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3. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 

1. ~~ 'Milletlerarası andlaşmaların ya
pılması. yürürlüğü ve yayınlanması ile 
bazı audîaşmalanıı yapılması için .Bakan
lar. Kumluna yetki verilmesi hakkındaki 
kanını teklifinin Millet Meelisinee kabul 
olunan metni ve Cnmhuriyet Senatosu Ge
çle! Komisyon raporu (M. Meclisi 2/419, 
0. Sona'osu 2/îiO) f S. Savr-
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Vazifı yurt dışına gidecek 

an Dışişleri 'I»akanı Feridun Cemal Er-

Sayfa 
kin'iıı dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardmıcısı Turhan 
l-Vyzioğlu'nun vekillik edeceğine dair 
(annhurbaşkan.iığı tezkeresi 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Milli 
Savunma Bakam ti ha mi Sanca r'ın dönü
şüne kadar kendisine. Maliye Bakam Fe
ri d Melen'in vekillik edeceğine, dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi! 
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280 4. — Görüşülen işler 
l. — Cumhuriyet Senatosu 

Teklifi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük 
Komisyonu raporu (2/15) (S. Sayısı : 
65 e ek) 280:297 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; «Devlet iktidarının en itibarlı ve 
yüksek organlarından biri olan ve demokratik 
hayatımızın ebedî mesnetlerinden birisi bulu
nan Cumhuriyet Senatosunun 65 nci Birleşimi
ni açıyorum» cümlesiyle Birleşimi açtı. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler, Tabiî üye
ler, A.P., C.H.P., C.K.M.P., M.P. ve Y.T.P. grup
ları adlarına verilen; 

1. — 21 Mayıs 1963 günü erken saatlerde ha
rekete geçen bâzı kuvvetlere karşı süratle kar
şı koyan ve en kısa zamanda Devletin hâkimi
yetini sağlıyarak bir defa daha memleketi ba
direden kurtaran Kahraman Türk Silâhlı Kuv
vetlerine, Türk Milleti adına, Yüce Senatonun 
takdir ve şükran duygularının ulaştırılması; 

2. — Harekât esnasında şehit düşen kahra
manların aziz hâtıraları için 3 dakika ihtiram 
duruşunda bulunulması hakkındaki önerge 
okundu. 

Başkan; Büyük ve Şanlı Türk Ordusuna 
minnet ve şükran duygularımızın iblâğı vazife
sini, Başkanlık Divanının büyük bir gururla 
yerine getireceğini beyan etti. 

Türk demokrasisinin korunması yolunda ve 
bu vazife duygusu içinde şahadet mertebesine 
erişenlerin.hâtıralarım taziz için üç dadika say
gı duruşunda bulunuldu. 

Bursa Üyesi Baki Güzey'in; Türk vatanının 
istikbali, büyük Türk Milletinin huzur ve refa
hı, demokratik rejimin müdafaası uğrunda.. 
20/21 Mayıs hâdiselerinde,ölenlere, rütbeleri ne 
olursa olsun, general rütbesiyle şehit muamelesi 
yapılması ve malûllerine tam maaş verilmesini 
temin için Hükümetin kanun teklif etmesi iste
ğini belirten önergesi okundu ve Başkan öner
genin Hükümete verileceğini bildirdi. 

Bütçe Komisyonunda acık 'bulunan üç üye
liğe Emin Açar, Âli Aksoy ve Hüseyin Otan se
çildiler. 

Mardin Üyesi Kemal O rai'a izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve izin 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosunu ve Millet Meclisini 
temsilen Rusya'ya gidecek heyete ilâveten seçi
lecek iki üyenin tefrikinin Başkan tarafından 
yapılması kabul olundu. 

22 Mayıs 1963 Çarşamba günü saat 14 de 

I Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin müş-
| t erek. toplantı yapacağı bildirildi, 

Cumhuriyet Senatosunun, birleşik toplan
tıyı mütaakıp, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
nü görüşmek üzere toplanması kabul edildi. 

6183 sayılı Âmine alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki Kanunun 10 nen maddesinin 5 
nci bendi ile '00 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının; tekrar açık oya sunu
lan, ikinci -maddesi salt çoğunlukla kabul olun
duktan -sonra, yürürlük maddeleri görüşüldü ve 
[asarının kaımnluğu Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edildi. 

Milletlerarası andlaşmaların yapılması, yü-
j rürlüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmaların 
• yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril-
' m esi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena-
I tosu Geçici Komisyon raporu üzerinde gö'rüşül-
| dü. 1 - 6 ncı maddeleri işari oyla kabul edildi. 
j 3, 4 ve 5 nci 'maddeler, Millet Meclisi metninde 
i değişiklik olduğundan, açık oya sunuldu. 

Başbakan İsmet İnönü, 20/21 Mayıs isyan 
I hareketleri ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin başa

rısı hakkında, mütaaddit defalar şiddetli alkış
lara, vesile olan, açıklamasını yaptı, 

Milletlerarası andlaşmaların yapılması, yü
rürlüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmaların 
yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam olunarak 7 nci 
ve mütaakıp maddeleri işari oyla kabul, 7 nci 
madde, Millet Meclisi metninde değişiklik ol
duğundan, açık oya sunuldu. Yapılan tasnif 
sonucunda 3, 4, ve 5 nci maddelerin oylanmasın
da yeter sayı bulunduğu, 7 nci maddenin gele
cek birleşimde tekrar açıık oya sunulacağı bil
dirildi. 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; iç meselelerimiz-
deki buhranlarımızı ve Parlâmentonun hâkimi
yetini zedeleyici davranışları önlemek üzere bu 
konularda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesini geri aldığını bildirdi. 

Bursa Üyesi İhsan Sa.bri ÇağlayangiPin, 
mahallî seçimlerin ne zaman yapılacağına dair 
Barbakandan ve 

Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in, Adalet 
Bakanı ile İçişleri Bakanı arasındaki ihtilâfa 
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dair Adalet ve içişleri Bakanlarından sözlü so
ruları, soru sa'hipleri ikinci defa hazır bulun-
madı'klarından düştü. 

Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nm 162 sayılı 
sözlü sorusu, soru sahibinin izinli bulunmasın
dan, 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 181 sa
yılı sözlü sorusu, soru saihibinin bu birleşimde 
hazır bulunmamasından; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 143 sa
yılı sözlü sorusu, ilgili Bakan ve, 

Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 171 sayılı sözlü 
sorusu, içişleri Bakanı haızır bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

İstanbul Üyesi Riıfat öztürkçine'nin, komü
nizme karşı Hükümetin aldığı tedbirlere dair 
sözlü sorusuna Başbakan adına Adalet Bakam 
Abdülhak Kemal Yörük ve, 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hida
yet Aydıner'in, resmî memurların çalışma saat
lerine dair sözlü sorusuna Başbakan adına 
Devlet Bakanı ve Başba'kan Yarclımcılsı Hasan 
Dinçer cevap verdi. 

Adana Milletvekili Kemal Sarııbrahim'oğ-
lu'mın, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262; 

Adana Milletvekili Kemal Sarıiıbrahimoğ-

lu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2-265; 

Adana MiMetve'kili Kemal Sarıibrahimoğ-
hnıun, Dilekçe Komisyonunun 24.2 .1960 ta
rihli Haütalık Karar Cetvelindeki 2261; 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 227; 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
İLi'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 .1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 ve, 

Adana Milletvekili Kemal Saııibrahimoğ-
lu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 .2 .1963 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine daiv önengeleri ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporlarının görüşülmesi, ilgili 
Bakanlar veya yetkili temsilciler hazır bulun
madığından gelecek Birleşime bırakıldı. 

22 Mayıs 1963 Çarşamba. >günü, Meclislerin 
birleşik toplantısını mütaakıp içtima etmeık 
üzere Birleşime son verildi. 

(Başkan Kâtip 
Başkanvefcili Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğhı 



B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 16,30 

BAŞKAN — îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğîu (Sivas), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN —- Çoğunluk hâsıl olmuştur; gün-
11 ora e geçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Milletlerarası and taşmaların yapılması, 
yürürlüğü ve yayınlanması île bâzı andla.şmala-
rın yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon, raporu (M. Meclisi 
2/U9, C. Senatosu 1/50) (S. Sayısı: 129) 

BAŞKAN — 7 nci madde gecen biıicsim-
tle açık oya sunulmuşitu. Ekseriyet olmadıkı 
için bugün tekrar arık oyunuza sunuyorum. 
Kutular dolaştırılacak. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'hı dö
nüşüne kadar kendisine, Derlet Bakanı re Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğfu'nuu, vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN 
ram efendini. 

İki tezkere vardır, okutuvo-

Cuniıhuriyi't Se uatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına .gidecek olan Dışiş

leri Bakam Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne j 

kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Barbakan 
Yardımcısı Tu Hh.au. Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın iteklifi üzerine muvafık gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

('uuLİıurbaşkanı 
Cemal 'Gürse* 

BAŞKAN' - Ittılaınıza arz olunur. 

,'/. - Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa~ 
ruııma. Bakam İlhfı'mi Saucar'ın dönüşüne ka
dar kemlisine. Maliye Bakanı Fcrid Helen'in ve
killik ed(ceffine dair ('umhurbaşkanlıği tezkeresi 

BAŞKAN -«- İkinci tezkereyi okutuyorum. 

(.Viinkuriyct Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile. yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı İiiıami Sancar'ın dönüşüne 'kadar ken
disine Maliye Bakanı Kerid Meleıı'iıı vekillik 
eitmesinin, Başbakanın teklifi üzeriııe muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Günsel 

BAŞKAN Ittılaınıza arz olunur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

(1) 65 e ek basmayazı 6 net cilt 24 .10 .1962 
tarihli 95 nci Bi/ie§im tutanağı sonund<tcltr. 

BAŞKAN — İçtüzüğün görüşmesine başlı
yoruz. 

Komisyona, verilen önergeler hakkındaki 
Komisyon yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cüiuhurivr.f, Senatosu Clenel Kurulunun 
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O. Senatosu B : 66 
2 . 4 . 1963 tarihli 54 neü Birleşiminde Konus-
yonumuza havale edilen önergeler .-sağıdaki 
şekilde kabul edilmiştir. 

Arz olunur. 
İçtüzük Komisyonu Başkanı 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Yazıya ekli maddelere geçiyo
ruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 
Beşinci kısım - tkinci Bölüm olarak aşağı

daki hususların 2 madde halinde yer alması. 

Üyelerin üçte [birinin yenilenmesi 
Yenilenme zamanı 

MADDE 1. — C. Senatosu üyelerinin üçte 
(birinin yenilenmesi iki yıllık sürelerin bitimin
den sonra Seçim Kanununun tesbit ettiği za
manlarda yapılır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz ist/iyen 
var mı? Buyurun Komisyon. 

İÇTÜZÜK KOMISYONU SÖZCÜSÜ AMIL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.j — Kfendim 
buradaki elimle biraz yanlış anlamaya miisr.it 
olduğu için, komisyon olarak biz, küçük bir de
ğişiklik istirham ediyoruz. 

Burada, «Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
üçte birinin yenilenmesi iki yıllık sürelerin bi
timinden sonra Seçim Kanununun tesbit ettiği 
zamanlarda yapılır.» diyor. Burada 2 yıllık sü
reyi 3 yıla çıkarmaya müsaitmiş gibi bir ifade 
var. 2 yıllık süre tamamlanacak, ondan sonra 
Seçim Kanununda tesbit edilen zamanda ser'nı 
yapılacak diyor. Metinden kasıt bu değil, ama 
böyle bir mâna çıkabilir. Bunun için, «Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilen
mesi 2 yılda bir Seçim Kanununun tesbit etti
ği zamanlarda yapılır.» diye değiştirilmesini r.vv. 
ediyoruz. 

Çünkü, bu «bitiminden sonra» tâbiri tehlike
li bir tâbir. Bunun çıkarılması lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu mevzuda ko

misyon ile i t t ifak' halinde idik. Fakat şimdi j 
Sayın Komisyon Sözcüsü metinlerinden dönmüş 
bulunuyorlar. Maddede tesbit edilen bu şekil 
Komisyonun da noktai nazarı idi. Ve komisyon 
benim teklifime katılmış idi. Şimdi Sayın Ar-
tus bu kısmı değiştirmekte ve «iki yıllık sürenin 
bitiminden sonra» tâbiri yerine başka bir 1 fıkır 

22 . 5 . 1963 0 : 1 
kullanmak suretiyle bir tehlikenin önleneceğini 
ifade etmektedirler. Halbuki benim bu madde 
üzerinde bu şekilde bir tesbit istemekten maksa
dım; nasıl iki yıldan fazla bir müddetle 3 yıla 
çıkma tehlikesi varsa, bir yıldan da fazla aşağı 
düşüp, bir yıl üç ay, bir yıl beş ay gibi bir teh
likenin de önlenmesi gayesini temindir. Nitekim, 
şu anda henüz kesinleşmiyen kanun teklifi üze
rinde Millet Meclisinin komisyonlarının görü
şü de aynı şekildedir. 1963 Haziranından seçim 
yapılması demek !5 - 16 veya 17 aylık bir süre 
içinde bir yenilemeyi mümkün kılmak demektir. 
Eğer Millet Meclisinin görüşü kabul edilecek 
ulursa 2 yıllık süre 1,5 yıldan aşağı bile düşe-
bilmektedir. Bütün mesele, Anayasanın geçici 
10 ncu maddesi ile 73 ncü maddesindeki espriyi 
birleştirip iki yıllık sürenin bitiminden sonra 
birgiin içerisinde de, iki gün içerisinde de, 10 
gün içerisinde de kanunun seçim için tesbit et
tiği müddet, içinde olsun, iki yıllık süre yenile
melerde dolmuş olsun, seçim yapılacaktır. Ama 
bu, elbette ki, üç sene olmıyacaktır, iki buçuk 
sene olmıyacaktır ve seçim kanunları o şekilde 
tedvin edilecektir ki, buna asla müsaade etme
yecektir. Bizde, seçim kanunları Anayasadan 
önce kabul edilmiş ve işleyiş tarzı önceden kes-
lirilmiyen hususları ihtiva etmektedir. Meselâ 
Senato seçimlerinde, üçte bir yenilemelerde ara 
seçimlerini beraber yapmayı seçim kanunları 
derpiş etmiş. Bu mümkün değildir ve mümkün 
olmıyacaktır; çünkü Millet Meclisinin seçimle
rinin hiçbir zaman muntazaman 4 senelik dilim
ler halinde olması mümkün değildir. Bütün si
yasi hayatımızda 4 senesini doldurmuş, bitirmiş 
hiçlıir devre de mevcut değildir. Yenileme var
dır, şu vardır, bu vardır. Ve zamanla bunlar 
daima azalacaktır. Bu sebeple hiçbir zaman bu 
ikisi beraber yürüyemiyecektir. Yürüyemiye-
ceğine göre, ara seçimleri ile Senatonun bu üç
te bir seçimlerinin bu şekilde olması mukad
derdir. Yani, seçim kanunundaki hükümler de
ğişecektir ve bugünkü şartlara uyacaktır. Bu 
sebeple iki yıllık sürelerin bitimini takibeden 
seçim, kanunundaki müddetlerin bu şekle göre 
yapılması derpiş edilmektedir. Böylelikle ne iki 
yıldan çok, ne de iki yıldan az bir zamanı der
piş edebilsin. Bunu ancak 2 senelik müddetin 
bitimi tarihi temin edebilir. Sayın sözcünün 
teklifine göre 2 seneden evvel de yenilemeler 
olabilir. Halbuki buna Anavnsa müsaade etmez. 
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C. Senatosu B : 66 
- yıllık müddet İÜ bitmesi zarureti vardır. Bu 
zaruret dolayısiyle bu leklifi yapmış bulunuyo
rum. Ben teklifimde ısrar ediyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN —- Sayın Kâmil Coşkunoğlu. 
KÂMİL OOŞKITNOĞLÜ (t'şak) — Mııhte-

!';':u arkadaşlar, bu maddenin pek lüzumu olma
dığına kaiim. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
'•> t e I inin yenilelenecoğini, seçimlerin nasıl ya
pılacağını Anayasa ve Seçim Ramımı tesbit ei~ 
mistir. Burada yeni bir hükme bağlanmasına lü
zum yoktur. Bir an için böyle bir kaydın bu
lunmasını kabul edelim. Fakat. şurada, «iki 
yıllık sürelerin bitiminden sonra» kelimelerinin 
ki, bu fıkranın içinde yer alan kısmıdır; bu kıs
mın çıkarılması tamamen yerinde olur. Bu kıs
mın çıkarılması maddenin şümulünü hiçbir şe
kilde değiştirmez. Madde şöyle olur: «Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi 
Seçim Kanununun teshil ettiği zamanlarda ya
pılır.» Bunu Seçim Kanunu zaten tesbit etmiş
tir ve edecektir. Anayasamız da tesbit etmiştir. 
Böyle olursa, burada iki yıllık sürenin bitimin
den sonra, bitiminden evvel, gibi bir münakaşa 
mevzuu da kalmaz. İki yıllık süre zaten bu önü
müzdeki seçimler için mevzımbahistir. Bunları 
da. Anayasaya göre, Seçim Kanunundaki yaptı
ğımız tadilât ile halledersek, bilâhara otomatik 
olarak seneler kendiliğinden tesbit edilmiş olu
yor. Bu itibarla bu kısmın çıkarılması uygun 
olacaktır kanaatindeyim. Sayın Komisyon söz
cüsünün de buna bir itirazı olmıyaeağını tahmin 
edm-im. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
eğer bugünkü Birleşik Oturumda, gündemde yov 
almış olan Cumhuriyet Senatosu Seçimlerine ait 
Kanunun tadiline ait Kanun görüşülmüş ve ka
nunlaşmış olsaydı, mesele tamamen halledilmiş 
olacaktı. Ve hiçbir tereddüt kalmıyacaktı. Bir
leşik oturumun gündeminde olan ve tevzi edil
miş bulunan kanunda bu husustaki madde ay
nen şöyledir : «Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
üçte birinin yenilenmesi için daha sonraki seçim
ler, ikişer yıl ara ile olur.» Bu kabul buyurduğu
nuz metindir. «Bu seçimlerin başlangıç günü ile 
oy verme gim'u, birinci fıkrada gösterilen gün
lerdir.» Yani oÜ Mart başlangıç tarihi, Hazira-
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n:n ilk Pazar günü de oy verme günüdür. Görü
yorsunuz ki, burada böyle .«bitiminden sonra» 
diye bir 1 âhir kullanılmamıştır. 

Kvvelce yapılmış olan, yüksek huzurunuzda 
kabul edilmiş olan maddede de böyle bir ifade 
kullanılmıştır, «ikişer yıl ara ile yapılacak» den
miştir. Zaten Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımız da 
çok haklıdırlar. Bu mevzu bir tüzük meselesi de
ğil, bir kanun meselesidir. Peki, o halde bu mad
deyi tüzüğe niye koyduk? Bunu da arz edeyim : 
Asıl tüzüğe koymamız lâzımgeleiı madde bun
dan sonraki maddedir. Fakat, bu madde tek ba
şına tüzük içinde yakışıksız bir vaziyet arz ede
ceği için tüzüğe evvelâ seçimlerden bahseden bir 
hüküm koymayı uygun bulduk. "Bu sebeple şim
di görüşülmekte olan madde tüzüğe konmuş ol
du. Bundan sonraki maddenin ise tüzüğe kon
ması zaruridir. Çünkü bu madde seçim devresin
de kendilerine kura isabet edenlerin izinli sayı
lacaklarına dair bir hüküm ihtiva ediyor. Pek 
tabiîdir ki, kendisine kura ipkan arkadaşlar bu 
seçim devresi esnasında 60 gün izinli sayılmalı
dır. Ayrıca, bir izin isteme işlemine başvurmala
rına lüzum olmamak lâzımgelir. Bu sebeple şim
di görüştüğümüz madde konmuştur. 

Biz, Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımızın tekli
fine samimiyetle iştirak ediyoruz. Yani, «Cum
huriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yeni
lenmesi Seçim Kanununun tesbit ettiği zaman
larda, yapılır» veyahut. «O. Senatosu Seçimi Ka
nununun tesbit ettiği zamanlarda yapılır.» Bîr 
başlık olmak üzere bu hüküm tüzükte yer alırsa 
mesele halledilmiş olur. Zaten bugün görüşeme
dik, gelecek hafta görüşeceğiz ve kanunlaşacak. 
Kanunda arz ettiğim gibi «C. Senatosu üyeleri
nin üçte birinin yenilenmesi için daha sonraki 
seçimler ikişer yıl ara ile olur.» diyor. Bütün ih
tilâf birinci secimdir. Bu husus hakkında da za
ten kanunda hüküm koyduk. Yani iki yıl dolma
dan evvel seçimin yapılması katiyen söz konusu 
değildir. Bir defa hem bunun zamanı geçmiş, 
hem de Millet Meclisinin kabul ettiği metin da
hi iki yıl dolmadan seçim yapılması hususunu 
derpiş etmiyor. Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin malûmunuz olduğu veçhile, tanı iki yıl dol
duktan sonra seçimin yapılmasını derpiş ediyor. 
Yani, Ekim 196.'] t.e seçimin yapılmasını öngö
rüyor. Fakat, Karma Komisyon bu görüşü be
nimsemedi, Yüksek Senatonun görüşünü benim
semiş bulunuyor. Orada Anayasa hükümleri dai-
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resinde mesele görüşülecek ve karara bağlana
cak. 

O halde son söz olarak, bu maddenin «Cum
huriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yeni
lenmesi, Cumhuriyet Senatosu Seçimi Kanunu
nun tesbit ettiği zamanlarda yapılır.» şeklinde 
değiştirilerek kabul edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Yalnız sayın sözcüden bir istir
hamım var. Böyle bir teklifi bir yazı ile verme
leri münasip olur. Çünkü daha başka teklifler 
de gelirse hepsini birleştirmek imkânı olmaz. 

Buyurun, Sayın Eyidoğan. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben teklifimi 

geri alıyorum. 

•BAŞKAN — Mesele kalmadı. Sayın Eyido
ğan, bu durum karşısında sizin konuşmanıza da 
lüzum kalmadı her halde. 

Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, 1 nci madde bize göre yanlıştır ve 
tatbiki de mümkün değildir. Bunun istinatga
hı olan Anayasanın 73 ncü maddesidir. Bura
daki sarih hüküm şudur : 1 nci fıkra olarak 
«Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi 6 yıl
dır.» 2 nci fıkra, bu hükmü tamamlıyan bir hü
kümdür : «Cumhuriyet Senatosunun genel oy
la ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üç
te biri her iki yılda bir yenilenir...» demek su
retiyle iki fıkra birbirini tamamlıyarak asıl 
ana fikri ihatalı şekilde izah etmiştir. Bunun 
dışında, içtüzüğün bununla ilgili maddesi na
zarı itibara alındığında... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben maddeyi 
geri aldım. 

IBAŞKAN — Mademki gelmişlerdir, fikirle
rinden istifade edelim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Siz geri almışsanız, biz imzalar veririz. Yani si
zinle mi bağlıdır, Muhterem Atalay? 

(BAŞKAN — Münakaşayı bırakın efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Yani, hatip konuşmasın gibi bir vaziyet hâsıl 
oluyor. Sanki burada bir komisyon, bir de Sırrı 
Atalay var. Başka "kimsenin fikri yok. (Gülüş
meler) 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 'gülüne
cek bir mevzu. 1 nci maddeyi nasıl kabul ede
ceksiniz ? iki seneyi -geçirdikten sonra 1 nci 
maddeye ıgöre üçte bir yenilendi. 6 senelik I 
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müddetin içerisine üç kere seçimi sokunuz, ne
reye varacak? Altı seneyi aşacak ve uzayıp gi
decek. Sonna ne olacak?... Anayasanın 73 ncü 
maddesine aykırı bir durum şurada bilfiil ken
di reylerimizle ihdas etmiş olacağız. Buna ne 
hakkımız var?. Eğer Anayasanın 73 ncü mad
desini değiştirmek istiyorsak bunun yolu baş
ka. Fazla zorlamıyalım. Bunu zorlamakla neti
ce hâsıl olmaz. Anayasanın 73 ncü maddesi altı 
seneyi tahdidetmiş, 2 nci fıkrada, «2 senede bir 
olur» diyor. 1 nci seçimi üç seneyi tecavüz et
tikten sonra yaparsanız ve şu yeni madde ile 
ikinci üçte biri de 2 seneye tetabuk ettirirsek o 
zaman, «1 nci iki seneyi şu kadar te-cavüz et
mişlerdi, bu da o kadar tecavüz etsin» diye
cekler ve bir iddiada bulunacaklar. Haydi bu 
kahul edilmesin, iki sene dolduğunda bu ikinci 
de yapılsın. Birincisi ,geçtiği için, bunu ikinci
ye eklediğimizde dört • seneyi geçecek. Geriye 
kendiliğinden iki seneden ıaz hir zaman kala
cak. Çünkü onun hududu tesbit edilmiş. Altı 
seneyi geçemezsiniz. Anayasanın hükmü bu. 
Ama, biz bilfiil kendi kendimize yarattığımız 
şu halle 6 seneyi tecavüz etmiş olacağız. Bunu 
yapmaya, özür dilerim, hiçbir Senato üyesinin 
hak ve salâhiyeti yok. Yapamayız, zorlamayın. 
Bunu başka türlü anlamaya imkân ve ihtimal 
yok. Anayasanın hükmü bu. Ama sözlerimin 
başında da iarz ettiğim gibi Anayasayı değiş
tirmek istiyorsak onu kendi yoluna göre de
ğiştirelim. Meclis ve Senatoda üçte iki ekseri
yeti bulabilirsek bunu yapalım. Ama, bu ana 
sistemi değiştiremeyiz. 

Şimdi Muhterem Komisyon Sözcüsü «ikinci 
madde ile ilgili olduğu için, bunu kaldırırsak 
ikinci maddenin buraya konuluş sebebini izah 
etmek pek mümkün olmazdı, pek çıplak kalır
dı» diyor. Biz öyle görmüyoruz. Şimdi, madem
ki hu meselede bir hal tarzına varılmadı ve 
komisyon üyesinin dediği gibi, birleşik toplan
tıda bir hal tarzına bağlanamadı; o halde bu 
kalsın... Yani 1 nci madde oylamadan dışarı 
çıksın'. Eğer, bu fikir dışında birleşik toplan
tıda başka bir şekil alırsa, o zaman Tüzüğün bu 
maddesi, birleşik toplantıda alman karar veç
hile burada kaleme alınır ve müzakere mev
zuu yapılır. O halde biz, birleşik toplantıda 
katî olarak bir hal tarzına bağlanacak olan 
bu madde üzerinde tekrar zorlıyarak bir içtü
zük maddesini müzakere ve münakaşa mevzuu 
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yapmıyalım. Farz edelim yaptık, görüyorum, 
atmofser bunun kabulü yolunda, bunu kabul 
ettik, yarın birleşik toplantıda bunun hilâfına 
bir karar alındığı takdirde bizim İçtüzüğümüz 
ne olacaktır ^Muallakta kaldı, istinatsız kaldı? 
Olmaz. Böyle olmaz. Birleşik oturumda bunun 
dışında bir karar alınırsa bunun dışında nasıl 
tatbikat yapılabilecek. Yapılamıyacaktır. Orta
da kalacaktır. Buna tebaan değiştirmek icab-
edecek. Bu yola neden gidelim? Parlâmentoda 
bu kararla Senatoyu küçük ve müşkül duruma 
sokmuş olalım, istirhamım şu : Bir takrir ver-
miyeyim. Hiç olmazsa Komisyonun muhterem 
üyeleri şu maddeyi geri alsınlar. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Geri al
dık. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Geri alıyorlarsa, yani <şu esbabı mucibe altın
da, Komisyonda bu fikre iştirak ederek geri 
almışsa mesele kalmamıştır. Çünkü ne kadar 
zorlarsak zorlıyalım. Anayasanın 73 ncü mad
desine mugayir hareket etmiş oluruz. Beni din- , 
lodiğmiz için teşekkür ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade buyurun, söz vereyim; ama ben de mü- • 
zakereyi idare bakımından söylüyorum. Takrir 
sahibi, müzakere edilen maddeyi geri alıyorum, 
diyor. Komisyon muvafık buluyor, mesele kal
mıyor. Boşuna müzakere ediyoruz ıgibi ge
liyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, ben 
beşinci kısmın ikinci bölümüne ek olmak üze
re iki teklifte bulunmuştum. Şimdi bunu ıgeri 
alıyorum. Bu tasarruf, benim içtüzüğe göre 
hakkımdır. Bu bakımdan mesele kalmıyor. 

İBAŞKAN — Mesele kalmadığına göre neyi 
münakaşa ediyoruz? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Usul hakkında söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. U.) — Arkadaşlar; iki türlü geri alma var
dır. Birisi; komisyonun geri alması, düzeltmek 
için; diğeri de teklif sahibinin geri almasıdır. 

Şimdi; Sırrı At alay Bey arkadaşımızın geri 
alması karşısında reye lüzum kalmadan, artık 
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o teklif verilmemiş addedilecektir. Yoksa, ko
misyonun geri alması değildir. Eğer, komis
yonun geri alması şeklinde ise bu hususta mâ
ruzâtımız olacaktır. 

BAŞKAN — Takrir sahibi bunu geri aldı
ğını ifade ettiğine göre, müzakere mevzuu ar
tık olamaz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Takrir 
sahibi geri alamaz; bu artık Senatonun malı 
olmuştur. Komisyon tetkik etmiş, Yüksek He
yete getirmiştir. Komisyon geri alabilir. Fa
kat, bu mevzuu komisyona havale eden Senato
nun Umumi Heyetidir. Bu takriri kabul etmiş, 
benimsemiştir. Komisyon da tetkikatı netice
sinde geri alıyor ise, yine Umumi Heyetin ken
disi verebilir veya vermiyebilir. Bu Heyeti 
Umumiyenin malı olmuştur. Komisyon geri ala
bilir. Takrir sahibi geri alamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. • 
SIR.R ATALAY (Kars) — Efendim, «Mad

de 68 - Hükümet veya teklif sahibi verilen 
kanun lâyiha ve tekliflerini ruzıuuneye alınma
dan ' evvel Heyeti Umumiyeye malûmat ver
mek şartiyle geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu lâyiha veya kanun teklif
lerini diğer bir mebus veyahut aidolduğu en
cümen üzerlerine alırlarsa müzakereye devam 
olunur. 

Bu lâyiha veya teklifler raznameye almmış-
larsa geri alınmaları için Heyeti Umumiyenin 
karar vermesi lâzımdır.» 

Sayın Coşkımoğlu'nun üzerinde durduğu 
budur. Efendim bu. bir kanun tasarısı değil
dir, bir kanun lâyihası değildir. Bu bir değiş
tirme mahiyetindedir. Bu değiştirme be
şinci bölümün ikinci kısmı ile ilgili 
şu şekilde bir değiştirme önergesidir. Ben 
teklifimizde istediğim gibi tasraruf hakkına 
sahibim. Kanun teklifi veya bir kanun tasa
rısı olmadığına göre, bir bölüm veya bir kıs^ 
mı ile ilgili bir değiştirme yapma önergesi
dir. önergemin bir ve ikinci kısmını geri alı
yorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muh-

terem arkadaşlarını; Sayın Sırrı Atalay arka
daşımızın okuduğu madde dahi bendenizi te
yit ediyor. Gündeme alınmadan evvel geri ala-
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bilir. Kanun teklifi değildir, diyorlar. Kanun 
teklifidir. îetüzük, Cumhuriyet Senatosunun 
iç. bünyesini ve çalışmalarını tanzim eden bir 
kanun teklifi mahiyetindedir. Binaenaleyh; 

• bunu komisyon tekabbül ettikten ve Umumi 
Heyet bunu komisyona havalesini kabul ettik-
tikteri sonra, ancak komisyon geri alır. Umumi 
Heyet kabul etmez reddederse o ayrı mesele
dir. Böyle bir takririn geriverilmesi yalnız 
takrir sahibinin rızası ile olmaz; ancak Umu
mi Heyet kabul ederse olur. G-eri almak için 
oyluma şarttır. «Ben geri alıyaramı benim geri 
almam ile mesele halledilecektir» demek müm
kün değildir. Ancak, oylanacaktır ve oylan
dıktan sonra geri verilebilir. Bu Cumhuriyet 
Senatosunun takdirine bağlı bir keyfiyettir. 

!>AŞTCAN — Efendim, usul hakkında mü
nakaşa bitti. Bendeniz de Coşkunoğlu arkada
şımızın fikrinde bulunuyorum. Senatonun malı 
olmuştur. Komisyona havale edilmiş, komis
yondan gelmiştir. Artık Senato kararma haiz • 
olduğuna kaaniim. Bu itibarla reye koymaya 
mecburum. Evvelâ takrirleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 1 deki (iki yıllık sürelerin bitimin

den sonra) yazılı olan kısmının- kaldmlmasiyle 
maddenin : 

«Madde 1. — C. Senatosu üyelerinin üçte 
birinin yenilenmesi C. Senatosu seçimi hak
kındaki Kanunun tesbit ettiği zamanlarda ya
pılır.» Şeklinde kabulünü arz ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere mevzuu maddenin tüzükten çıka

rılmasını arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü!. 

Hidayet Aydmer Esat Çağa 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin şu şekilde değiştirilmesini 

rica ederim. 
Komisyon adına 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üye 
Âmir Artus 

Madde 1. — 
C. Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilen

mesi C. Senatosu üyelerinin seçimine dair Ka
nunun tesbit ettiği zamanlarda yapılır. 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

Ş. Ü.) — Takririmi izah edeceğim, efendim. 
BAŞKAN — îzaha lüzum yok Sayın Aydm

er. Bir teklif daha vardır. Fakat 2 nci madde 
ile ilgili, daha ikinci maddeye gelmedik. İkinci 
maddeye geldiğimizde oraya naklederiz, maa-
mafih okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısının beşinci bölüm 2 nci mad

denin izinler bölümüne naklini arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
Mehmet llkuçan 

BAŞKAN — Daha ikinci maddeye gelme
dik. Birinci maddeyi müzakere ediyoruz. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Birinci 
maddeyi komisyon, «geri alıyoruz» dediler de, 
onun için. 

FARUK IŞIK (Van) — Maddelerin numara
larının İçtüzüğe göre teselsül etmesi lâzımgelir. 
Birinci madde oya konulacak, sonra ikinci mad
de oylanacak. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhte
rem arkadaşlar; İçtüzüğün görüşülmesine bir 
yıldan fazla bir zamandır devam edilmektedir. 
Bu suretle uzayan bu görüşmeler sırasında, ge
çen uzun zaman içerisinde birtakım yeni ihti
yaçlar kendisini hissettirmiş ve İçtüzüğe yeni 
hükümler koymak zarureti hâsıl olmuş. Bu za
ruretin tesiri ile komisyon, Yüksek Heyetinizin 
arzularına tercüman olarak bu hükümleri ha
zırlamakta ve Genel Kurula sunmaktadır. Ev
velce kabul edilmiş olan maddelerle, bugün gö
rüşülen maddelerin numaralanması ayrı bir 
ameliye ile olacaktır. Biz, burada sadece İçtü
zükteki yerlerini belli ettik; hangi kısmın, han
gi bölümü olacağını ifade ettik. Bu sonradan 
tabiatiyle numaralanacaktır. Eğer bu bölüm 
yeni bir bölüm ise, yukardan beri gelmekte olan 
numaraları takibedeeektir. Eğer, bâzı ilâveler 
suretiyle oluyorsa, o zaman kendisinden evvel 
maddenin numaraları teselsül edecektir. Aryıca 
yapılan bu değişikllerle birlikte İçtüzük yeni
den bastırılarak Yüksek Heyetinize tevzi edi
lecek ve tasvibinize sunulacaktır. 

Bu maruzatımla zannedersem Faruk Işık ar
kadaşımıza cevap vermiş bulunuyorum. Bura-
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daki 1, 2 numaralan muvakkat numaralardır. 
içtüzüğün asıl numaraları sonradan teselsülen 
konulacaktır. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun, Sayın, Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım. Kâmil Coş-
kunoğlu arkadaşımız ilk kürsüye geldiğinde, ilk 
konuşmasında haklı olarak, «bu, Seçim Kanunu
na mütaallik bir husustur, içtüzükte yeri yok
tur, lüzumsuzdur» dediler. 

Şimdi ise bunu unuttular, bunun mevzuu 
müzakere 'olunmasını istediler. Mevzuu müza
kere olmaması lâzımgelir. Sehehine gelince: 
Hakikatte 'Senato Seçim Kanunu yapmıyoruz. 
Zaten malûmuâlinizdir ki kanunların prosedü
rü başkadır, içtüzük prosedürü başkadır, iç
tüzük bize mahsus, münhasırdır. Halibuki ka
nunlar iki Meclisten geçer ve her ikisinin mu-
tabakati ige.rek.ir. Binaenaleyh iki Meclisten 
geçmesi ica'beden bir hususu 'bizim içtüzüğe 
koymamız ve kendi kendimize gelin - güvey ol
mamız doğru değildir. Binaenaleyh, geri alın
ması hususundaki noktai nazarım teklifin tas
hihi mahiyetindedir, oya. ihtiyaç yoktur. Bu
nun ıgeri verilmesine, Heyeti Muhtereme işti
rak etsin, de ;bu iş bitsin. Yoksa tecavüzü sa
lâhiyet oluyor. [Biz, Meclisten de geçmesi lâ-
zımgelen ve seçime mütaallik kanun mahiye
tindeki hükmü, kendi kendime 'gelin . güvey 
olup Senatoda hallediyoruz. Doğru şey değildir;. 
yanlıştır. 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 
Takrir aleyhinde 'konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim; ibu mesele halledildi. Yani, komis
yon bunu geri almakla halloldu. Fakat, şura
da Riyaset 'bir hataya düşüyor. Arz ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşım bir tahrir verdi. Şim
di, şu veya (bu sebeple bu takriri geri alıyo
rum, diyor. Bir kısım arkadaşlar da «'bu He
yeti Umumiyenin malı olmuştur, ıgeri alamaz» 
diyor. ÎBana kalırsa her iki fikrin de yanlış 
tarafları vardır. Doğrusu şudur: Bu içtüzük, 
bir usul meselesidir; kanun değildir. Yani şu 
içtüzüğün bütünü ıbir usul meselesidir. O hal-
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ile Riyasetin şu şekilde, Umumi Heyetin oyu
na vaiz'etmesi lâzımjgelir. 

Bu ıgi'bi 'hallerde takrir sahipleri bunu geri 
alahilir mi, alamaz mı, şeklinde Umumi Heye
tin oyuna vaz'-etmesi lâzımgelir. Yoksa bunu 
alamaız, o alamıyacağma göre, reddine müte
dair hir karar çıksın diye, reddettirmek için 
Heyeti Umumiyeni'n reyine Riyaset sunamaz. 
IBir takrir Umumi Heyetin malı oldu mu, tah
rir sahibi bunu ıgeri alalıilir mi, alamaz mı, 
şeklinle Riyaset reye koyar -ve Riyaset oya ko
yunca Heyeti Umumiyenin reyini alabilir şek
linde tecelli ederse bundan sonra alabilir 
olur. Bunun reye konuış şekli 'böyledir. Riya
setin ıburada az evvel işaret ettiği gibi «'bunu 
ret şekliyle oya koyacağım» diye oya koyma
ya halkkı yoktur. Ve bu şekilde oylayamaz. 
Arz ettiğim ıgibi bunu «alabilir mi, alamaz mı»1 

şeklinde oya koyması lâzımgelir. Mâruzâtını 
hudur. 

BAŞKAN —• 'Müsaade ederseniz efendimi, 
biz 08 nci maddeyi müzakere etmiyoruz. 68 nci 
madde müzakere edilirken veya 'bunun tadili 
.müzakere edilirken, içtüzük kanım mu değil 
mi müna(ka§ası yapılabilir. Şimdi ortada hir-
takrir vardır. Arkadaşımız geri alıyorum di
yor. Mamafih bunu nazara alıyorum veya 
almıyorum bu ayrı mesele. Bunun reddini ta
lebeden bir taikrir vardır. Ben bu takriri reye 
arz edeceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim; Riyaset hunun reddi hususunu reye 
koyni'a yoluna gidemez, diyorum. Bu gibi 
hallerde takrir sahibi geri alma yetkisini haiz 
midir, değil midir, şeklini Riyalset oylasın, 

BAŞKAN — 'Doğru haklısınız ama;, bu usul 
meselesi burada münakaşa edilirse ki, İra ayrı 
bir maddeye aittir. Müsaade ederseniz, bu 
maddeyi bu şekilde çıkaralım, isterseniz bu
nun için uzun 'boylu bir münakaşa açalım; ala
hilir mi, alamaz mı diye.. Sayın Atalay alıyo
rum diyor, verebilir miyiz, veremez miyiz? is
terseniz takriri, okutayım ve sonra hu usul me
selesini münahaşa edelim. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
1 nci maddeyi 'geri alıyorum. Saygılarımla 

Kars 
'Sırrı Atalay 
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BAŞKAN — Bu kabul edilirse, usule ait 

bir kararımız olacaktır. iGTeri alabilir mi, ala
maz mı hususunu reyinize koyacağım. Geri ala
bilir tezini ka'bul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... (Konuşmalar) 'Mesele şudur. 

Verilmiş bir takrir var. Komisyona gitmiş, 
komisyon müzakere edip, bir arkadaşımızın 
ifade ettiği 'gibi, Senatonun malı olduktan 
sonra alabilir ini. a'lamaız mı meselesi. (Alamaz, 
alabilir. sesleri.) 

Geri alabilmesi hususunu kabul edenler 
lûitifeıı işaret ('{skiler... Alamaz ihususunu kabul 
edenler... Alamaz hususu ekseriyet kazanmıştır. 

Şimdi takrirleri reyinize arz, edeceğim. En 
aykırı teklif Hidayet Aydmer ve Esat Oağa'-
mndır. 

(Hidayet Aydmer ve Esat Çağa'nın öner
gesi tekrar okundu.) 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl-
mıyoruz, efendim. 

AKİF EYIDOĞAN (Zonguldak) — Tahrir 
hakkında konuşacağım. (Oylama zamanında 
konuşamaz sesleri) Çok muhterem arkadaşla
rım, biz bir İçtüzük yapıyoruz. Bu İçtüzüğün 
ihtiva. ettiği 'hükümler daimî hükümlerdir. Ve 
bu maddede daimî hükümleri taşıyan madde
ler arasında yer alacaktır. Halbuki maddenin 
metni Anayasamızın ve Cumhuriyet Senatosu 
Seçim Kanununun geçici maddesine dayanmak
tadır. O geçici maddenin 'hükmü, dört sene son
ra tamam olduktan sonra bu madde havada 
ikalır. Bu bakımdan arz ediyorum ki birinci 
madde 'hakkındaki teklifi reddetmeliyiz, ka
bul etmemeliyiz. Rica ettim, demin encümen 
geri alacaktı, yani devamlı hükümler arasın
da yer alması yakışıksız olan maddedir bu. 

Yine muhterem sözcü arkadaşım, ikinci 
maddenin tek basma yakışıksız olduğunu ve 
bu sebeple bu maddeyi sevk ettiklerini söyle
diler. 2 nci madde, üyelerin mezuniyetleri 
hakkımdaki alhkâmı ihtiva eden fasıl ne ise, 
o fasıl da pekâlâ yer alabilir. Çünkü, 'Cum
huriyet Senatosunun üçte biri 'devamlı olarak, 
her iki senede bir zaten yenilenecektir. 'Onun 
için bu 2 nci madde devamlı hüküm İhtiva 
eder. Mezuniyet faslında yer alması yakışık 
olan bir hükümdür. Birinci madde ise tama
men geçici bir hükümdür. Bir geçici madde 
ile Anayasamız ve Seçim Kanunumuz bunu hal-
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letmiştir. Bu bakımdan, muhterem arkadaşı
mın takririni desteklemekteyim. 

iBAŞKAN — Sayın Eykloğan (takririn aley
hinde söz aldı, lehinde konuştu: 'bunu anlıya-
madım. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Takri
ri destekliyeceğim diye isöyledim. 

BAŞKAN — Onun için olsaydı söz vermez
dim. Aleyhinde ifade buyurdunuz, lehinde 'ko
nuştunuz. 

Maddenin İçtüzükten çıkarılması hususun
daki takriri reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir hususu arz edeceğim. Baş
kanlık Divanı yaralıları ziyaret için bir heye
tin seçilmesini tensibetmiştlr. Divan olarak. 
ıttılaınıza arz edeceğim. Millet Meclisi üç ar
kadaş seçmiştir. Biz de (Baışkanvekil'i olarak, 
Sayın. Sırrı Atalay, İdareci Üye Kâmil Karave-
lioğlu, Kâtip olarak Sakıp Önal'ı bir heyet 
olarak seçtik. Diğer heyetle temas edip, ya
ralıları ziyaret edeceklerdir. Ittılaınıza arz 
ederim. 

Milletlerarası Andlaşmaların yapılması, yü
rürlüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmala
rın yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesi hakkında kanun tasarısının 7 nci 
maddesine (104) arkadaş oy vermiştir. (101) 
kabul (1) ret (2) çekinser vardır. Madde ka
bul edilmiş bu suretle tasarının ^görüşmesi 
bitmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
2 nei maddeyi okutuyorum. 

Yenilenecek üyelerin izinli sayılmaları 
MADDE 2. — Yenilenmeye tabi üyeler se

çim başlangıç tarihinden, iseçim 'gününe kadar 
izinli sayılırlar ve görevleri oy verme gününe 
kadar devam eder. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) - - Takri
rimde, bu maddenin, taiSarıda'ki izinler faslına 
naklini istirham etmiştim. 

BAŞKAN —- Komisyon ne düşünüyor! Bi
rinci madde ikatktığına göre muvafık olur igib'i 
geliyor'bana. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) — Muva
fıktır ecfendim. 
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BAŞKAN -— O •\mide takriri -okutuyorum. 

Sayın- Başkanlığa 
içtüzük 'tasarısının ıbeşinci bölüm 2 nei .mad

denin izinler bölümüne naklini arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
Metim et llkuçan 

BAŞKAN — Evvelâ, maddeyi reyinize .suna
yım, ondan sonra takriri' oylarız. 

Maddeyi oyunuza su iniyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Madde kabul edilmiştir. 

Bu maddenin izinler 'bölümüne naklini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ier... ivaibul edilmiştir. 

Şİmdi, eski metin - 94 neü maddeden son
ra. - 9 ucu nölüm olmak üzere yeni 'bir bölümde 
aşağıdaki maddelerin yer alması komisyonca 
uygun görülmüştür, bu maddeleri okutuyo
rum . 

İki Meclisin Karma komisyonları 
Üye oranı 

MADDE J. - - O. Seuaiolsu ve Millet M ce
lisi üyelerinden kurulacak Karma komisyon
lar için Anayasada, üye sayısı teshil eidilmemiş-
se 'bu Karma komisyonlara katılacak. (1 Sena
tosu üyelerinin oranı 'IO.da. dörtten apz olamaz. 

Bu şekilde kurulacak Karma komisyonların 
Başkanlık Divanı İçin de aynı oran şarttır. 

BAŞKAN — Bu madde 'hakkında söz is! i-
yen var mı? Yok.. Maddeyi oyunuza, sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Üye seçimi 
MADDE 2. — Anayasanın 92 nei maddesi 

gereğince, :C. Senatosu O en el Kurulunca red
dedilen veya değiştirilerek ka'bnl edilen 'metni 
M. Meclisinin 'benimsememesi üzerine, 'her iki 
Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek esi! 
sayıdaki üyelerden kun.ila.cak Karına Komis
yona, üye seçimi ilgili komisyonca yapılır. 
İlgili komisyon birden fazla ise birlikte .topla
narak Karma komisyon üyelerini seçerler. 
Cumıburiyet Senatosu Başkanı keyfiyeti (lenel 
Kurulun tasvibine sunar. 

C. Senatosu Genel Kurulunun reddettiği ve
ya değiştirerek kabul ettiği metinler ihakkmda 
karar salt çoğunlukla alınmışsa. Karma. Komis

yona. seçilecek, üyeler, Ü. Seumtosu (lenel Kuru
lu kararını benimsiyenler arasından seçilir. 

BAŞKAN ---- Söz istiyen yok. Maddeyi re
yinize sunuyorum. Kanul edenler... Etmiyen
ier... Kalrui edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının 
görüşülmesi, 

MADDE SA. — Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlarının 'bir millet vekili 'veya C. Senatosu 
üyesi taralından itiraza, uğra m ası Hıalinde, Di
lekçe Karma. Komisyonu raporu üzerinde (de
ne! Kurulda yapılan görüşme sıracında Karma. 
Dilekçe Komisyonu raporunu savunur. İtiraz 
OiİiHi -O. Senatosu üyesinin itiraz sebeplerini 
açıklamasından sonra diğer üyeler -söz alaibi-
lirler- konuşmaların neticesinde, Dilekçe Kar
ma. Komisyonu raporu oya 'konur. Dilekçe Kar
ma, !\om'is\ronunuıı raporunun komisyona iade
sini istiyen önergeler üzerinde (lenel 'Kurul ka
rar verirse rapor 'bir defaya maihsus olmaık üze
re komisyona, çevrilir. Şayet itiraz eden üye 
veya başka, hic üye Dilekçe Karma 'Komisyonu 
raporu yerine kaim olmak üzere bir önerge 
vermişle rse bu önerge ünce oya konur - öner
ge kaimi edilirse öuoügo -(\ Senatosunun, kara
la olarak Dilekçe Karma, Komisyonuna, 'gönde
rilir- iıer ıhanigi bir önerce -verilmeden oya. ko
nan .Dilekçe Karına. Komisyonu raporu kabul 
edilirse 'bu ka'bnl O. Senatosu kararı olarak 
Dilekçe Karma, Komisyonuna gönderilir. - Di
lekçe Karma, Komisyonu, raporu reddedilirse • 
itiraz konusu O. Senatosunun kararı olarak Di
lekçe Karma Komisyonuna gönderilir. 

. BAŞKAN - Huyumu Sayın Malay. 
SIKIM AİTIALAY (Kars) - Dilekçe Karma 

Komisyonu raporlarının görüşülmesine ait öner
gem üzerine komisyonun 'hazırladığı metinde, 
son cümlede «Dilekçe Karına Komisyonu rapo
ru reddedilirse - itiraz konusu O. Sen; üt osunun 
kararı olarak Dilekçe Karma Komisyonuna, 
gönderilir.» cümlesi benim takririmde de aynı 
seklide idi. Sitemim komisyona değildir. Öner
gemi verdikten sonra, daha dikkatle tetkik et
tim. Bunun pratik ıbir faydası olmadığı, hihV 
kis muğlâk bir ifade taşıdığını gördüm. Bu se
beple bu cümlenin çıkarılması yerinde olur. Kar
ma Dilekçe Komisyonu raporu oylanacak, ya
hut her hangi bir değiştirge önergesi verildiği 
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takdirde evvelâ değiştirge önergeleri oya kona
cak, değiştirge önergesi kabul edilirse. Umumi 
Heyetin karan olarak Dilekçe Karma Komisyo
nuna gidecektir. Eğer her hangi bir önerge ve-
rilmemişse Karma Dilekçe Komisyonu raporu 
kabul'veya reddedilecektir. Kabul veya redde
dilme halinde Dilekçe Karma Komisyonuna gi
decektir. Binaenaleyh, «Dilekçe Karma Komis
yonu raporu reddedilirse, itiraz konusu C. Se
natosunun kararı olarak Dilekçe Karma Komis
yonuna gönderilir.» eiimlesi haşivdir, muğlâk
tır. Bu eünıleuin çıkarılmasını rica ediyorum. 
Komisyon lütfedip kabul ederse, mesele kal
maz. 

BAŞKAN--Komisyon? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - İştirak 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani nasıl oluyor efendim. 
Neresi çıkarılacak ? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Devamla) - - «Dilekçe Karma. Komis
yonu raporu reddedilirse, itiraz konusu O.- Se
natosunun kararı olarak Dilekçe Karma Komis
yonuna gönderilir.» cümlesi çıkarılacak. 

BAŞKAN — Efendim, maddeden <-Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu reddedilirse. itiraz 
konusu Cumhuriyet Senatosunun kararı olarak. 
Dilekçe Karına Komisyonuna gönderilir.» cüm
lesinin çıkarılması suretiyle maddenin tadili tek
lif edilmektedir. 

Maddeyi son cümleyi çıkarmak suretiyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et m iver--
ler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçeler ile ilgili genel görüşme 
MADDE 4, — Millet Meclisince nihai olarak 

kabul edilen işlemin Başbakan, Bakanlıklar ve
ya ilgili dairelerce yerine getirilmemesi halinde 
C. Senatosunda bu meseleden dolayı genel gö
rüşme açılması her zaman istenebilir. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul ed-,oı-
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargı organlarında incelenen konular 
MADDE 5. — Dilekçe Karma Könıisyoı u-

nun karara bağladığı ve itiraz üzerine C, Sena
tosu Genel Kurulunda görüşülmece başlanan 
konu adlî, idari veya askerî yargı organlarım
dan birinin veya uyuşmazlık mahkemesinin \a-

hut Anayasa Mahkemesinin yetki alanına giri
yor veya bu organlarda görüşülüyorsa, yahut 
dilekçenin verilmesinden sonra bu organlara 
aksettiği anlaşılırsa, Genel Kurulda görüşme ya
pılamaz. Müzakereye mahal olmadığına kaıar 
verilerek keyfiyet ilgili yargı organına duyu
rulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen va r 
mı 1 

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

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, burada tereddüdü mucibolan 
bir noksan veyahut da bir itham vardır. Bu 
mevzuu da şudur : 

Gerçi biz, idari ve kazai mercilerde halli lâ-
zımgelen bir meseleye karışanlayız ve müzakere 
mevzuu yapamayız. Ama bâzı meseleler vardır 
ki, bunlar idari veya kazai merciin salâhiyetine 
giriyor mu, girmiyor mu? Bu her vakit kesin 
olarak halfblunaınaz. Şimdi meselâ bu o9 nen 
maddenin (b) fıkrasını kazai merciler mi halle
decek yoksa Dilekçe Komisyonu ıtırı halledecek 
diye hâlâ tereddüt içindeyiz. 

Şimdi maddenin ıtlâki; her ihtimale karşı 
vatandaş her iki yere de müracaat etmişse hat
tâ B. M..Meclisine müracaattan sonra, belki ak
si kanaatte bulunur diye kazai mercie de müra
caat etmişse, işi müzakere etmiyeceği merkezin
dedir. Farz edelim bir hâdise vardır. Bir zat 
idari kaza merciine gitmiştir. Fakat biz, iş ida
ri kaza merciine gitti diye reddettik; yar m 
idari kaza mercii de benim salâhiyetim dâhilin
de değildir, vazifem dâhilinde değildir, deyince 
ne oldu? Adamın talebi reddedildi. Buradan 
mahrum, oradan da mahrum. Bendeniz onun 
için şunu düşünüyorum: Eğer çift mercie müra
caat etmişse, bizim için bir meseleyi müstehiıe 
teşkil etmeli, eğer idari kaza mercileri, buna va-
zifedarım, deyip işin esasına girerek halletmiş-
se bu takdirde, idari kaza mercilerinin kararma 
karşı hiçbir itiraz hakkımız yoktur ve müzake
re mevzuu yapamayız. Ama kaza mercii tutar
da, «Benim salâhiyetim dâhilinde değildir, an
cak Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaat 
ile halledilir.» derse, o zaman meseleyi biz hal
lederiz. Ama madde bunu temin etmiyor, kana
atindeyim. Onun için bu maddenin ıslahını rica 
ediyorum. 
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İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — O za
man Sayın Aydmer komisyona bir takrir ver
sinler. 

SIRRI ATA LAY (Kars) — SÖz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurunuz. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — 'Bir takrir yazımyacağım. Çünkü bu 
onun tashihi, demek değildir. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Zaten, biz bu 
maddeyi Sayın Aydmerün endişesini gidermek 
için vermiş idim. Burada mesele şundan iba
rettir : İdari veyahut kazai mercilerden her 
hangi birisine müracaatını ya Dilekçe Karma 
Komisyonunun kararından sonra vermiş olacak 
yahut da Dilekçe Karma Komisyonunun rapo
ru Cumhuriyet Senatosuna geldikten sonra mü
racaatın bu kazai. mercilerden her hangi birisi
ne yapıldığı hususu anlaşılmış olacaktır. 

O halde mercilerde görüşüldüğü, kesin bir 
karar değil, anlaşılması üzerine İni mercilerin 
verecekleri karar ne olacaktır? Ya kendisini 
yetkili görüp devam -edecektir, yahut devam 
etmiyecektir. İşte bunun için müzakereye ma
hal olmadığı, Türk vatandaşlarının dilekçeyle 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisine başvurmaları
na ait Kanunun 10 ve 11 nci 'maddesinin hü
kümlerine muvazi olarak raporun verilmesin
den sonra öğrenilmesi üzerine kaza merciine 
•böyle bir müracaatın vâki olduğu, ve bu merci 
müracaatı ister nihai bir karar haline getirsin, 
ister kendisini yetkili görüp görmemek husu
sunda usule ait bir karar vermeden önce böyle 
bir mercie müracaat ettiği öğrenilirse, bunların 
kendileri hususunda vereceği bir neticeden son
ra Cumhuriyet Senatosu bir karara varabilir 
demek için, müzakereye mahal olmadığına ka
rar verilecektir. Hem bu işleri uzatmayı önli-
yeeek mi? Hayır. Cumhuriyet iSenatosu nihai 
bir karara burada gitsin mi? Dilekçe Karma 
Komisyonu raporundan sonra kaza mercilerine 
bu müracaatın yapıldığı öğrenilmiştir, o zaman 
«sen oraya müracaat ettin» diye müracaat kapı
larını kapasın mı? Hayır. Bu doğru o'lmıyacağı 
için müzakereye mahal olmadığı kararı verile
cektir. Ve bu kapı açık olacaktır. Bilâhara 
neticeye göre ya kendisi getirecek yahut da 
komisyon yazıp öğrenecektir. O zaman netice 
sn yolda halledilecektir. İdari ve kazai organ-
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lar bu hususta karar vermiş, yahuıt da usul hak
kında bir karar vermiştir, mesele bitmiştir. 
O halde esasa ait kararı verebilecektir. 

i;ıı itibarla lininin müphem bir tarafı yok
tur. Bahsettiğim hususa göre yani, Türk va
tandaşlarına Türkiye Büyük Millet Meclisine 
başvurma hakkını veren kanunun 9 - 1 0 - 1 1 
nci maddelerindeki esaslara uygun ve muvazi 
bir şekildir, faydalı olduğu ümidindeyiz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın

da S. üye) - Efendim, arkadaşlarım lütfetti
ler, bunun tasrihi için İbiir teklif yazmamı iste
diler. Şimdilik yorgun olmam, bu tasrihi yaz
mamı mümkün kılmaz. Da'ha sağlam bir kafay
la. metin yazmak doğru olur 'kanaatinleyim. 

Sırrı Atalay arkadaşım başka bir noktai na
zarda. O diyor ki ; varsın yanlış da olsa oraya 
müracaat etmişse biz müzakereye mahal olma
dığına karar verelim. Bu ne demektir?.. İleride 
bu •adamın Şûrayı Devlete vaki müracaatı kar-
şnıd'a İm talebi r-eddedeeeğiz, müzakereye ma
hal olmadığına karar vereceğiz, ondan sonra. 
Şûrayı Devlete ben bu işte vazifedar değilim. 
derse vatandaş tekrar mümcaat edecek, tekrar 
uğraşacak. Bu doğru değil. Meiselei müstehire 
teşkil (itmelidir. Lütfetsinler nrkad aşlarım 
nıetni geri alsınlar. Komisyonla 'beraber 'bir 
metin tedvin edelim ve ıslah edelim. Çünkü 
hakikaten bu iş hakkında, unüzalkkereye mahal 
olmadığı hakkında 'karar verdik. O vakit vatan
daşın tekrar müracaat etmesi lâzım gelir ve 
işlerin sürüncemede kalmasına sebebolur ki 
bu doğru değildir. Bir meselei müstehire teş
kil etmelidir. Şûrayı Devlete müracaatında 
esasında- 'karar verilmişse biz karışmayız, ama 
Şûrayı Devlet, ben bu işle vazifedar değilim, 
bu işle vazifeli olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir derse durum ne olacaktır? İşi fuzuli ye 
re bekletmiş olacağız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müstedi, ne
ticeyi Komisyona bildirip, onu daima tahrik 
edebilir. 

HÎDAYET AYDINER (devamla) — Efen
dim, müstedi bunu red telâkki eder, vatandaş 
1)U işlerin inceliğine vâkıf olamaz. Esasında 
reddedildi sanır ive o zaman ân tutar, Türkiye'
de adalet yoktur, der. Sonra hu nasıl Meclis
tir. benlim işime bakmadı diye hasar feryadı. 
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Beyefendiler bir hususu arz edeyim, demin 

de ifade ettim; öyle meseleler vardır ki idarî 
meeilerde mi veya kazaî mercilerde mi yoksa 
Millet Meclisinde mi halledilecek,•münakaşa ko
nusudur. 39 uncu maddenin (B) bendinde elola-
yısiyle hâlâ tereddütler vardır. Onun için bu
nu bir meselei mı üs tehire olarak kabul edelim. 
Ama müracaat ettiği merci vazifedar değilim 
derse, lütfedip de, bu Meclis vazifesini yapsın 
ve onun hakkını ilhak etsin. Komisyondan rica 
ediyorum, metni geni alsınlar, tasrih edelim, be
nim yardımıma ihtiyaçları o hırsa ben de yar
dım ederim. Şu maddeyi tam işler şekle soka
lım. 

BAŞKAN — Bu YTim Sayın Kalpaıklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayım Aydmer'in endişelen hıakh ve Komisyon 
da haklı görmüş olacak ki. tadili kendisinden 
istemiş bulundu. Falca! arkadaşım yazaımıya-
oağını beyau etti. 

Bendeniz, bu m -: delenin aitına şöyle bir 
fıkra eklemek] e bu işin hallifasl olacaktır 
kanaatindeyim. Eklemek istediğim fıkra, şu: 

«Müstedi iki (mercie birden ayrı ayrı müraca
at etmişse ve vazife meselesi tereddütü mucip ol
muşsa-, Dilek':-v Komisyonu Yairgı Organlarındaki i 
neticei karara kadar, meıselei müstelhire olarak 
dilekçeyi bekletir.» Bu şekildeki bir ekle bunun 
halli mümkündür. Eğer 'bu tadile komisyon da 
iştirak ederse, bu tereddüt ortadan kalkar. Ve bu 
husus ihailüfasledilir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) - - Dilekçe Komis
yonu deniyor. Cumhuriyet Senatosunda mevzuu-
bahis bir mesele. Dilekçe Karma Komisyonu 
mevzuubahis değildir. Cumhuriyet Senoiosunda 
bu imkân verilmiş oluyor. 

HÜSEYİN KALPAKLİOCLU (Kayseri) --
Komisyona takdim edelim, komisyon bunu dü
zeltsin. 

BAŞKAN Komisyonun mütalâası nedir 
efendim ? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTüS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - Efendim, 
maddeyi geri alıp düzeltelim. 

BAŞKAN Mııddr komisyona geriverilmiş-
tir. 

«Beşinci kısım ikinci bölüm - üçüncü bölüm 
olacak ve aşağıdaki maddeler eklenecek» 
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Birinci maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu büte;esi 
MADDE 1. — C. Senatosu bütçesinde : C. Se

natosu üyelerine Başkan ve Başkanlık Divanı 
üyelerine ail ve O. Senatosu içtüzüğü gereğince 
kurulan teşkilâtın ve O. Senatosu iç hizmetleri
nin gerektirdiği bölüm ve maddeler gösterilir. 
İdareci üyelerin hazırladığı bütçe Başkanlık Di
vanında görüşülerek kesin şeklini alır. Genel 
bütçede ve ayrı' olarak gösterilmek üzere Bütçe 
Karına Komisyonuna verilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
1111? 

FARUK IŞIK (Van) — Müsaade ederseniz 
Sayın Başkan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FARUK İŞIK (Van) — Burada Cumhuriyet 

Senatosunun İçtüzüğü gereğince kurulacak olan 
teşkilâttan bahsediliyor. Teşkilât kanunla olur. 
içtüzükle bu olamaz, benim bildiğime göre. Bu 
itibarla bundan ne kastedildiğini öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Takrir sahibi arkadaşımız tak
ririni izah edebilirler mi? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
evvelce kabul ettiğiniz maddede Cumhuriyet 
Senatosu teşkilâtının kurulma siyle ilgili yetki
ler vardı. Bu madde ele ona göre tanzim edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Sözcünün 

ifade ettiği gibi, daha önce Cumhuriyet Senato
su teşkilâtı hakkında içtüzükte bir statü kabul 
etmiş bulunuyoruz. Halen yürürlükte bulunan 
eski içtüzüğün 218 nci maeldesi : «Meclisin da
hilî hizmetleri : 

i. Kâtibi 'Umumilik; 
2. Kâtibi Umumiliğe merbut encümen kâ

tiplerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak 
ve Matbaa Müdürlükleri; 

-'î. İdare Âmirlerine merbut Muhasebe ve 
Daire Müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak vez
nedarlık ; 

4. Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeni 
Başkâtipliği ve Kütüphane Müdürlüğü tarafın
dan görülür.» Böylelikle teşkilâtı İçtüzüğün 218 
nci maddesiyle, eski Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teşkilâtını, içtüzük tâyin ve tesbit etmiş 
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"bulunuyor. Sayın Baskını beni mazur görsünler, s 
belki yine derler «187 başlamayın» eski Mec
lisi Mebusa nda. da, Ayandada ve ilk Türk iye 
Büyük Millet Meclisinde de Sayın İşık'ın işaret 
b u y u r d u ğ u leşki lât kanunla r ı , meselâ b>12 veya 
5509 sayıh kanun la r ç ıkar t ı lmadan önce de teş
ki lâ t lar ı iç tüzükler tâyin ve tesbit ediyordu. Bir
çok başka memleket lerde de bunu içtüzükleri 
tesbit, etmiştir, İçtüzük teşk i lâ t lan tâyin ve tes
bit eder ama, biz de aynen, bir teşkilât kanuniy
le, İçtüzüğe muvazi olarak t eşk i lâ t l an tanzim ^ 
edebiliriz. Faka t bu, İçtüzüğün, kendisine bir 
teşkilât tâyin etmesin, tanzim etmesine mâni de
ğildir . Şimdi vaziyet böyle olunca ve bütçeye 
gelince : Şımhesiz ki, muayyen bir teşki lâta sa-
hiholan bir Meclisin kendi bütçesini idare â'şiir
leri ta raf ından hazırlaması ve hazı r landıktan 
sonra umumi bütçede veyahut Devlet, bütçesin
de, millî bütçede, nasıl isimîendiril irse isimlendi
ri lsinler; Muvazene i Fmumiyc Kanunu dediği
miz kanunun kendine mahsus yer inde göstermek 
üzeri1 Bilice Karma, Komisyonuna verilir. Ayrı
ca kesinhosaplar gelecektir ki. onu ila o zaman 
arz ederim. 

BAŞKAN ---- Buyurunuz , Sayın .Kanık Iş;k. 
F A R U K !ŞFK (Van) -~ Efendim, Beyefen

dinin buyurduk la r ı şekilde İç tüzükte teşki lât 
bahsedilebilir . F a k a t bu bütçedir . Bütçe de ise 
r akamla rdan bahsedilir . İç tüzükte r akamla rdan 
bahsedileni iyeceğine göre ancak bir Teşkilâi Ka
nuniyle teshil olunabilir . Bu i t ibar la bendeniz 
d iyorum k i ; bunu içtüzük yerine teşki lât kanu
niyle hal le tmek lâzımdır. Çünkü teşki lâ t tan bah
sederken maaş derecelerini falan bahsetmek lâ
zım. 

BAŞKAN — T a k r i r sahibine soralım. Sena
tonun teşkilâtı kanunla mı, yoksa içtüzükle mi 
tesbit edilecektir . 

S I R R I A T A L A Y (Kars) - Teşkilât Kamımı 
elbet te ki olacaktır . F a k a t teşki lât kanuniyle 
iç tüzük birbir ine muvazi olacaktır . Meselâ Cum
hur iye t Senatosunun elbette bir genel sekreter i 
olacakt ı r . Bu Genel Sekre ter l ik teşki lât ı içtüzük
le tesbit o lunacakt ı r . Karşı l ığı olan 2 bin l ira 
maaşı ister, is ter teşki lâ t k a n u n u n d a ifade edil
sin, is ter iç tüzükte , ifade edilsin bu bütçede gös
teri lecektir . Bu t âb i r teşki lâ t k a n u n u n d a geçini
yo r diye hiçbir mahzur yoktur , İ ç tüzük te varsa, 
bu b i r mahzur teşkil etmez, hiçbir zaman mahzu
ru yoktur . 

F A R U K I Ş I K (Van) • - Un rakaı-ıb'Ha. ckır. 
SIRUİ ATALAY (K:n-0 tfai.mı r l k a m 

yok, teşki lât lan bahsediyoruz. 

BAŞKAN -- Saym ls-k a rkadaşnmz demek 
ist iyor ki, İç tüzükteki bu iâbir yerine, e b m m r 
gereğince, mevzuat gereğince;» demiş-!, daha iyi 
olur. 

Sl luı . ! ATALAY ( K a r s ; Me.^-F yr.k -km-
d in i . 

İ C ' l T Z P K KOMİSYONU S Ö ^ O f S t î Mr i f 
A R T ü S (AMmhurbaşkauıuea S. \\) - Kemdim 
bunu şöyle yapalım. 

Birinci satırda, «Cumhır. h et S<na!ese: bü 'ç ; -
siude : (•umhuriyet Smıalosu üyelerin' : 'aşkan 
ve Başkanlık Divanı üyelerine, ad. !;• İA^eıe ve 
Cumhuriyet Senatosu ielıi/iıiei ieriuin g'oreKİ.irdi
ği bölüm ve maddeler gösterilir.» seknnd; < iabi-
lir. 

LAŞKAN Efendim, im h: ,kdâ! -;.=-v/.uat 
mucibince olacağına. ^öv<\ burada, y j^av gere-
ğiıiee kuru lacak» tâbiri bulunmasa u--<. e'! •. 

Sayın Atabey, bir mah;;ur görüyor mm.umr/f. 
SIRRI ATALAY (Kars) Ben mahzurlu 

görüyorum, müsaade ederseniz arz rdeee 
BAŞKAN" - - Buyurunuz . 

SIRRI ATALAY {LarM> - Vah/m- gö""rüm. 
Sebep şu : ç i f t Meclis sistemime1 i İr i M ••< -""is av-
n ayrı olarak toşkilât laruıı kmıdi îr,*:-"' m yvir 
kurmaları lazımdır. .Millet Mm-Iki -<e;u!; b-Üe 
züğüyJe, kendi teşkilât mı. kendi irad.-'^-.-h' kt 'r-
malıdır. Cumhur iye t Senatosu kendi Jr.H'zâğüylr 
kemli teşkilât ını kurmalıdır . Böyb/ilk'o )kİ N-'f-
lis sisteminin icabı olarak birbirine, kanını yo-
liyle diğerinin iç teşkilât ına müdahale e tmem'-
si lâzımdır. Farzımuhal hu iş hie k r y ; - ' : ' dü
zenlenecek olursa., bir k a n u n e n takibelt-yd şek
le göre ve bizini .Anayasamızın âmir ha' , meleri. 
s ta tü karş ıs ında Cumhuriyet, Seuat-^zj "pe;kdâ-
tını Millet Meclisinin iradesine bağlamış olaca
ğız. 

Öbür t a r a f t an muayyen bir sistem dâVh'ude 
kesin, bir söz hakkı olmamakla beraber. Melet 
Meclisinin teşki lâ t ına da Cam huri)'-: t Hm al mm-
inin iradesini get i r ip , hâkim İdime; b; Jmme.ıgı. 
Halbuki, demin söylediğim gibi, birçok ı-mmh--
ket lerde i ç tüzükle r tamamen teşki lâ t la r - - : tan
zim ve teyidederlcr . H e r hangi bir sekiyi;1, ka
nunla, düzenlemeye imkân yoktur , A:e. ; . malî 
sistemimiz o yoldadı r ki, F a r u k Işık nr1 edasla-
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rırnızm haklı olarak ileri sürdüğü hıısus ludur. I 
Sırf memurların maaşı bakımından, bunların tev
hidi bakımındandır ki, endişeleri buradadır. İlk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gere
ğince teşkilâtını kurmuştur, Maliyenin, maaşlar 
bakımında, malı mevzuat bakımından duyduğu 
hassasiyettir ki, ayııca bir Teşkilât Kanunu çı
karılmıştır. Bu Teşkilât Kanununu aynen İçtü-
zükdeki statüsü almıştır. Şimdi biz bunu tama
men Teşkilât Kanununa bağlarsak yahu* İçtü
züğü meskût bırakırsak, İd, Yüksek Heyetiniz 
kabul etti, yani teşkilâtın içtüzükle ku-ulma-
sını kabul etmiş bulunmaktadır. Teşkilâtın ku
rulması içtüzük hükümlerine tabi olacağım gö- i 
re, şimdi burada bu mesele neye bağlanacak? ' 
Evet kanunla, ancak teşkilât kurulabilir Fakat, 
bu bir Meclis sisteminde olduğu zaman doğru 
idi, ama iki Meclisin biraz evvel arz (iliğim 
felsefesine göre, âmme ve Anayasa kulc l larm-
daki bağımsızlığı esasına göre, bunların birbir
lerinin teşkilâtına müdahale .etmemesi p,\nsibi 
bakımından İçtüzük ile belirtilmesi zaruridir. 
Ve ben şahsan bunun bir Teşkilât Ki. ununa 
bağlanmasını mahzurlu addederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Sayın 
Işık bir tereddüdünü ifade ettiler. Salâhiyet veri
yor. 

BAŞKAN — Salâhiyet veriyormuş. Sayın 
özgüneş'in de istediği bu idi. Salâhiyet verdiği 
kimse. 

ÎHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Muhterem 'arkadaşlarım, ita âmiri lüzum gördü
ğü ahvalde hangi nevi işlerin kendi namıı.tı kim
ler tarafından yapılacağım tasrih edebilir. Bu 
salâhiyetler mevzuu ve miktar itibariyle de 
tahdit olunabilir. 500 liraya kadar olan verile 

-emirlerini muavinim imza edebilir, şu kadar iş
lere ait imzaları falan zat, atabilir şeklinde tas
rih edebilir. Bu itibarla behemehal bütün içlerin 
âmiri ita tarafından görülmesi icabetmez. Ama 
bunun aksi olarak âmiri itanın haberi olmadan 
da, tüzükten aldığı bir salâhiyetle ancak bu İç
tüzük Teşkilât Kanuniyle paralel olacağına göre 
mesele yok geliyor, bana. Bir teklifde de bulun
madılar, yalnız dikkati çektiler. 

Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul eden- | 
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ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yani Sayın 
Sözcü o tadilden vaz geçti. 

Verile emirleri 
MADDE 2. — C. Senatosu bütçesinde harca

malarla ilgili verile emri, C. Senatosu Başkanı 
(yahut idareci üyeleri) tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Bilmem idareci üyeler tarafın
dan imzalanması birtakım mahzura sebebiyet 
vermez mi? İdareci üyelerin her üçü de aynı sa
lâhiyete haiz mi?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aynı yetkiye sa
hiptir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tahiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler, 'ben bu maddede, «Yahut 
idareci üyeler tarafından» verile emirlerinin 
imzalanmasını mahzurlu görüyorum. İta âmiri 
tek olmalıdır. Eğer mutlaka kendisinin gaybu
betinde, bu salâhiyeti kullanacak, hir kimse la
zımsa, bunu mutlaka kendisi tâyin etmelidir, 
bir emirle tâyin etmelidir. Yoksa idareci üye
ler istedikleri »aman, istedikleri şekilde verile 
©mrini imza etmemelidir. İta âmiri tek olmalı
dır. İta âmiri, lâzım olduğu zaman kendi yeri
ne bir vekil tâyin etmelidir. Diğer şekliyle maıh-
zurlu olduğu kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşımız burada Başkanın 
«salâhiyetinin, idare âmirleri tarafından da istis
marını mahzurlu görmektedir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTTJÎS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
bu metin hazırlanırken yetkili arkadaşlar hu-
nun 'bugünkü durumda da böyle olduğunu söy
lediler. Onun için de metni bu şekilde tanzim 
ettik. 

BAŞKAN — Bugünkü durum şöyle veya 
böyle olahilir. Hangisi doğru ise onu bula
lım. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Buna itiraz «it
miyorum. 

BAŞKAN —.Sayın Işık'tan bir şey sorma
ma müsaade eder misiniz? Kendileri maliyeci 
oldukları için hir şey soracağım. 

Sayın Işık, ibu husus diğer vekâletlerde ne 
şekildedir ? 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, vekâlet
lerde âmiri itâ tekdir. Ancak Vekil salâhiyet 
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veriyor. Alt makamların re'sen imza ile yetki 
kullanmaları doğru değildir. Sayın özgüneş'in 
(teklifine iştirak ediyorum. Yetki verdiği hudut 
ve sahalar, miktar dâhilinde, idare âmirleri bir 
tasarrufta bulunabilirler. Bu maddenin bu şe
kilde imalinde, isabet görüyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakboğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, oturduğum yerden şöyle teklif ediyo
rum. «Cumihuriyet Senaltosu bütçesinde harca
malarla ilgili verile emri, Cumhuriyet Senato
su Başkanı» ondan ısonra değişikliği arz ediyo
rum. «veya yetkili kıldığı idareci üye tarafın
dan imzalanır.» 

BAŞKAN — Yani ıbaşkanvekillerini atıyor
sunuz ; 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Onu da tazammun ediyor efendim. 

BAŞKAN — Bir mütalâa olarak kaydediyo
rum. Yarın meselâ 3 - 5 sene sonra Başkan bir 
seyahate gidiyorlar. Başkanveklli... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, arz edeyim, o halde. 

[BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalpaklı-
oğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, buradaki, «Cumihuriyet Senatosu Baş
kanı» tabiri, Başkanın bizatihi şahsını istilhdaf 
ediyor. Ve sanıyorum ki, komisyonun muhte
rem üyeleri de tatbikatı nazarı itibara alarak 
fbu maddeyi vazettiklerini söylediklerine göre; 
benim arz ettiğim gibi düşünmüş olacaklar. 
Eğer ayrı ıbir fikirde iseler izahını yapsınlar. 

O halde Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
şahsına verilmiş bir hak olarak kabul ediliyor 
ve itâ âmiri de o oluyor. Bunun istisnası, işi 
kolaylaştırmak için ikinci fıkra ile tamamlanı
yor. O da, bulunmadığı zamanlarda bu va.zi-
fe mutlaka ifa edileceğine göre kendisinin yet
kili kıldığı bir idareci üye tarafından bu va
zife muayyen bir zaman için hudut ve şümulü 
(tâyin ve tesbit edilmek üzere Başkanlığa ve
rilmiş bir hak olarak kabul ediyor. Bunu dalha 
genişleterek, Başkandan sonra Başkan yardım
cılarına da bu yetkinin verilmesinin doğru olup 
olmıyacağmı ben mülâhaza etmiyorum. Ancak, 
komisyon bu meseleyi de bu şekilde vaz'etme-
den getirdiğine göre, hal tarzı Başkan veya 
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Başkan olmadığı zaman onun vereceği yetki ile 
bu iş idaresi üyeler tarafından halledilecektir. 
Ve bu şekilde, eğer kabul ederseniz, mahzur 
mütalâa etmiyorsanız, Komisyon da katılıyor
sa, maddenin bu şekilde oya vaz'mı istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim eski içtü

zükte idareci üyelerin mesuliyetleri müşlterek-
tir. Bu itibarla birbirinden ayırmaya imkân 
yoktur. Başkan şunu verecektir, yahut başkası
na verecektir, bu mümkün değildir, idareci üye
lerin statüsü müşterek mesuliyete dayanır. Mad
de 208: «idare Amerlerinin vazife ve mesuli
yetleri müşterektir.» Bu itibarla, birini diğerin
den ayırmak; yetki, şuna verilir, buna verilir, 
bu mümkün değildir. Bu itibarla bu nokltai na
zara iştirak etmeye imkân yoktur. Dikkati bu-
yurulursa benim teklifim de aynıdır. Komisyon 
da lütuf buyurup aynı şekilde almış, idareci 
üyelerin yetkisi hususunu, kere içine almışız, 
yeni bir sistem olarak getiriyoruz. Kolaylık 
olur ümidiyle. Fakat ısrar da etmiyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu bütçesinde harcama
larla ilgili verile emri Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı tarafından imzalanır.» idareci üyeier 
tâbiri kolaylık ve rahatlıkla zaten kere içine 
alınmıştır. Buradan çıkabilir. 

Sayın Kalpaklı oğlu'nun ifade ettikleri diğer 
bir hususa da cevap arz edeyim : Bizim gerek 
eski içtüzüğümüzün, gerekse yeni içtüzüğü
müzün hükümlerinde, Cumhuriyet Senatosu Re-
isvekilleri, Başkanın mazeretine binaen, kay-
bubeti halinde Cumhuriyet Senatosu Başkanı
nın yetkilerini doğrudan doğruya ve otoma-
tikman haiz bulunmaktadır. Bu sebeple bu va
zifeyi yaptıkları zaman, tabiîdir ki, bu verile 
emirlerini de imza edeceklerdir. Bunun için 
yeni bir iza'hata ve hükme asla ihtiyaç yoktur. 
Sadece mesele idare Âmirleri bakımındandır. 
O da bir kolaylık olur diye. Çünkü gerek Mil
let Meclisinde ve Senatoda bütçe ile ilgili olan
lar doğrudan doğruya idare Âmirleridir. Mad
dede parantez içindeki bu kısım için ısrarımız 
yoktur, çıkabilir. Rahatlık ve kolaylık olur di
ye konmuştur. Madde şu hale gelebilir : «C. Se
natosu bütçesinde harcamalarla ilgili verile 
emri C. Senatosu • Başkanı tarafından imzala
nır.» Bunun üzerinde fazla müzakereye lüzum 
yoktur. Eğer arzu buyurursanız derhal çıkar. 
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Reisvekilleri için ayrıca her hangi bir hüküm 
koymaya da lüzum yoktur. Mevcut hükümler 
zaten bunu tâyin ve tesbit etmiştir.-

BAŞKAN — Buyurun Şeref Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Benim söy-

liyeceklerimi Sayın Atalay izah buyurdular. 
Müsaade ederseniz bendeniz yerimden arz ede
yim. 

idareci üyeler kaydının çıkarılmasına ben 
de iştirak ederim. Yüksek Senatonun da işti
rak etmesini istirham ederim. Mademki, Baş-
kanvekili Başkanın salâhiyetine haizdir, Baş
kanın gaybubeti halinde mutlaka Başkanvekili 
bulunacaktır, bu vazifeyi onlar ifa ederler. 
Bu itibarla «idareci üyeler» tâbirini çıkaralım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpiskender. 
FERlT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sırrı 
Atalay arkadaşımız 208 nci maddeyi okuduk
tan sonra, temenni ederdim ki, bu «Başkan» 
lâfzının tamamen maddeden çıkarılmasını tek
lif etsinler. Çünkü, «idare âmirlerinin vazife 
ve salâhiyetleri müşterektir.» .deniyor. Diğer, 
içtüzüğün 206 ncı maddesi de sarih, idare 
âmirlerinin vazife ve mesuliyetlerini tadade-
derken idare âmirlerinin «masarifin tesviyesi
ne nezaret etmek» vazifesi ile vazifelendirildi-
ğini bildirmektedir. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı, Millet Meclisi Başkanı, hepinizin yüksek 
malûmunuz olduğu üzere, teşriî heyetlerin baş
kanlarıdır. Bunların icra işleriyle, hesap işle
riyle görevlendirilmesi d-oğru değildir. Parlâ
mentolar kurulduğu günden beri, bu işleri 
hesap işlerini idare âmirleri, âmiri ita olma 
vasfını üzerlerinde taşımışlardır. Bütün par
lâmentolarda bu işin böyle olması sümmetteda-
rik değil tecrübelerin neticesidir. Binaenaleyh 
bir Senato Başkanını, bir Reisicumhur Vekili
ni böyle küçük işlere, ita amirliğine kadar gö-
ıtürürsek doğru olmaz ve onun mehabeti de ih
lâl edilmiş olur. Eski içtüzükte olduğu gibi 
âmiri kanın doğrudan doğruya idare âmirleri 
olması lâzımdır, bir. 

İkincisi; bankalar bu gibi paraları sarf eder
ken, Bankalar Kanununa göre en azından iki 
imzayı şart kılarlar. En azından iki imza olma
dıkça parayı ödiyemezler. Bu bankalar Kanu
nunda ve nizamlarında yer almış bulunmakta
dır. Şimdi, bir başkan ve bir idareci üyenin 
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yanyana bir paranın sarfı için imza koyması ne 
dereceye kadar kabili teliftir, bunu takdirleri
nize arz ederim. 

Bendeniz, Sayın Sözcünün de iştirakiyle pa
rantez içinde bulunan bu «balkan» lâfzını çı
kartarak, tamamen idareci üyelerin asli vazi
fesi olan, âmiri italiği kendilerine bırakalım. 
Senato Başkanı zaten Senatoyu temsil eder, Se
natonun sevk ve idaresiyle meşgul olur. Âmiri ita
nın sarf edeceği her parada Başkanla istişare etme
si yalnız bir hukukî zaruret değil, ayrıca ahlâ
ki bir nezaketidir de. O halde, Senato Başkanı
nın ve Meclis Başkanının bu husustaki üst kon
trol rolünü aşağıya indirmemiş olalım. Onun 
için şu parantezi kaldırmanızı bilhassa arz ede
rim. 

BAŞKAN — Parantezin içinde olan idare 
âmirleridir. 

FERlT ALPİSKENDER (Devamla) — Aksi 
oldu, efendim. 

BAŞKAN — Yani parantez içindekinin kal
masını diğerlerinin kaldırılmasını istiyorsunuz. 

FERlT ALPİSKENDER (Devamla) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Kısaca mâruzâtım, Sırrı Atalay arkadaşımın 
beyanına aynen iştiraktir. 

Yalnız muhterem Alpiskender arkadaşımı
zın fikrine iştirak edemiyeceğim. Bu yetkinin 
bir mesuliyeti de vardır. Muhterem arkadaşlar 
ita âmiri mesuliyeti deruhde eden bir kimsedir. 
Binaenaleyh, kendisinin mesul bulunduğu bir 
makamda, bir vazifede bu işin başında bir şahıs 
olarak yarın hesap verme mevzuu da vardır. 
Bu hesabın kendisinden sorulacağı ne kadar 
bediî ise, bu yetkinin de mutlaka kendisine ve
rilmesinde her halde bir fayda mülâhaza etmek 
mümkün. Bu bakımdan Sırrı Atalay arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi, idareci üyeler lâfzının 
çıkarılarak, başkana verilmesi en normal yol
dur. Tatbikatta da böyledir. 

Muhterem Başkanımızın arz ettiği hususa 
gelince, 

BAŞKAN — Sırrı Atalay arkadaşımız izah 
ettiler, bendeniz vazgeçtim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
—• Peki, ona cevap arz etmiyeceğim. Yalnız şu
nu da ifade edeyim ki, ita amirliğinin, bilhassa 
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Senato Başkanlığı gibi yüksek bir mevkide bu
lunan kişinin bu işle meşgul olmasından ötürü, 
bu imzayı atmada bir küçüklük, yani büyük in
san küçük işler yapıyor, gibi bir mülâhaza ileri 
sürülmesi mümkün değildir. Arz ettiğim gibi 
nasıl bu yetkinin kullanılması bir mesuliyet do
ğuruyor ise, bu vazifenin de kendisine verilme
sinde ve hesabın da kendisinden sorulmasında 
fiilî bir zaruret vardır. Bu bakımdan Başkanın 
şahsına verilmesi tabiîdir, yerindedir. 

Sayın Tigrel'in endişesine de temas edeyim, 
bir vakıa var, Başkan yarın Rusya'ya gidecek
tir. 10 gün 20 gün kalacaktır. Zaruri bir gidiş. 
Elbette yerine Başkanvekillerinden birini bira- j 
kaçaktır. O şahıs da onu temsil edecektir. Bu I 
bakımdan da mesele halledilmiş oluyor. 

IÇTÜZÜK KOMISYONU SÖZCÜSÜ AMIL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Paran
tez içindeki kısmın çıkarılmasını biz de kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde parantez içindeki kıs
mın çıkarılmasını oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeyi bu şekliyle tekrar okutup oyu
nuza arz edeceğim. 

MADDE 2. — C. Senatosu bütçesinde har
camalarla ilgili verile emri C. Senatosu Başkanı 
tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Harcamaların denetimi ve kesinhesap raporları 

MADDE 3. — Harcamaların denetimini C. 
Senatosu Hesapları inceleme Komisyonu yapar, 
komisyon inceleme sonucunu rapor halinde Ge
nel. Kurula sunar. Komisyon her malî yılın so
nunda kesinhesap raporunu hazırlıyarak Baş
kanlığa verir. Başkanlık kesinhesap raporunu 
Genel Kurulun bilgisine arz eder. Rapor bun
dan sonra Hazine genel hesabına eklenmek üze
re. Hükümete gönderilir. I 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo- I 
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
1 nci kısım, 4 ncü bölümde yer alması gerekli 

maddeler 
Cumhuriyet Senatosu siyasi parti gruplarının 

mağımsızlığı 
MADDE 1. — Millet Meclisi komisyon veya 

Genel Kurulunda görüşülmekte olan bir kanun I 

22 . 5 . 1963 O : 1 
1 tasarısı veya teklifi için - Millet Meclisindeki 

siyasi parti grupları ile C. Senatosundaki o si
yasi partinin grupu toplanarak müşterek pren
sip kararı alamazlar. - Bir kanun tasarısı veya 
teklifinin Millet Meclisi komisyonları veya 
Umumi Heyetinde görüşülmesi sırasında Millet 
Meclisindeki siyasi parti grupları ile C. Senato
su parti gruplarınca birlikte toplanarak alman 
prensip kararları C. Senatosu üyelerini bağlı-
yamaz. önceden alınmış bu şekildeki kararlara 
rağmen C. Senatosunda düşüncelerini beyan 
eden C. Senatosu üyeleri hakkında grupları ve
ya siyasi partileri disiplin kovuşturmasında bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun, Çağlayangil. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYABİL (Bursa) 
—• Muhterem arkadaşlarım, bu maddede bütün 
siyasi parti ve gruplarını alâkadar eden hususi 
bir ehemmiyet görmekteyim. Tensip buyurulur-
sa bu maddenin müzakeresini daha kalabalık 
bir topluluğumuza terk edip, ehemmiyeti nis-
beten tâli olan diğer maddelerin müzakeresini 
yapalım. Fakat, ihtilâflar yapması muhtemel, 
üzerinde birlik ve mutabakat etmemize kaani 
bulunduğum bu maddenin müzakeresinin böyle 
zayıf bir ekseriyetle yapılmasında mahzur gö
rüyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu mevzuda bir 
mütalâanız var mı ? Bunu kabul edersek iyi olur, 
kanaatindeyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Çağlayan-
gil'in noktai nazarları bir bakımdan hakikaten 
yerinde ve doğrudur. Mesele hakikaten mühim
dir. Bu teklifte ben bulundum. Ve burada ben, 

/demokrasinin, çektiğimiz çilelerin, ıstırapların 
bir devasını da bulmaktayım. Müdafaasını da 
yapacağım. Fakat, hemen, bir grup başkanı 
olan Çağlayangil'e bir sitemde bulunayım ki, 
Parlâmento olarak çalışmamaktayız, iki yılı 
geçen bir zamanda kendi içtüzüğümüzü bile çı
karamadık. içtüzük müzakereye başlandığı za
man burada daha fazla bir ekseriyet bulamıyo
ruz. içtüzüğün daha mühim maddeleri görüşü
lürken de bundan daha fazla bir ekseriyet bu
labildik mi ve gördüğüm simalar da aynı sima
lardır. Gönlümün tacını taşıyan Sayın Orbay ve 
diğer simalar aynıdır. Bu sebeple bendeniz 
grup başkanı olarak hemen kendilerine bu si-
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temde bulunayım ki, bu vazifelerimize çok az 
ehemmiyet veriyor Ve iyi yapmıyoruz. Fakat, 
geri bırakılsın, hakikaten mühim bir maddedir. 
Ancak, bundan sonraki içtüzük müzakerelerin
de bundan daha fazla bir sayı görmiyeceğimizi 
ben de ilâve ederim. 

ÎHSAN SABRİ ÇAÖLAYANGÎL (Bursa) — 
Gruplarımızın mevcut mukayesesi sayın hatibin 
aleyhine çıkar. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Ben sizin 
grupunuz için söylemedim, umumi konuştum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şimdi muhterem Reis Bey, eğer muhterem ar
kadaşlarımız bunu geri alıp da müzakeresini 
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başka kalabalık bir güne atmayı kabul buyu
rurlarsa mesele halledilmiş öluı*. Diğef madde
lere geçeriz. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, bu meseleyi 
ben halledeyim. 

Riyaset bu maddenin müzakeresini ekseriye
tin olduğu bir güne bırakmak zaruretini his
setmektedir. Bunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız zaten diğer madde
ler de gayet ehemmiyetlidir. Bu itibarla 23 Ma
yıs Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,15 



C. Senatosu B : 66 22 . 5 . 1963 O : 1 
Milletlerarası andlaşmalann yapılması, yürürlıiğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmalann yapıl
ması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun tasansmın 7 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulu s oy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu' | 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : l 

Çekinse rlcr : 2 
Oya katılmıyanlar : 7 8 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Bere Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lâtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 

Cahit Alıyar , Mehmet Hazer 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Brtuğ 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İSPARTA 
Suat Seren J 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
\hmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
riüsnü Dikeçligil 
Hüsıeyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din ekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Oh uz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

A Bahattin Özbek 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkorim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
îzzet Gener 

1 ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğiu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tok göz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıncr 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet Özgüneş 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE VAN 

Emanullah Çelebi \ Faruk Işık 

[Oya katıhnıy anlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet îînaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit, Zeron 

ANKARA 
Niyazi Ağı m aslı 
Osman Alişiroğlu 

Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (1.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigrel 
(Başkan V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy (t.) 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (t.) 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
(î.) 
Nüviıt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral (t.) 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1) 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref A.yhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
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Reşat Zaloğlu 

TUNCELt 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLİN ÜYELER 
Sadi Koçaş 

Enver Kök 
Sahir KuratluoğİH 
Ragıp üner 
Nevzat feengel (t.) 
Burhan ettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
1 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞALTINCT BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

X I . — MiHetfllerarasi; andlaşmalann ya
pılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 

andlaşmalann yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/419, C. Senatosu 2/50) (S. Sa
yısı : 129) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESÎ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR 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 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 
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