael Oil yakılmasına dair sözlü soru önergesi, 
Maliye, Sanayi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/174) 

KÂĞITLAR 

3. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkında
ki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/256, C. Senatosu 1/197) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 107) 

4. — 1 Kasım 1962 tarihinde yapılan C. Se
natosu Başkanlık Divanı seçiminin Anayasa 
ve Adalet Komisyonunca Anayasa açısından 
tetkiki hususunda C. Senatosu Genel Kurulu
nun 22 Kasım 1962 tarihli 9 ncu Birleşiminde 
alman karar üzerine, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu tarafından hazırlanan rapor (5/2) 

SORULAR 

>• mmm •• 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önel (Adana), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN —- Yoklama yapılaeaiktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef ekseriye! İm iz yoktur. 

(Dışarda arkadaşlar var sesleri) Bir saat son
ra topla-ıımalv üzere oturuma son veriyorum. 
Sayın Ete ; bugün .kanun ımüza,keresi yoktur, bu

nu arz edeyim de beyhude yere arkadaşla.!' bek
lemesinler. (Bir saat sonra İçtüzük mü görüşü
lecek sesleri) 

Evet, bugün bir saat sonra İçtüzüğü müza
kere etmek üzore toplanacağız. 

Kapanma saati : 15,12 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 16,10 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTÎPLER : Sakıp Önel (Adana), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olmuştur, muza- kereye başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

BAŞKAN — Evvelce heyete tevdi edilmiş 
olan maddelerin müzakeresine devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Senatosundan çıkarılma cezasına ait 
139 neu maldde komisyona gitmişti. Komisyondan 
gelen seklini okutuyorum : 

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı birinci yıla 
ait 24 . 10 . 1962 günlü 95 nci Birleşim tutanağı
nın sonunclaclır. 

Yüksek (Başkanlığa 
Yeniden düzenlenerek taikdim edilmiş olan 

139 ucu maddede bâzı hatalıar olmuştur. Doğru 
metin aşağıdadır. Genel Kurula bu metnin su
nulmasını rica ederim. 

Komisyon adına Sözcü 
Â. Artus 

'O. Senatosundan .geçici olarak çıkarılmak ce
zası 

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

.1. İki kere takbih cezasına uğradığı halde 
bunu gerektiren hallerden vazgeçmemek, 

— 583 — 
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2. Aym Birleşimde üç defa. takbih cezasına 

uğramak, 
8. (I Senatosunu ve Millcl; Meclisini tahkir 

etmek, • 
4. — • Cumhurbaşkanını, C. Senatosu Başkanı- • 

m, Milılet Meclisi Başkanını, Başbakanı, Balkan- i 
lar Kurulunu, Başkanlık görevini yerine geti- | 
ren Başlkanve'k'il inü tah'kir etmek, | 

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

BAŞKAN — Bu madde hakkında* bir de ta- j 
dil teklifi var, onu da okutuyorum. ; 

ıSayın Başkanilığa 
C. Senatosu kürsüsünde cevap verebilecek 

durumda olan Hükümet Başkanı ve Bakanlıaırı 
taSbkir keyfiyetinin muvakkat ihracı gerektireni- | 
yeceği düşünülerek, Başvekil ve Vekillerinin j 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiim. i 

Zonguldak I 
Akif Eyiidoğan : 

! 
BAŞKAN —•- Komisyon bu tekliif hakkında 

ne düşünüyor'? Bakamlar] a> Başbakanım bu line
tinden çıkarilmasını teklif etmektedirler. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTIIS ('Cumhurbaşkanınca .S. Ü.) — Katılmı
yoruz efendim, evvelce uzun uzadıya görüşül
dü. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Tadil teklifinde ısrar ediyor musunuz efen

dim? 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Israr 

ediyorum. 
'BAŞKAN — Maddeden Başbakan ve balkan

ların çıkarılması teklif edilmektedir. Bu tekli
fi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 

'Efendim ihtilâf hâsıl oldu. Başbakan ve Ba
kanların maddeden çıkarılmasını kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 38 e 
karşı 45 reyle kabul edilmiştir. Başbakanla, Ba
lkanlar maddeden çıkaırılacaktır. Maddeyi bu 
şekli ile okutuyorum. 

(Madde .yeni şekli ile bir daha okundu), 
•BAŞKAN -—• Maddeyi hu okunan değikiş 

şekliyle kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takbih ve geçici olarak O. Senatosundan çıkarıl
ma cezaların m verilme usulü 

Madde 140. — Takbih ve geçici alarak C. Se
natosundan çıkarılmak cezaları, Başkanın teklifi 
üzerine, O en el Kurulca görüşmesiz ve işari oyla 
kararlaştırılır. 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen üye
nin bizzat veya bir arkadaşı vasıtasiyle açıkla-
ima yapmaya hakkı vardır. 

Takbih ve geçici olarak O. Senatosundan çı
karılmak cezaları tutanak özetine geçirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum: Kabul eden
ler... 'Etmiyenler... Kaimi edilmiştir.. 

i) Af dileme 
Madde 141. — Ocçiei olarak C. Senatosundan 

çıkarılmak cezasına uğrıyan bir üye söz alarak 
kürsüden af dilerse tekrar O. Senatosuna gir
mek hakkını kazanır. Mükerrerler bu haktan 
mahrumdurlar. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz ist/iyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum: Kabul eden
ler... !Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışarı çıkma mecburiyeti 
Madde 142. — O. Senatosundan geçici ola

rak çıkarılmak cezasına uğrıyan üye toplantı 
salonundan derhal dışarıya çıkmaya mecburdur. 
Bu üye cezarun uygulandığı oturumdan itiba
ren üc .birleşim C. Senatosu çal ısım a I arma katı
lamaz. 

C. 'Senatosundan geçici olarak çıkarılmak ec
zasına uğrıyan üye toplantı salonlunu terk et
mek istemezse, Başkan oturumu geçici olarak 
kapatır ve o üyeyi idare âmirleri vasıtasiyle sa
londan dışarı çıkartır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 146. — O. Senatosu Başkanı C. Sena
tosunun ve birleşimlerin inzibatı için gerekli 
tedbirleri alır. İdareci üyeler 'bu hususta Baş
kana yardım ederler. 

İnzibat kuvvetleri, .birleşim devam ettiği 
müddetçe, toplantı salonuna giremezler. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 149 dan son fıkra — Dinleyici loca
larının dışında kendilerine yer ayrılmış olan
larla, basın localarında .bulunanlardan bu im ad-
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denin ikinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket 
edenler Başkanlık Divanınca dışarı çıkartılır. 

BAŞKAN — Bu, eCvelki kaimi edilmiş, olan 
149 ncu maddeye ilâvesi istenen fıkradır. Oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.... 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Bu fıkrayı izah 
edeceğim. 

(Oylama sırasında söz olmaz sesleri) 
BAŞKAN — Doğrudur, ama belki verile

cek izahat faydalı olur diye arkadaşa söz ver
mek istedim. Mamafih arkadaşım ısrar etmedi
ğine göre fıkrayı reyinize sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatalı olarak kabul edilen hükümlerin düzel
tilmesi. 

Madde 72. — Bir tasarı veya teklifin kesin 
olarak oylanmasından önce, komisyon veya bir 
üye, tasarı veya teklifin bir veya birkaç madde
sinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri süre
rek gerekli değişikliğin yapılmasını ist ivebilir. 

O. Senatosu, teklif sahibini, komisyonu ve 
Hükümeti dinledikten sonra teklifin kabul veya 
reddi hakkında görüşmesiz i sari oyla karar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. maddeyi reyinize sunuyoru: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Uzun vadeli plânın C. Senatosunda 'müzake

resine ait aşağıdaki maddelerin 24 ııcü sayfada
ki I I nci kısmın 7 nci bölümüne eklenmesi ve 
bu holümün evvelce kabul edilmiş olan 81 nci 
maddesinin metinden çıkarılması uygun gö
rülmüştür. Keyfiyeti Genel Kurulun tasvibine 
sunmanızı rica ederim. 

Komisyon adına Sözcü 
Â. Artus 

Yedinci Bölüm : Uzun vadeli plân ve bütçe 
görüşmeleri 

Uzun vadeli plânın görüşülmesi 
Madde 81. — Plân Karma Komisyonundan 

gelen uzun vadeli plân hemen bastırılıp üyelere 
dağıtılır ve dağıtma tarihinden itibaren tam iki 
gün geçtikten sonra C Senatosu Genel Kurulun
da görüşmelere haşlanır. 

C. (Senatosu Genel Kurulu bu metni en çok 
altı gün içinde aralıksız görüşüp karara bağlar. 
Genel Kurulda görüşmeler, plânın tümü üzerin
de yapılır. 

Plân, O. [Senatosu Genel Kurulunda bir de
fa görüşülür. 

10 . 4 . 1963 O : 2 
BAŞKAN — Efendim, haslıklar matbu me

tinde unutulmuş, şimdi beraber okuttum. 
Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirme ve geliverme önergeleri 
Madde 82. — Plânın tümü üzerindeki görüş

meler bittikten sonra önce Hükümet tarafından 
plânın bütünlüğünü bozmıyacağı belirtilen değiş
tirgeler oylanır. 

Plânın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe be
lirtilen değiştirgeler gerekçeli ger i ve ime önergesi 
sayılır. Bunlar ve plânın Hükümete geriveril-
mesine dair gerekçeli önergeler görüşüldükten 
sonra gerekçeler ayrı ayrı oylanır. 

Dikkate alınmasına karar verilen geliverme 
önergeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
açılır. Gerek birinci, gerek ikinci görüşme sırasın
da, bunlardan her biri hakkında sadece Hükü
met, Karma Komisyon ve geriverme önergesinde 
ki birinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer 
imza sahibi birer defa konuşabilir. 

Bu görüşmeler sonunda geliverme gerekçele
ri tekrar ayrı ayrı oylanır. Bundan sonra plânın 
tümü açık oya konur ve plân kabul edilen geri
verme gerekçeleriyle birlikte Plân Karma Ko
misyonuna sevk 'edilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen1? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle evvelce tevzi edilmiş olan kısmın 
müzakeresi bitmiştir. Şimdi yeni teklifler var
dır ki, Sırrı Atalay arkadaşımızın geçen gün yap
mış oldukları tekliflerdir. Bunlar da Encümen
den gelmiştir, bunları okutacağım. Daha evvel 
müsaade ederseniz bir takrir vardır, onu okuta
cağım. 

5. — BAŞKANLIK DİVANIN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — T. B. M. M. Dış münasebetlerinin dü
zenlenmesine dair kanun teklifim görüşmek üze
re, Anayasa ve Adalet, İçtüzük ve Dışişleri ko
misyonlarından beşer üyenin iştiraki ile bir Ge
çici Komisyon kurulması hakkında Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkam Ş&ref Kayalar'm 
önergesi. 

Yüksek Başlkanbğa 
T. B. M. M. Dış münasebetlerinin düzenlen

mesi hakkındaki kanun teklifinin aidiyeti ciheti 
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ile havale olunduğu Anayasa ve Adalet, İçtüzük 
ve Dışişleri komisyonlarından kuru lu geçici bir 
komisyon ta raf ından tel kikini arz ve rica etle
rim, 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Şeref Kayalar 

B A Ş K A N — Dış münasebetlerin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifinin müstaceliyetine 
binaen Adalet, İçtüzük ve Dışişleri komisyon
la r ından seçilecek üçer üyeden ibatet bir Karma 
Komisyon taraf ından tetkikini reyinize sunuyo
rum : 

A K İ F E \ r İ D O ( l A N (Zonguldak) - - Üçer 
üye yetmez efendim, fjç komisyon iştirak ediyor, 
beşer üye versinler. 15 kişiden teşekkül etsin 
ve beş kişi ile nisap 1 Las.il olabilsin. Üçte bir ni
sap iki, üç kişi ile hâsıl oluyor ki, bu da çok gü
lün*; netice veriyor. 

B A Ş K A N — Arkadaşımızın teklifi veçhile 
hoşor üyeden mürekkebolnuılk üzere bir Ka rma 
Komisyon toplanmasını reyinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi İç tüzüğün müzakeresine) devam ediyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa. 
Cumhur iye t Senatosu Genel Kuru lunun 

2 . 4 . 'I!)(5'J ta r ih l i f>4 neii Birleşiminde komisyo
numuza, havale edilen önergeler aşağıdaki şekil
de kabul edilmişlerdir. 

Arz olunur. 
içtüzük Komisyonu Başhanı 

Ahmet Yıldız 

Beşinci Kısım - İkinci Bölüm ola rai; aşağıdaki 
hususların. 2 madde olarak yer almanı 

1. C. Senatosu üçle bir yenilenmeleri iki 
yıllık sürelerin tanı olmasından sonra Seçim Ka
n u n u n u n tesbit et t iği zamanlarda yapılır . 

2. C. Senatosunun üçte bir yenilenmesi hal
lerinde tesbit, edilen seçim gününden önceki ,'JO 
^i'ın için yenilenmeye tabi olan üyeler izinli sa
yı l ı r lar . Yeni seçilenlerin C. Senatosunda atıd-
içecekleri güne k a d a r yenilemeye tabi olan üye
ler. C. Senatosu top lan t ı la r ına kat ı labi l i r ler . 

B A Ş K A N — Bfendim, b u r a d a madde halin
de gösterilmemiş, f ıkra hal inde gösterilmiştir . 
Biraz izahat ver i r misiniz? 

— 58 
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S I R R I A T A L A Y (Kars) - - Efendim, bura

da. iki madde hal inde İç tüzükte yvv almasını is
tediğim hususların .1 nci ma.dd.esi, C. Senatosu
nun Anayasa hükümler ine göre üçte bir yeni
lemelerinde Anayasanın derpiş et t iği iki yıll ık 
müdde t in fam. olarak dolması keyfiyetidir. İki 
yıl tanı olarak dolduktan sonra. Seçim Kanunu
nun tesbit et t iği zamanlarda üçle bir yenileme
nin yapiimasitiuı, .İçiüzüğün hükmü altına abıı-
Miasını derpiş e tmekledir . İki yıl dolacak. Bun
dan sonra., üçte obanı yenilemesi yapı bacak. Bu 
üçte bir yenileme yapıldıktan, sonra, iki yıl 
müddet ki, bundan sonra ancak ilk ad çekme 
iki, ikinci ad çekmece tabi olanlar dö;'i ve on
dan sonra altı senede bir Cumhur iye t Senato
su üyeleri seçilmiş olacakt ı r ki, bir üye altı se
ne vazife ifa elmiş olacaktır . Yalnız öncekiler 
iki., sonraki ler dör t sene üyelik yapmış olacak, 
ama. ara seçimlerin yapılması , ancak iki yıllık 
M ürenin tam olarak dolması ve iki yılın dolma
sından sonra Cumhuriyet Senato.su seçimlerini 
derpiş eden Seçim Kanunundak i hükümlere gö
re seçim hangi t a r ih te ise ve nasıl yapıl ıyorsa 
o şekilde yapılsın. 

İkinci maddede ; yenilemeye tab i 'o lan lar , bu 
k a r a r ı n verilmesi ta r ih inden itibaren ;î(J gün 
izinli sayılırla;'. Art ık seçime tabi ve kur'a çe
ken üyeler veyahut, ileride altı yıl hizmet, eden
ler de tekrar yenilemeye tabi oldukları zaman 
bir ay izinli sayılsınlar. Ayrı ayrı müracaat 
edip Başkanl ıktan izin alma mecburiyeti obua
sın, izinli sayılsınlar. Ve ancak isfiyen üye C. 
Senatosunun çalışma la rina, ka I ılabileeek, devrim 
edecektir . 

Bir diğer hüküm d e ; C. Senatosu çalışma
larında, ad çekmeye tabi olan üyelerin üyelik 
sıfatının, yeni seçilecek üyelerin seçimini nıü-
t aak ip değil de bu üyelerin C. Senatosunda 
Aua.yasa.inn derpiş ettiği şekilde yemin ettiği 
ana kadar devanı et t iğinin iç tüzükte hüküm 
altına, abuması derpiş edi lmektedir . 

Baş l ık lar yoktur . Başl ıklar ; «C. Senatosu
nun üçte bir yenilemelerinde yapı lacak işlem» 
diye konabil ir . 

CKNAP AKSU (Maraş) - - Bfendim kabul 
edilen kanuna göre bu suret le müddet te , bir 
müdde t tecavüzü oluyor. Bu şa r t l a r a l t ında, 
buyurduğunuz şekilde tezat oluyor. 

S I R R I A T A L A Y (Devamla) - Kabul ett iği
miz o k a n u n d a da, temel fikir, iki senenin tanı 

http://Las.il
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olarak dolmasıdır . Tanı olarak dolduktan son
ra Secim K a n u n u n d a k i hükme muvazi olur, te
zat halinde de l i ld i r , <»nu teyit eder mahiye1 ie-
dir, a y k ı n de l i ld i r . Arz ederim. 

F A R U K İŞİK (Vaii.^ — Bir sun! soracağım. 
BAŞKAN — Efendim bir üyenüı diğer üye-

ye sual sorması iç tüzüğe muhalift ir . İçtüzük 
müzakeres inde İçtüzüğe muhalif hareket ediyo
ruz. .Buyurun. 

FARUK İŞIK (Van) - - Bir şey rica edece
ğim : 

«Ycnilemiyc tabi olan üyeler izinli oldukla
rı 'müddetçe Cumhuriyet Senatosu üyeliği sıfa
tını muhafaza ederler» ibaresi konsa, daha va
zıh olmaz mı? 

SİHRİ. ATA LA Y (Kars) — Yenilemiye tabi 
olanları 30 gün izinli sayıyoruz. Tik .parti üçte 
bir kur ' a ile t eskit edilecek ve yenilemeye tabi 
olacak, ikinci üçte bir yine öyle, faka t o nidan 
sonra ku r ' aya lüzum kalmıyaca'k, iki senede 
üçte 'bir yenilemeye t ab i olacaklar. Bunları 
izinli sayalıan, diyoruz, tzinli o lanlardan iste
yen çal ışmalara 'katılabilir hükmünü koyarız. 

Diğer fıkrada, ifade edilen husus : Yeni seçi
lenlerin andiçmcleriue kadar , bunlar ın üyeydik 
sıfatları devam eder, diyoruz. Zaten ediyor. 

30 gün izinli d iyoruz ; fakat «ben bu 30-
günliik izini kullannıiyacağım, C. Senatosu ça
lışmalarına. kat ı lacağım» derse bunlar ın Cumhu
riyet Senatosu toplant ı lar ına , kat ı labi lecekler i 
hakkında bir sarahat veriyoruz. İçtüzük gereğin
ce 30 gün izinli «»kınlara, sen izinlisin aırtık top
lan t ı la ra katılaımıyacaksın, denmemesi ve bu
nu (inlemek içindir . Yoksa, diğer cümlede yeni
ler andiçineeye k a d a r eskilerin sıfatları de
vam edecektir» yâni C. Senatosunun üçte bir 
yenilenmesine tabi olanların sıfatları yenilen 
andiçineeye k a d a r devam ediyor. 

B A Ş K A N — Arkadaşımızın arzusu, daha va
zıh olması merkezindedir . Yâni, andiçineeye ka
da r Senato üyeliği sıfatının mahfuz tu tulma
sının işaret edilmesi merkezindedir . 

Bilmem Bncümen hu husus ta ne düşünüyor? 

ITÜSBYİK KALPAKLI OĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, A n a y a s a ' d a sar ih hüküm vard ı r . 
Sayın .Faruk Iş ık ' ın söylediği husus, Anayasa ' -
da madde hal inde nazar ı i t ibara alınmıştır . Ye
nileri gelip a udi erinceye k a d a r eskilerinin Se

natör lük sıfatı devam e 
hüküm vardır . 

BAŞKA X — O ha!d( 

l er, di ve 'da 

bunları fıkra halinde 
değil, bu fıkraları maddeleşt i rerek ve başlıkla
rını yapmak suret iyle okuyarak reylerinize arz 
edeceğim. 

Komisyon bunlara bir başlık verse. Herhal
de komisyon bunlar ı te tk ike vakit bulamamış . 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AH-
M.HT YTLDTZ (Tabiî Üye) — Söz is t iyorum. 

BAŞKA X — Buyurun . 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BASICANI AH
MET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın a rkadaş
lar, bu t ak r i r l e r i a ld ık tan sonra Komisyonu res
men toplayamadık . Bunun için t e k r a r arz ede
yim. Yeter sayı oluncaya k a d a r bu toplant ıyı 
yapamadık". İki defa. davet yapt ık . Bu davete 
a rkadaş la r herhalde »'rapta veya. başka yerler
de meşgul oldulkları için «'elemediklerinden, top
lanamadık. Birincisinde sadece sözcü ile topla
nabildik. İkincisinde Alpiskender bey, sözcü ve 
ben, üçümüz ancak toplan akildik. Bu vesile ile 
bu takrir ler , bir komisyonun görüşünü resmî 
şekilde sunaca'k mahiyet te değildir . Ancak, ko
misyonun, bulabildiğimiz temsilcili eriyle 'konuş
t u k t a n sonra, size komisyon takdimi olarak hem 
başlıklarını ve hem de 'madde sıralar ını koymak 
suretiyle metne i tha l ederek, sunulacakt ı r . Şim
dilik metin oîaırak sunulmuştur . Resmî k i r ko
misyon olarak, toplanmadığımız için, komisyon 
görüşü şeklinde başljklaııiyle ve madde sırala-
riyle yeni teklifleri sunamadık . 

Bu vcAsile ile bir noktayı daha arz etmek İs
t iyorum : 

Komisyonun arz etmek istediği hususlar var
dır. Muhte rem arkadaş lar ımız k u n d a n sonra 
davetlere! ya. kat ı ls ınlar y a h u t t a Senato Başkan
lığı lütfetsin 'komisyonu yemi üyelerle takviye 
etsin. Bunu söylerken üzgünüm ama, resmî da
vet yapt ığımız ha lde arkadaş lar ı top lamak müm
kün olamıyor. Üç defa yazdık. Baş'kanlık 'kana-
liyle de yazdık. Durumu daha. evvel Sayın Baş
kanl ığa arz et t im, Bıaşkan da resmen dave t yap
tı ; fakat, bir tür lü ye ter sayı bulunamadığı 
için, çözüm şekillerimiz Komisyonun resmî gö
rüşü haline gelememektedir . (Bundan dolayı, 
Komisyonun ya üyelerle takviye edilmesi, yahut 
da Başkanl ık Divanının Komisyon Üyelerine 
tebl igat yaparaik, bundan sonra toplantılara. 

587 — 
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devamların] sağlamaısuıı arz -ve istirham ederim. 

'BAŞKAN — 1 nei maddeyi okutuyorum. 
Üç.fe bir yenileme İmli. (Beşinci kısım - İkin

ci bölüm hakkındaki imdin tekraır olumdu). 
.BAŞKAN --- Al el ni reyinize sunuyorum... 
KAÎilIK IŞIK (Yan) -— Komisyon yok. Şim

di yapdau 'konuşma hırdan Komisyonun olmadığı 
a.ı.ıhrnhnıştır. iade <Mİe:!i':>ı, Komisyon toplansın 
ve i M kik elisin. 

HMÎTÎT ATAI-AV ( K „ > S ; - - Komisyona ha
vale edilmiştir. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Faruk Beyin 
söylediği, doğrudur. Komisyonun toplanamadığı 
ve resmen 'tetkik etmediği anlaşıldı. İade edil
sin ; Komisyon yeniden toplansın veya takviye 
edilsin, iviee tetkik •cttükten :;onra tekrar •müza
kere edelim.. 

BAŞKAN — Maalesef komisyon bulunmadı
ğına göre yapılacak muamele yoktur. Yalnız ko
misyon üyelerinden istirhamımız, yalandan iti
baren toplanıp bunun başlıklarını... 

Bunlar komisyona gitmiş değildir, değil mi? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU BAŞKANI AH
MET YILDIZ (Tabiî Üye) - - Komisyonu bir 
türlü toplıyamadık. Başkanlığa da arz ettim. 
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Komisyon toplanamıyor, dedim. Bu arzıma ve 
Başkanlığın tebliğ etmesine rağmen, komisyon
da yeter sayı temin edemedik. Başkanlık tekrar 
tebliğ «der ve komisyon da toplanırsa müzake
re ederiz. Veyahut da biz istifa ederiz, yeniden 
bir komisyon seçilir. 

BAŞKAN — Söz mü istediniz Paşam? 
KÂZIM ORBAY ((hunhurhaşkanlığuıea. S. 

Ü.) •-- Sayın Başkan, tüzük bımu tu.nui.men tas
rih etmiştir. Bir komisyona üç. defa gel m iyen 
istifa (diniş sayılır. Bu durumda komisyon baş
kanı, Senato Başkanlığına bildirir ve yeni 
seçim yapılır. Devanı etmediklerine göre yeni 
seçim yapmak lâzımdır. 

BAŞKAN ----- Şu halde komisyon, başkanından 
rica edeceğiz, kendileri üyeleri yarın toplantıya 
çağırsınlar. Yine iştirak etmedikleri takdirde 
yeni bir komisyon seçilir, yahut üç kişiden ve
ya muayyen sayıda kimseden terkibettirilir. 
Zaten resmî bir komisyon değildir, muvakkat bir 
komisyondur. Ona salâhiyet verilir. 

Bugün bu vaziyet karşısında müzakereye de
vama imkân yoktur. Yarın saat 15 te toplanmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

http://tu.nui.men
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