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1. _ 26 .12 .1963 .günlü 20 nci Birleşim
de kabul edilen, Cuımlhuriiyet Senatosu adı
na, mahallinde tetkikler yapmak üzere 
Kıbrıs'a gidecek heyet üyesi sayısının ona 
çıkarılmasına dair Aydın Üyesi Osman 
Saim Sarıgöllü'nün önergesi 71:72 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Ali Rıza IJlu'sman'a izin verilmesi 
'hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
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3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe 
benzer uygulama ve geleneklerin ortadan 

Sayfa 
kaldırılmasına dair Ek Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Diişişleri, Basın - Yayın ve Turizm 
komisyonları raporları ('M. Meclisi 1/3,50, 
C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı: 322) 72,135:136 

4. — Türkiye ile İran arasında akdedi
len Kültür Andlaışmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun taısa-
minin Millet Meclisince kabuıl olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Ba>-
sın - Yayın ve Turizmi ve Millî Eiğitim ko
misyonları raporları ('M. Meclisi 1/2128; 
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akdedilen Kültür Andlalşmasmın onaylan
masının uylgun huluniduğu hakkındaki ka
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.331) 72,139:140 
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Sayfa 
6. — Televizyon filinıleri vasıtasiyle 

proıgram'larm mübadelesine dair Avrupa 
Andllaşnıasmın onaylanmaismın uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun ıtasardsınm 
Millet Meclisince kabul olunan tneltni ve 
Culmlhuriyet Senatosu Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turiızm ve Millî Eğitim komis
yonları raptorları (M. Meclisi 1/319, C. Se
natosu 1/294) (S. Bayisi: 332) 712,141:142 

7. — Eıge Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa ba/ğlı (R) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(ıM. Meclisi 1/564; C. Senatosu 1/3121) 
(S. Sayısı: 392) 72,143.144 

8. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağı 
(A/ l ) işaret i cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (ıM. Meclisi 1/551; C. 
Senatosu 1/320) (S. Sayısı: 353) 72,145:1.46 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapıHması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütfçe Komisyonu 
rapora (İM. Meclisi 1/576; C. Senatosu 
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10. — 11*63 yı'lı Bütçe Kanununa bağla 
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ması hakkında kanun takarım ve Karma 
Bütçe Komisyonu rapora (M. Meclisi 
1/575; C. Senatosu 1/31(8) (S. Sayısı : 
355) 73,149:150 

11. — İstanbul; Teknik Üniversitesi 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/572; C. Senatosu 1/317) 
(S. Sayısı: 356) 73,151:152 

12. — GTelir Vergisi Kanununun bâzı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi !hak-

Sayfa 
kındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : i /530; O. Senatosu : 1/3Ö2) (S. 
Sayısı: 366) 73,153:155 

6. — Görüşülen işler 73 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 59Ö1, 
6120, 0194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı ka
nunlarla 5509 sayılı Kanunun hâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve -bu kanuna 
bâzı ıııaddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 10*01' 
• günlü 28İ1 sayılı Kanuna ek kanun tekli
finin Millet Meclisince kalbul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonu raporu i (M. Meclisi : B/585; 0. 
Senatosu: 2/114) (S. Sayısı: 365) 73:75 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
teklifi ve Cumhuriyet 'Senatosu İçtüzük 
•Komisyonu raporu (2/15) (S. Sayısı: 65, 
65 e ek, 65 o 1 nci ek) 75:123 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına Anka
ra'da yaptırılacak merkez binası için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumilnı-
rîyet Senatosu Millî 'Eğitim, Bayındırlık 
ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/412; 0. Senatosu 
1/298) (S. Sayısı: 319) 123:124456:157 

4. — Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesinin kaldırılması ve 1'14 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet 'Komisyonu raporu (M. Mecli
si 2/385; C. Senatosu '2/108) (S. -Sayısı : 
292 ye 2 inci ek) 124:134 
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1. — GÜCEN TUTANAK ÖZETt 

Kıbrıs'ta, hürriyet uğrunda hayatlarını fe
da eden kardeşlerimizin ve şanlı ordumuz men
suplarının ruhlarını taziz için üç dakika saygı 

duruşu yapılmasına dair Ta'biî Üyelerden Kad- -
ri Kaplan, Mucip Ataklı ve .Mehmet öagüneş 

! ile Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren ve Adana 
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üyesi M. Nuri Âdemoğlu'mm önergeleri okun
du ve üç dakika saygı duruşunda bulunuldu. 

Kıbrıs'taki kardeşlerimizin uğradıkları vaih-
şiyane tecavüzü, Türk Milleti adma yerinde 
incelemek üzere Cumhuriyet Senatosundan 'bir 
heyet seçilmesine dair Tabiî Üyelerden Kadri 
Kaplan, (Mucip Ataklı ve Mehmet ötfgüneş'in 
önergesi okundu 've gidecek heyetin ,beş üyeden 
terekkübetmesi ve üyelerin Başkanlık Diva
nınca teslbiti kahul edildi. 

Türkiye Cumflıuriyeti Anayasasının 102 nci 
•maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kuru
lu listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen ze
vatın atandığına dair Cımı'htırbaşkanlığı tezke
resi okundu, bilgi edinildi. 

Başbakan îsmet İnönü; yeni Hükümeti 'tak
dim ve Cumhuriyet Senatosu önünde ilk vazi
felerini yerine getireceğini Ibeyaııdan sonra; 
Kı'brıs 'hâdiseleri ve alınan tedbirler üzerinde 
açıklamalarda bulundu. 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; Kıb
rıs olaylarının, 'başlangıcından Son dakikasına 
kadar, cereyan tarzını ive alınan tedbirleri, 
Garanti Aııdla'şmasımn tatbik şeklini aıçıkladı. 
Bu konu üzerinde C. K. M. T\, A. P.. C. H. P., 
T. T. P. ve M. P. sözcüleri ile kendi adlarına 
bâzı üyeler <giöinişlerini 'belirttiler ve Hükümet- i 
çe alınan tedbirler tas'vibedildi. j 

imar ve iskân Bakanı Celâlettin Üzer; Mar- ! 
din ve Siirt 'te vukua gelen kasıtiga tathribatı 
ve bu bölgeye yapılan yardımlar hakkında ' 
izahlarda 'bulundu. 

Türk vatandaşlığı; 
Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygu

lama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına 
dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu, 

Türkiye ile îran arasında akdedilen Kültür 
Andla'şmasmın onaylanmasının uygun hulun-
duğu, 

Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu ve 

Televizyon filimleri vasıtasiyle programla
rın mübadelesine dair Avrupa Andlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarıları, geçen oturumda yapılan açık 
oylamalarında yeter çoğunluk sağlanamadığın
dan, tekrar açık oya sunuldu, 

Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi ile 
gündemde ive zamanla kayıtlı bulunan diğer 
işleri görüşmek üzere Genel Kurulun 27 Ara
lık 19<Ö3 Cuma günü saat 15 le toplanılması 
kabul edildi. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe 
Kanununa 'bağlı (B) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması, ve 

19*03 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması 'hakkındaki kanun tasarı
ları görüşüldü ve 'Cumihuriyet 'Senatosunca, 
•tasarıların kanunlaşması kabul olımdu. 

Gelir Vergisi (Kanununun 'bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi /hakkındaki kanun 
tasarısı 'görüşüldü ve tasarı açık oya sunuldu. 
ISal't çoğunluk sağlanamadığından gelecek bir
leşimde tekrar açık oya sunulacağı .bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi memurları 
teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 61M, 6215, 6341 
ve (ÖS8İ5 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
hâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . İ M İ igiin-
lü 231 sayılı 'Kanuna ek kamın teklifi görüşül
dü ve teklifin yürürlük maddesi, yapılan de
ğişiklik sebeîbiyle açık oya sunuldu. 

Millî Güvenlik ve huzuru bozan hâzı fiiller 
hakkındaki 5.3.19,02 tarih ve 38 sayılı Kanu
nun yürürlükten .kaldırılmasına ve 

©âzı müessese, teşekkül ve işletmelerin kul
landıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin kaldırıl
masına dair kanun tekliflerinin görüşülmesi, il
gili komisyon hazır bulunmaması sebebiyle, ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Ege üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve yapılan 
açık oylamada yeter sayı sağlanamadığından 
tasarının tekrar açık oya sunulacağı bildirildi. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı hakkında Hükümetçe getirilen metnin 
reddini tazanınıun eden Karma Bütçe Komis
yonu raporu okundu, açık oya sunuldu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması, 

istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-
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ması hakkında kanun tasarıları görüşüldü. Ya
pılan açık oylamada, yeter çoğunluk temin edi
lemediğinden, gelecek ''birleşimde tekrar açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

Hudut ve Sahiller .Sağlık 'Genci Müdürlüğü 
1963 yılı (Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasa ramın maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

Teklif 
T. <C. Ziraat ÎBanbası ve Tarım Kredi Koo

peratifleri ve Emniyet 'Sandığı memur ve hiz
metlilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi ve-

27 Aralık ' 196-'i Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

(Başkan Kâtip 
Başka n ve ki 1 i Amasya 
Sırrı Ataköy M acıt Zer en 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

rilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 2/4Ö3, 
'O. jSenatosu '2/115) (ıMalî ve îktisadi İşler ve 
•Bütçe komisyonlarına) 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. - - Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye

si Tevfik înci'nin, İstanbul ıBoğazında vukua 
^elon kazalara dair sözlü soru önergesi, Ulaştır
ma Bakanlığımı gönderilmiştir. (6/245) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)> Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnash'ntn, Kıbrıs mevzuunda Türki
ye İşçi Partisinin görüşüne dair demeci. 

NlYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim üç, dört cümle ile bir mâruzaata bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Cum

huriyet Senatosunun muhterem üyeleri : Yüce 
Senatoca verilen vazife ile, Muhterem Senatör 
arkadaşımız Burhanettin Uluç'un cenaze merasi
minde bulunmak üzere İstanbul'a gittiğimiz için 
Kıbrıs konusunda siyasi partilerin görüşlerinin 
ifadeesi sırasında kendi partimin görüşünü be
lirtmekte gecikmiş oldum. Bu sebeple 'birkaç 
cümle ile huzurunuzu işgal etmek zaruretini duy
dum. 

Türk milleti barışsever bir millettir. Türk 
toplumu, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkelerine 
candan bağlıdır. Ama, sulh şartları, hükümran
lık haklarımızın, istiklâlimizin ve Millî haysi
yetimizin sınırlarında durur. Kibrıs'ta soydaş 
Türk'lere karşı girişilen şeni, ve haksız tecavüz
ler sabrımızı taşırmaktadır. Umarız ki bugün 
yatışmış görünen hâdiseler yeniden bir TCnosis 

1. — 26 . 12 . 1963 günlü 20 nci Birleşiminde 
kabul edilen, Cumhuriyet Senatosu adına, ma
hallinde tetkikler yapmak üzere Kıbrıs'a gide-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

hayaliyle alevlendirilmesin. Orada komşu ve 
dost iki milletin parçaları olan insanların kar
deşçe yaşaması için bir çare bulunmalıdır. Ak
si halde bu konuda memleketimizde hiçbir te
reddüde yer vermiyecek bir vahdetin meveudol-
duğunu ilân etmemiz gerçekten yerinde olur. 
Hükümetin ve ordunun davranışındaki - bugü
ne kadar belki biraz gecikmiş olan - cezrî ve 
azimli hareketlen tebrik etmek isteriz. 

Biz, sulha gerçekten inanan, kanat geren bir 
milleitiz. Ama artı'k sabrı tasımlamalarını bu
radan tekrar tavsiye ederiz. 

Kendi beceriksizlikleri yüzünden iç idarele-
rindeki keşmekeşleri, verimsiz çekişmeleri, ik
tisadi sıkıntıları maskelemek için el altından tah
riklerle, sindirme ve kaçırma yollarından ilhak 
sağlıyacakları hayalindedirler. (Bravo eses-
leri). 

Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimize yüreklerimi
zin onlarla beraber çarptığını ifade ederek biz 
de geçmiş olsun diyoruz. Hükümetin bu konu 
da enerjik ve cesur davranışlarının devamını, 
dış politikada daha şahsiyetli ve haysiyetli, da
ha müstakil ve uzak görüşlü olmasını temenni 
ederiz. Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarını. 
(Bravo sesleri ve alkışlar). 

e ek heyet üyesi sayısının ona çıkarılmasına dair 
Aydın Üyesi Osman S a im Sarıgöllü'nün önerge
si. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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C. Senatosu B : 21 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü tarafından Kıb

rıs'a kendi masraflarını ödiyerek gitmeyi kabul 
eden 5 kişilik heyetin 10 kişiye çıkarılması arz 
ve teklif edilme'ktedir. Dünkü birleşimde Yük
sek Heyetiniz beş sayın üyenin gitmesini kaibul 
buyurmuştu. Sayın Sarıgöllü bu heyetin sayı
sının 10 a çıkarılmasını .istemektedir. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... TCt-
-miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ali Rıza 
î/hısman'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/281) 

BAŞKAN — İzin tezkeresi var okutuyorum. 

G en el Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali Rı

za Uiusman'm, hastalığına binaen 24 Aralık 1963 
tarihinden itibaren 10 gün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 25 . 12 . 1968 tarihli 
toplantısında karan]aştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senetosu 'Başkanı 

Enver Aka 

BAŞKAN —- Sayın Ali Rıza Ulusman'a 
24 Aralık 1963 tarihinden itibaren 10 gün müd
detle izin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler,.. Ka'bul edilmiştir. 

ikinci defa oya arz edilecek işlere geçiyo
ruz. 

3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350, C. Senatos-u 1/295) (S. Sayısı : 
322) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oyları
nıza sunulmuş, fakat yeter sayı sağlanamamış
ın'. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

/. --r- Türkiye ile îran arasında, akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 

27 . 12 1963 Ö : 1 
Millî Eğitim komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/228; C, Senatosu 1/291) (S. Sayısı : 330) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oyları
nıza sunulmuş, fakat yeter sayı sağlanan*ıam ış
tır. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/236, C. Senatosu 1/292) (S. Sa
yısı : 331) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oyları
nıza sunulmuş, fakat yeter sayı sağlanamamış
tır. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — Televizyon /ilimleri vasıta siyi e prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/319, C Se
natosu 1/294) (S. Sayısı : 332) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oyları
nıza sunulmuş, fakat yeter sayı sağlanamamış
tır. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/564; C. 
Senatosu 1/321) (S. Sayısı : 352) 

BAŞKAN —• Geçen birleşimde açık oyları
nıza sunulmuş, fakat yeter sayı sağlanamamış
tır. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. -— 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi İ/551; C. Senatosu 1/320) 
(S. Sayısı : 353) 

BAŞKAN — (»ecen birleşimde açık oyları
nıza sunulmuş, fakat yeter sayı sağlanamamış
tır. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır. 

.9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde de-
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ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
i/576; C. Senatosu 1/319) (S. Saym : 354) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oya su
nulmuş, fakat yeter sayı sağlanamadığından tek
rar açık oylarınıza sunulacaktır. 

10. — 1963 yüı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 1/318) 
(S. Sayısı: 355) 

BAŞKAN — Gecen birleşimde açık oya su
nulmuş, fakat yeter sayı sağlanamadığından tek
rar açık oylarınıza sunulacaktır. 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341 ve 6885 say ili kanunlarla 5509 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair 5.1. 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifinin Mîllet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/585, C. Sena
tosu 2/114) (S. Sayısı : 365) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün
lü 231 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 3 ncü 
maddesi dünkü birleşimde açı'k oylarınıza su
nulmuş, yeter sayı temin edilmemişti, bugün 
tekrar açık oylarınıza sunulacaktı. Ancak bu 
arada Saym Niyazi Ağırnaslı bir önerge vere
rek bu kanun teklifinin üçüncü maddesinin ye
niden müzakeresini istemektedir. Sayın Niyazi 
Ağırnaslı'nm önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi teşkilâtına dair 231 sayılı 

Kanununa ek kanun teklifinin 3 ncü maddesinin, 

(1) 365 S. Sayılı basmayazı 26 . 12 . 1963 
tarihli 20 nci Birleşim tutanağı sonundadtr. 
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yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/572; 
C. Senatosu 1/317) (S. Sayısı : 356) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oya-su
nulmuş, fakat yeter sayı sağlanamadığından tek
rar açık oylarınıza sunulacaktır. 

12. —• Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/530, C. Senatosu 
1/322) (S. Sayısı : 366) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde açık oya su
nulmuş, fakat yeter sayı sağlanamadığından tek
rar açık oylarınıza sunulacaktır. 

şifahen arz edeceğim sebeplere binaen, yeniden 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — ıSayın üyeler hatırlıyacakl ardır 
ki, dün 'Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larından olan stenografların kadrolarında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi
nin 1 ve 2 nci maddesi kabul edilmiş, üçüncü 
maddesi olan, «Bu kanun hükümlerini Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.» 
kaydı, Başkanlığın işareti üzerine Yüksek He
yet tarafından, «Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi başkanlıkları tarafından yürütülür.» 
şeklinde değiştirilmişti. Bu değişiklik karşısın
da adı geçen memurların bu aydaaı itibaren 
yani bu ay başından itibaren maaş alamıyaeak-
ları ve bu sebeple mağdur olacakları belirtil
mektedir. Bu bakımdan değişiklik yapılmıya-
rak, maddenin eskiden olduğu gibi «(Bu kanun 
hükümlerini T. B. M. M. Başkanı yürütür.» şek
linde kabulü istenmektedir. 

Yeniden müzakere açılıp açılmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Bu madde üze
rinde yeniden müzakere açılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Pek iyi anlaşılamadı, yeni-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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den oyluyorum- bu hususu. Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski 3 ncü madde şudur : «Bu kanun hü
kümlerini 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı yürütür.» 

Başkanlığın ricası üzerine yapılan değişik
lik şu idi; : «Bu kanun hükümlerini Cumhuriyet 
ISenatosu ve Millet Meclisi Başkanları yürü
tür.» Bu değişikliğin Anayasanın 92 nci mad
desi gereğince Millet Meclisine gitmesi, Millet 
Meclisinde yeniden müzakeresi 'gecikmelere yol 
açacağı cihetle bu ay başına yetişmiyeceği ka
nısı ve iddiasiyle ISayın Ağırnaslı tarafından 
önerge verilmiş bulunmaktadır. Yüksek Heye
tinizce yeniden görüşme açılmasını da iste
mektedir. Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, bugün stenografi]k hususi 
bir meslek ve ihtisas istiyen bir iş olmuştur. 
Gerçekten Bütçe Komisyonu müzakeresi sıra
sında muttali olduk ki ,emekli olanlarla Ana
yasa Mahkemesinin stenograf istihdamı, kadro
nun kifayetsiz hale gelmesine sebebolmuş ve 
bu sebeple kurs açılarak yeni elemanlar yetiş
tirilmesine zaruret hissedilmiştir. Kurs açıl
mış, lise mezunu ve askerliğini yapmış olanlar
dan kursu bitireceklere 700 lira maaş ve tazmi
nat vadedilmiştir. Kursu bitirenler kadro bu
lunmadığından, vadimize rağmen, bu vâdedi-
len ücretten aşağı ve tazminat ödenmeden ça
lıştırılmakta bulunmuştur. Şimdi aylardan beri 
bu arkadaşlar işletme »kadrosunda düşük üc
rette çalıştırılmaktadır. Bu bizim iç mesele
mizdir. Biz burada kanun yapmakta karar
lar almaktayız. Bu teşriî faaliyetimizin zabıt
larla tescili Anayasamızın da 'emridir. Bu ar
kadaşların bu hizmeti yerine getirirken nasıl 
büyük bir feragatla çalıştıklarını yakmen gö
rüyoruz. Bütçe Komisyonunda ve senelerce 
burada bunu hepimiz müşahade ettik. Şimdi 
M'eclisten g-elen metinde «bu kanun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür» hükmü 
yerine dün kabul ettiğimiz şekil kabul edilirse 
arkadaşlarımızın mağduriyetinin devamına se-
bebolacağız. Millet Meclisi metnini kabul et
memiz halinde Zabıt Kalemimiz bundan sonra 
olsun huzur içinde çalışma imkânını bulacak
tır. Maddeyi dünkü şekilde kabul ettik. Ne 
olur? Tekrar Meclise gidip gelmesinden ne 

r» . 
i '. 
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çıkar, diyelim. Bu gecikmeden dolayı bu ar
kadaşlar hem mağdur olurlar ham belki bir 
aksilik çıkıp bu hakkı ihlâl edici bir durum 
hâsıl olabilir. Bu itibarla Yüce Senato, şimdi 
okunan takririm veçhile Millet Meclisinden 
gelen metni yani «bu kanun hükümlerini Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.» 
şeklindeki kabul, buyurursa esasen yakın d ;\ 
Teşkilât Kanunu mutla'ka gelecektir, Riyaset 
Divanından bu vesile ile bunun yakinen ta
kibini tekrar istirham ederim. Şahsi. kapris
lerle bu. kanun oyalanmasın. Geçen sene Cum
huriyet Senatosu Bütçesinin ayrılması husu
sunda temennimiz olmuş. Sayın Başkanvekili-
miz de bunun üzerinde ehemmiyetle durmuş
lardı. Teşkilât Kanunu süratle gelsin, o zaman 
Meclislerin kuruluş ayrılıklarını iyice belirt
tikten sonra teşkilâtımız 'kadrosu hüküm
lerini Başkanlığımız yürütecektir. Şimdi mad
deyi bu şekilde kabul ederek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tek 'iniiesscseymiş gibi, 
müstemirren hali faaliyette imiş gibi bu mad
deyi olduğu gibi kabul edelim. Bu mevzuda 
esasen emsal de var. Bu sebeple Millet Meclisin
den gelen metnin aynen kabulünü istirham 
edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — B-aş'ka söz istiyen?.. Yok. Bir 
önerge daha var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon metninin oya, konulmasını arz ve 

teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Şahit- Kıırutluoğlu 

BAŞKAN — Komisyon teklif etmektedir. 
Bu sebeple üçüncü madde olarak, komisyonun 
daha önce Millet Meclisinin maddesi olarak 
'kabul ettiği «Bu kanun hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.|» şek
liyle. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 

SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) —' Aleyhte. 
BAŞKAN - • Buyurunuz. ' ' 
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SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

Başkan, muhterem C. Senatosu üyeleri; bu, 
maalesef, Senatonun şahsiyeti hükmiyesiyle ve 
Anayasanın hükümleriyle ilgili bir mevzudur. 
Binaenaleyh kolaylık olsun için komisyonun 
yaptığı teklif, maalesef, yerinde bir teklif de
ğildir. iki sene oldu. Bu iki senelik bir zaman 
zarfında hâlâ Senato ile Millet Meclisinin Teşki
lât Kanunu ayrı olarak çıkma iniş ve maalesef 
çıkarılmamıştır. Binaenaleyh İçtüzüğün birinci 
görüşmesi yapılmış orada Anayasaya uygun ola
rak kendi kolluk işlerinin kendisinin yürütece
ğini de âmirdir. Meclis ise; hâlâ Anayasanın 
tarzı, terkibine Meclis için koyduğu tarzı terki
bine uyarak hâlâ Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak Başkanlık ve âmiri italik bizdedir. Bi
naenaleyh Senato ancak kanunların müzakere
siyle meşgul »olur, bütün kolluk işlerini de biz 
yürütürüz iddiasındadırlar. Binaenaleyh bu se
bepledir ki, bu metin aleyhinde oy kullanmanızı * 
istirham ederini. 

Teşkilât Kanununa intizarın geçen sene büt
çe müzakereleri mevzuubahsedildilği zaman tef
riki yapamadık. Sonradan Başkanlık Divanla
rı bir araya gelmek suretiyle bir kısım müstah
demin ve üyelerin ancak maaşları hakkında bir 
âmiri italik yetkisini tanıdılar. Binaenaleyh, hâ
dise yine aynı olacaktır. Teşkilât Kanunu 
gelmiyecektir. Millet Meclisi Reisi, kendisini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi addetmek
te devam edecek ve bu işler de böyle Anayasa 
ruhuna ve Hükmüne aykırı olarak devam edip 
gidecektir. Mâruzâtım bundan ibaret, teklifi 
kanuninin reddedilmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAHİR 
KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Çok muhterem arkadaşlar, muhterem Sarıgöllü 
arkadaşımızın Senato ve Millet Meclisinin yet
ki ve tasarruflarının tefrikine taallûk eyliyeıı 
mevzudaki görüşleri, prensip itibariyle, elbette 
ki, Senatonun benimsediği prensipler ve kaide
lerdir. Ancak Senatonun nefsine mıızaf bir hâ
disede bu hassasiyeti gösterirse elbette ki, yerin
de olur. Ancak bu hassasiyetimiz, kazanıl iniş bir
takım hakların ve memurların iktisabedeceği 
birtakım mevki ve yetkilerin tahakkukuna ve
sile teşkil edecek bir kanun vesilesiyle hassasi
yet mevzuu addedilirsc, memurlara bu hakkı, 
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biz bir inat meselesinden tevdi etmemiş gibi bir 
vaziyete düşeceğiz. Başkanın hakkından kendi
mize ait birtakım meseleleri hal etmek yoluna 
gitmektense istihkakı olan haklarını kendileri
ne tevdi etmekle elbette ki, daha iyi bir netice 
tahakkuk edeceğini kendileri de haklı bulurlar. 
Bu itibarla kanunun lehinde oy kullanmanızı 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Tasarı kanunlaşmıştır. 

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

BAŞKAN — Tüzük Komisyonu. Sayın Eyi-
doğan, Sayın Yetkin. Buradalar. 

Efendim, İçtüzüğün bütün maddeleri ayrı, 
ayrı oylarınıza arz edilmiş, ancak 180 ve 181 nci 
maddede yerlerini alan, yürürlük tarihi, uygu
lama mercii oylarınıza arz edilmemişti. Ancak 
Yüksek Heyetin daha önce almış olduğu bir ka
rara göre iş sadece maddelerin numaraları ve 
bölümlerinde yerlerini bulması hususunun teshi
li, ibare, nokta, virgül gibi bâzı hatalar olduğu 
görüldüğü takdirde bunların düzeltilmesine kal
mış bulunuyordu. Bu sebeple sayın üyelere ve 
komisyona ancak her hangi bir maddede, baskı 
hatası yahut nokta, virgül hatası ve cümle düşük
lüğü varsa bunların düzeltilmesi hususunda öner
ge vermeleri için ricade bulunacağız. 

Komisyon söz mü istiyor? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Komisyonumuza yeni bir madde 
ilâvesi hakkında verilen önerge havale edilmişti. 
Bu hususta söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Evet oraya geleceğiz. 
Saym Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

İkinci müzakerede sadece, nokta ve virgül değil 
müzakere açılmak şartiyle madde bile değiştir
mek mümkündür. 

(1) 65 S. Sayılı basmayazı 19 . 6' . 1962 tarih
li 65 nci, 

65 e ek S. Sayılı basmayazı 24 . 10 . 1962 ta-
rihli 95 nci, 

65 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 4 . 10 . 1963 
tarihli 117 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — İçtüzüğün 232 nei maddesinin 

2 nei fıkrası «Bu bapta yalnız bir müzakere 
kâfidir.» der. Binaenaleyh İçtüzük bir defa mü
zakere edilir ikinci defa müzakeresi mümkün 
değildir. 

OSMAN vSAİM SABK1ÖLLÜ (Aydın) — 
Aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika size de söz verece
ğim. 

Şayet bugünkü İçtüzüğümüz jpbul edilirse, 
ancak kabul tarihinden itibaren yeni İçtüzük 
hükümleri uygulanacaktır. Bu kabul edildiği 
takdirde meselâ frak hükmü vardır. Bundan 
sonraki birleşimde mecburdur, Başkan veya 
Başkanv eklilerinin frak giymesi, hükmü kabul 
edilmiş ama yürürlük maddeleri henüz tatbik 
edilmediği cihetle eski İçtüzük yürürlüktedir. 
Bu sebeple eski İçtüzüğün biraz önce okuduğum 
hükmüne göre hareket etmeye mecburuz. 

Komisyon buyurun evvelâ bir esas madde 
var4 ondan sonra usul hakkında söz vereceğim. 
Sayın Yetkin buyurun. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT YETKÎN 
OMalatya) — Sayın senatörler, İçtüzüğümüzün 
yürürlük maddelerinden evvel bir takrirle 
Meclis soruşturmasının usulü lrakkıbda Sayın 
Sırrı Atalaıy bir teklif yaıpmıştı. Bu teklifi Ko
misyonda inceledik. Teklif gereğince; Anayasa
nın 88 ve 90 nei maddeleri, Meclis soruş'turm a -
sının usulüne müıtaatlik olması sebebiyle, Mec- t 
lis soruşturma'sınm Türkiye Büyük Millet Mec- I 
lisi müşterek toplantısınla girmeden evvel her 
T.BJM.M. üyesinin kendi m en sub olduğu Mec- i 
liste ;bu yolda, bir istemde bulunmaısı busu- j 
sunun Anayasanın rulhuna ve maksadına daha I 
uygun (bulunduğu neticesine vardık. Sadece bu ! 
konunun İçtüzüğümüzde talkrir saihibinin talebi 
veçhile bir madde haline gelmesinin yalnız Se
natoyu bağlıyacak bir müeyyide getirmesi, bir 
nizam tesis etmesi sebebiyle 'tek taraflı bir hü
küm vaız'edeeeği, tek taraflı Bir* kayıt ve usul ; 
vaz'edeceği, buna mukabil Millet Meclisi buna 
paralel bir 'hüküm kabul etmediği takdirde 
nevema Millet Meclisi üyeleri münferiden, 
müstakillen Türkiye Büyük Millet Meclisi nez- ' 
dinde Meclis soruşturması talefeödebileeekleri 
halde Cuımihuriyet Senatosu üyelerinin böyle 
bir haktan malınım olmalarını, losrtlanmaları-
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nı intaeedeceği cihetle bunun ancak Türkiye 
'Büyük Millet: Meclisinin müşterek topHantıllanı-
m tanzim edecek îçltüzüJkte nazara alınmak 
üzere raporumuzla beraber her iki Meclisin 
'Senato ve Millet Meclisi "Riyaset Divanları 
müşterek toplantısına tevdi edilmesinin daha. 
uygun olacağı kanaatine vardık. 

Bu maksatla da takriri benimsemekle be
raber, ancak orada nazarı itibara allmak temen
nisiyle İm raporu Riyasete takdim ettik. Bu su
retle İçtüzüğümüzde böyle bir maddenin yer 
almasının doğru olmaidığmı beyan eden takrir 
saihibinin 'bizzat toplantıya iştirak edip bizzat 
kendisinin de bunun doğru oliduğuna kaani ola
rak vardığımız neticeyi arz ediyoruz. 

Bu arada, İçtüzüğümüzün 17 nei maddesin
de komisyonla rıımızı tanzim ederken; Tarım 
Komisyonu, ayrı bir, komisyon olarak Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonu da Sanayi Komisyo
nu olarak... 

BAŞKAN •-- Savın Yetkin bunları 17 nei 
madıdede görüşürü/. 

flEOtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT 
YFJTKÎN (iDevamla) — Sayın Sırrı At alay ar
kadaşımızın, Meclis soruşturmasına ait takriri 
hakkındaki mâruzâtımı böylelikle bitirmiş olu
yorum , hiünmetlerimle. 

BAŞKAN —• Bu hulustaki raporu okutuyo
rum. 

Yüksek B.aişk ani lığa 
iOum.hu riy et Senatosu Oenel Kurulıunun 

17 Aralık 1%3 tarihli 16 nei Birleşiminde liçtü-
zük teklifine derci hususunda. OumUmriyet Se
natosu Kars Üyesi Sırrı Atala.y tarafından 
«•Meclis soruşturması» hakkında verilen takrir 
Komisyonumuzun 24 Aralık 1963 tarilhli Birle
şiminde takrir saihibinin de iştiraki ile tetkik 
ve müzakere olundu 

.Komisyonumuz, evvelemirde 9 Teimmuz 1 Î>C> 1 
tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumlhuriyeti Ana
yasasının 88 nei ve 90 ncı maddeleri hükümle
rini ve bu maddelerin .gerekçeleri ve müzakere 
tutanaklarını incelemiştir. Buna göre : 

a) Soruşturma işlemilerini her Meclisin 
kendisine mal ederek bir karara bağlıyacağı, 

b) Bu konukla Oumlhuriyet Senaitloısuınca ve
ya Millet. Meclisince verilen karar üzerine key-
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fîyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısında tetkik ve mlüza-kere olunacağı, 

c) Eğer soruşturma talebi kazai orlgan ta
rafından yapılmışsa bu talebin doğrudan doğ
ruya birleşik toplantıda incelenmesi lâzımlgel-
diği neticesine varılmıştır. Şu kadar ki, gerek 
Culmıhuriyet Senatosu ve gerekse Millet Meclisi 
İçtüzüklerinde bu hükümlerin paralel olarak 
tedvininin mümkün olamıyacağı g'öız önünde 
tutularak. balhis konusu taforir muhtevasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün tedvini sırasında nazara, alın
ım ası uygun mütalâa olunmuştur. 

•Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa, saygı ile ara olunur. 

Başkan 
Akif Eyi doğan 

Kâtip 
Sadık Artukm a e 

Üye 
Cahit Okurer 

Sözcü 
Nüvit Yeltkin 

Üye 
Celal Teıvfik Kn nisap an 

Üye 
Ferit Alpisik ender 

(BAŞKAN — Sayın Kurultluağlu. 
SAıBÎR K U R T J T L U O G T J U (Oumhurbaşka-

nınca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım; bir iki 
nokjtanın tavzihini istirhamı edeceğim.. Burada 
verilen izahata ve okunan rapordaki kayıtlara 
göre Meclis soruşturmasına miütaallik allı kâ
mın, birleşik toplantıyı idare edecek olan tü
zük hükümleriyle düzenlenmesinin daıha muva
fık görüldüğü aüilaşılımaıktadır. Ve Muhterem 
Sözcü Sayın Yetkin arkadaşımız buradaki ifa
delerinde şayet Cumhuriyet Senatosu kendi İç
tüzüğünde Meclis sorutturmasına müıtaallik bir 
hüküm vaz'eder Millet Meclisi do bu yolda İç
tüzüğüne bir hüküm koymamışsa. Millet Meclisi 
âzalarının soruşturma istemlerinin doğrudan 
doğruya birleşik oturumda mevzuu müzakere 
edileceği, halbuki bizim içtüzüğümüzde böyle 
bir kayıt bulunmaması hasebiyle, buradan ora
ya intikal edeceğini, bu itibarla da bir tefavü-
dün meydana geleceğini beyan buyurdular. Bir 
tef avut meydana gelebilir. Ancak Meclis soruş
tu tf mal annidaki istemin her iki Meclise verilmiş 
hak olması itibariyle MeclMerden birleşik otu
ruma gitmesi, Cumhuriyet ISenatasuna men
sup ise Cumhuriyet Senatosunca böyle bir so
ruşturma isıtemi vâki ise bir garantidir, bir te
minattır ve kademeli olarak oraya gidecektir. 
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Bu isteme Cumhuriyet Senatosunun karar ver
mesi ile ancak oraya intikal edecektir. Millet 
Meclisi İçtüzüğünde bunun bulunup bulunma
ma sı Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde böyle 
bir kaydın yer alıp almamasına sebep teşkil et-
miyeceği kanısındayız. Ve bunun haricinde bir
leşik oturumu tanzim eden tüzükte yer aldı
ğına göre bu tüzükte gerek Millet Meclisi, ge
rekse Cumhuriyet Senatosu tüzüklerinde «hu 
istemin ne şekilde halledileceğine dair kayıt 
'bulunur» dan baişka bir hükfmün girim esi imkân 
dahilinde değildir, Anayasanın sarahati karşı
sında. Bu takdirde biz birleşik oturum tuzluğu
nun emri ile kendi tüzüğümüzde yeniden bir 
tadil yoluna gideceğiz. Bu mekaniızimayı ikinci 
bir tadile gitmeksizin ve birleşik oturumu tan
zim eden tüzüğün hepsini halletmesi mümkün 
olmadığına ,göre hangi mekanizima ile hallede
ceğiz, bunu lütfederlerse minnettar kaflırını. 

BAŞKAM — Sayın Yetkin. 

GEOİOİ KOMİSYON7 SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkada'şla-
rı'm. Sayın KurutlUoğlu ile mevzuun esasında 
aynı görüşte birleşmiş olduğumuz, şimdi ken
dilerinin kıymetli beyanlariyle meydana, çık
mış bulunmakltadır. Bizde Anayasanın 8'8 nci 
maddesinde, Meclis soruşturmasının her iki 
Meclisin ayrı ayrı ve vazifelerinin ayrı ayrı ta-
d ad edilmiş 'olmasından dolayı Meclislerin bu 
lıujsusıtakü yettıkisi ile 90 ncı maddesinde Meclis 
soruşturmasının ne yolda nihai karara bağla
nacağını tanzim eden 90 ncı maddede birleşik 
toplantının seçeceği bir komisyonda yapılacak 
bir tahkikat sonunda birleşik oturumda nihai 
karara varılacağına dair hükmün izahı ve her 
iki maddesinde de Temsilciler Meclisinde, Ku
rucu Mecliste, komisyondan gelen şekilleri, 
Meclisteki müzakereleri, komisyon sözcüleri
nin mütemmim izahları ve verilen değişiklik 
takrirleri muvacehesinde, Meclislerin bu hu
sustaki yetkilerinin sadece birleşik toplantıya 
bir istem halinde gitmek ve binaenaleyh T. B. 
M. M. üyelerinin bu mevzuda denetim yolla
rından bir tanesini kullanırken, murakabe usul
lerinden bir tanesini seçerken, Meclis soruş
turması talebettiği zaman bunu birleşik top
lantıya değil sadece kendi Meclislerine götür
mek hususunda ittifak ettik. Nevama bir adlî 
kazanın işleyiş tarzına kıyaslandığı takdirde 
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ihbar ve şikâyeti yapmış olmanın bu konuda 
bir suç ihbarı 'Meclis soruşturmasını ieabetti-
•ren, malî, cezai, kazai, siyasi ]>iı- suç ihbarı 
mahiyetinde ise evvelâ o üyenin mcnsubolduğu 
Meclise verilecektir. Meclis, bu hususta nevama 
hazırlık tahkikatım yapacaktır ve bunun neti
cesinde sue görürse, iddianamesini hazırlayıp 
birleşik toplantıya götürecektir. Birleşik top
lantı bu konuda 'bir tahkikat açılmasına lüzum 
görürse tahkikat, nevama adlî kazadaki sorgu 
'hâkiminin yaptığı ilk tahkikat mahiyetinde 
olacaktır. İlk tahkikat .sonunda verilen karar 
gibi ya sorumsuzluk kararı veya son tahkika
tın açılması karariyle işi Yüce Heyete tevdi 
edecektir. Şimdi meselenin işleyiş tarzı böyle 
olunca; şimdiye kadar yapılan tatbikat, 
- Sayın ıKurutluoğhı arkadaşıma şu ciheti be
lirtmek isterim ki, - 'böyle değildir. Şimdiye 
kadar .milletvekili veya. Senato üyelerinin 
münferiden Meclis tahkikatı taleplerini birle
şik toplantıda getirilmesi şeklinde tecelli et
miştir. Anayasanın bu hükümlerine ve vâzıı 
kanunun kasıt ve gayesine aykırı olarak bir 
ta.fbika.tla. karşı karşıyayız. Bu tatbikatı sade
ce Cumhuriyet (Senatosunun tek taraflı olarak 
izale etmesi, ıslah etmesi keyfiyeti sağlam bir 
zemin değildir. Ve kifayetli bir yol telâkki 
edilmemiştir. Bu ancak T. B. M. M. birleşik 
toplantılarının müzakere usullerini tanzim ede
cek olan Tüzükte hüküm altına alınmalı ve 
takyidedilmelidir. Bu itibarla sadece Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğüne böyle bir hüküm 
koyduğumuzda dahi, çok kıymetli arkadaşımı
zın dediği gibi, bendeniz de komisyonda, böyle 
(bir hüküm kabul edilirse bu hükmün yürürlü
ğünü, paralel olarak Millet Meclisinin de aynı 
hükmü kabulüne talik edelim diye teklif et
miştim. Çünkü bir tarafta .Meclis üyesi sade
ce kendi Mecksine gider, diğer bir Meclisin 
üyesi doğrudan doğruya birleşik toplantıda 
bir Meclis soruşturmasını tahrik edebilir. Bu 
'adalete uygun bir tutum, doğru bir usul tarzı 
olmaz. 

Sayın Kumtluoğlu arkadaşımız der ki; bü
tün bunlar doğru olmakla beraber Cumhuriyet 
Senatosu. kendi Tüzüğüyle bunu tanzim etme
lidir. Anayasada vaz'edilen hükme göre ken
dine ait Tüzüğe bu hükmü koymalıdır. Öbür 
taraf da buna uymaya mecburdur. Uymazsa 
biz kendi Tüzüğümüz içinde kalalım. Bu hıı-
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i susta bize Riyaset Divanımızdan komisyona 

katılmış olan arkadaşlarımız da temin ettiler ki, 
(Birleşik Riyaset Divanı toplantısında bu konu 
ele alınmıştır. iBu konunun, birleşik toplantı
ların usulünü tanzim edecek olan birleşik top
lantılar 'İçtüzüğünde, hir hüküm altına alın
ması, bir madde halinde getirilmesi hususun
da da karar al inmiştir. Böyle olunca biz, bu 
temennimizi, bu görüşümüzü bir rapor halin
de o Birleşik Riyaset Divanına sunulmayı 
maksada, kâfi telâkki ettik ve Tüzüğümüzde, 
bugün, buna dair, Meclis soruşturması i§leyiş 
tarzına dair, esasen mevcut bir hüküm yoktur. 
Böyle bir hükmü burada koymayı uygun te
lâkki etmedik, zaten neticesi birleşik toplantı
da halledilecek bir konu olmak itibariyle, bir
leşik toplantının Tüzüğünde, her iki Meclisin 
uyacakları müzakere şekilleri, kabul şekilleri. 
benimseyiş şekilleri ve birleşik toplantıya gö
türüş usullerinin tanzim edilmesini daha uy
gun gördük. Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

S AHİR K URUTLUOĞ LU (ıCu m hu rbaşka -
nmca. İS. Ü.) —'• (Bir soru sorabilir miyim Sayın 
Başkanım1? 

(BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz efendim. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) —ISayın sözcüden cevaplandırma
sını istediğim hususlara, bir cevap alamadım. 
•Cumhuriyet Senatosunun soruşturma mevzuun
da. varacağı istem kararlarının tanzimini 'bir
leşik oturum İçtüzüğüne ini bırakıyorlar? Bu
nun cevabını versinler. 

İÇTÜZÜK: .KOMÜSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Devamla) Her iki 'Mecliste Mec
lis soruşturması isteğinin kendi Meclislerine 
ne şekilde verileceği, oradan hangi yolla birle
şik toplantıya geleceği hususunun, birleşik 
toplantıyı tanzim eden birleşik toplantı Tüzü
ğünde Türkiye ıBüyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünde yer almasının daha isabetli ve birbirine 
aykırı muameleleri, birbirine aykırı tatbikatı 
önliyecek kesinlikte orada yer almasının daha 
uygun olduğu kanaatini taşımaktayız. 

SAHİR KURUTLUOĞDU (Cumhurbaşka
nınca. 'S. Ü.) — İstem ve karar ayrı olduğuna 
göre, karar organı istem organının faaliyeti
ni düzenliyebilir mi ? 
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KOMİSYON ADINA NÜVİT YETKİN (De

vamla) — Karar organı birleşik toplantının, 
istem hakkı Meclislerin bunda kendisiyle be
raberim. ıBu istemin Meclislerden geleceği 
hususu daha henüz bir tüzük hükmü haline gel
memiştir. Şimdiki halde her Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi münferiden ve müstakillen 
Türkiye İBüyiik Millet Meclisinden Meclis 
tahkikatı tahrik edebilmektedir. Binaenaleyh. 
bunu temin ederken Meclislerden gelecek bir 
istem ancak ve ancak Meclislerinden gelecek
tir, hükmünü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünde yer alması lâzımgeldiği kanısın
dayız. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye
ler var mı? Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun, Sayın Tuna, 
AHMET NIISRKT TUNA ('Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar-, ıhımdan bir ay kadar 
evvel Coşkun Kırca <ve arkadaşlarının teklif j 
ettiği, yasama organları arasındaki münase-
Ijetlerin tanzimi (hakkında bir kanun teklifi | 
vardı. Bu kanun teklifi Senatoya 'geldiği za j 
mart etraflı şekilde konuşulmuş, Millet Mee- [ 
İisinin Senatoyu, âdeta 'bir komisyon haline 
getirme arzusunda olduğu. Senatonun müsta
kil 'hüviyeti 'bulunduğu için, bir kanun ile müş
terek münase'betlerin tanziminin isabetli olma
dığım Yüksek Heyetiniz tezekkür etti ve aşa
ğı yukarı ittifaka yakın bir ekseriyet ile hu 
kanun teklifi reddedilmişti. 

Şimdi o kanun teklifinin müzakeresi esna
sında, bu müşterek toplantıların idaresi hak
kındaki tüzükte nelerin bulunacağı esaslı su- \ 
rette müzakere mevzuu edilmişti. Orada, o -j 
müşterek toplantının başından sonuna kadar j 
geçmesi lâzımgelen meseleler hakkındaki usul i i 
muamelelerin o tüzükte 'bulunması lâzımgeldiği S 
diğer tısuli muamelelere ait maddelerin kendi j 
Tüzüğümüzde bulunmasının ieahettiği de o ' 
toplantıdaki görüşmelerde tebarüz etmişti. ] 
Buigün görülüyor ki, İçtüzük Komisyonunun j 
hıı görüşü, o gün ittifaka yakm- bir ekseriyetle ! 
aldığımız karara zıt bir mahiyet arz etmekte- { 
dir. Şimdi bir Meclis soruşturması istendiği i 
zaman 88 nci maddeye göre bu 'hak ıh er iki j 

i 

Meclisin hakkıdır. Demek oluyor ki, Senato
muzda hu işin bir başlangıç 'görüşmesi olacak. 
Şu görüşmenin sonunda bir müşterek toplan-
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tıya gitmek mümkündür. Müşterek toplantıda 
•bizim Iburada aldığımız karardan sonra haslı-
yaeaktır. Binaenaleyh müşterek toplantı İçtü
züğünde, Cumhuriyet Senatosunun iç muame
lesini ait. bidayetteki muameleyi tanzim etme
nin isabetli olduğu kanaatinde değiliz. Eıvet, 
onlar kabul etmiyebüir. Biz hak 'bildiğimiz, 
inandığımız, Anayasa müzakere zahit kî ıh nü 
tetkik ettiğimizde gayet açık olarak meydan
da olan, şu hukukî vakıayı ka'bul etmemizde 
bir zaruret vardır. Onların kaibulüne bırak
mak,' bizim o zaman kaibııl ettiğimiz istiklâl 
hakkını, şimdi kısmen inkâr etmek gibi bir ne
tice doğurmaktadır. Madem ki, 88 nci mad
dedeki sarahat muJvacohesinde .Meclis soruştur
masının ilk defa Senatodan geçmesini kabul 
ediyoruz. Yaktîyle yapılmış olan tathikatm 
ihatalı olduğunu anlıyoruz. Binaenaleyh, tüzü
ğümüze bunu koyarız. Bundan sonraki müş
terek toplantıya gittiğimiz zaman müşterek 
toplantı tüzüğünde, o toplantıya ait tü
zükte de bulunur veya bulunmaz. Cakat evle-
viyetle buna ait hükümlerin, muhakkak çı
karmakta olduğumuz tüzükte 'bulunması lâzım
dır. Takrir veçhile bu kısmın tanzim edilme
sini ve tüzüğümüze konulmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Şimds oylarınıza arz edece
ğim. Komisyon diyior ki, 'Meclis soruşturması
na ait Anayasanın 88 ve 90 ncı madde hüküm
leri, iki Meclisin tatbikatı arasında bir aykırı
lık bulunmaması için prensiplerinin 'birleşik 
toplantı İçtüzüğünde teshiti ve fakat, gerekti
ği takdirde, prensiplerin dışında, esasın dışın
da., Cumhuriyet Senatosu eğer İçtüzüğünde 
'bir hüküm koyacaksa, o zaman değişiklik yap
mak suretiyle kendi İçtüzüğüne bir hüküm ko-
yahilir, buna mani bir hal yoktur. Aııcak esa
sı, bir icik toplantı İçtüzüğünde iki, Meclis 
arasında bir aykırılık olmaması için, istem, iki 
taraftan olacağı cihetle iki tarafın da aynı şe
kilde gelmesini sağlamak; bakımından birleşik 
toplantı İçtüzüğünün prensibini teshi't ettik
ten sonra kendi İçtüzüğümüzde gerekirse şayet 
o zaman yeni hükümler koymak mümkün ola
bilecektir. İm kayıt ve şartla şimdiden tüzü
ğe bir hüküm konulmasına komisyon lüzum 
hissetmektedir. Acaba Sayın Sahir Kurutlu-
oğln bunu kaıbul ederler mi? Acaba Komisyo-
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nım raporunu mu, yoksa, kendi önergelerini mi 
oya arz etleyim ? 

'BAHİR KURUTIAJOGLIJ (OumlıuHbavska-
ıııııea S. Ü.) —- Söz istiyorum, etf endim. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın .Kurutluoğlu. 
BAHİR KURlrTLUOdTiIT K'Cııuı'lııutbaşka-

ııınea S. Ü.) — O ok muhterem arkadaşlarım, 
Cumihuriyet Senatosu ırPürkiye Oumlhuriyeıti 
Anayasasiyle tesrii organa •katılmış ve teşek
kül ettiği günden 'bugüne kadar 'haysiyetle, sa-
lâbetle ve metanetle inandığı mevzularda /hem 
memleket dâvasını, hem kendi dâvasını ısınırla 
savunmasını bilmiş bir siyasi teşekküldür, 'bir 
Anayasa müessesesidir, Burada Millet MeHi-
si ile Oumlıuriyet Senatosunun üstünlüğü de
ğil ama, Herkesin kendi 'hudutları içerisinde 
kendi vazifelerini bilmesi mevzuu defalarca 
meran müzakere edilmiştir. Şimdi bir içtü
zük yapılmakta ve bu içtüzük yapılırken Mil
let Meclisinin hangi istikam'ette bir prosödür 
takibedeeeği belli olmadığı için şimdiden böyle 
'bir hükme lüzum olmadığı kanısına varıldığı 
müşahede edilmiştir. 

BAŞKAN ----- Hayır Millet Meclisi değil, 
•müşterek toplantı. 

SAHtR KCJRUTlAJOĞLU (iDevamla) — 
Kendisinin izah tarzı 'bu. Riyaset malûm tak
riri oya koymadan evvel komisyon raporunun 
hüviyetinin bürünüş şeklini, birleşik oturum
dan sonra bir tadil şeklinde izah buyurarak' 
reye vazetmek istedileri için iki beyan arasın
da bir tedahül olduğu kanaatindeyim. Onun 
için mazur görmelerini rica edeceğini. 

Birleşik oturum içtüzüğünde istemler şöy
le yapılır şeklinde yer almasından sonra Cum
huriyet Senatosu bu direktif dâhilinde mi ken
di isteminin- ne yolda işliyeccğini içtüzüğüne 
ilâve edecek? Yoksa kendi hakkı olan soruş
turmanın hangi usul dairesinde istem kararına 
inkılâbedeceğini kendisi mi tâyin edecek? Me
sele burada düğümleniyor. 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi Birleşik Otu
rumu İçtüzüğünün verdiği ışık altında biz ken
di içtüzüğümüzü düzenlemek iddiasında olma
dığımızı zannediyorum. Ve bunun için de di
yorum ki, biz bu istem kararına hangi usul yo
lu ile varacaksak kendimiz bunu tesbit ede
lim; ifade buyurdukları şekilde istem bir iddia 
veya talepname olacaksa bunu, o kararı vere-
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cek meclisin direktifiyle değil, ben kendi ar
zum ve irademle bir hükme bağlamak istiyo
rum diyorum ve Cumhuriyet Senatosunun dü
şünüş tarzına da uygundur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün vereceği direktife 
tabaiyet mecburiyetinde midir Cumhuriyet Se
natosu? Hayır, değildir. Orada böyle bir hü
küm konursa Cumhuriyet Senatosu bu istem 
kararını verirken hangi yolları takibedeeeğini 
elbette yine kendi iradelerine göre tayiuede-
cek arzularını belirtmek istiyecek. Bu itibarla 
ondan sonra bir istem bahis mevzuu olunca, 
ben, Cumhuriyet Senatosu muhterem üyelerin
den, kendi hakkımıza taallûk eyliyen mevzu
da kendimizin vaz'edeceği hükümlerin işler hal
di" olmasını temin için teklifime rey vermeleri
ni istirham ediyorum. Ve takririmin oya kon
masın] rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, mevzu; Cumhuriyet Senatosu
nun haklarım. Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin yetki ve görevlerini kısıtlıyan bir hüküm 
getirmişiz gibi bir mahiyet almasaydı tekrar 
huzurunuzu işgal etnıiyecektim, 

Kıymetli arkadaşını Kurutluoğlu, Sırrı 
Atalay arkadaşımızın takririni hatırlıyorlar mı, 
bilmeni: Ben kendilerine hatırlatayım. Sırrı 
Atalay arkadaşımızın takriri şunu ihtiva et
mektedir. Anayasanın 88 nci maddesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi azalarına tanınmış olan 
murakabe hakları, soru, Genel Görüşme, Mec
lis tahkikatı gibi isteklerin, hakların, muraka
be yollarının Meclislerin kendilerine vermiş ol
duğunu her iki meclise ayrı ayrı, vermiş oldu
ğunu, hüküm altına almıştır. 90 ncı madde, 
Meclis soruşturmasının nasıl bir usul içerisin
de karara bağlanacağını tanzim edip, hüküm 
altına almıştır. ' 

Şimdi, Sırrı Atalay arkadaşımız takririnde 
der ki, Cumhuriyet Senatosu üyeleri bu iki 
hükmün müşterek mütalâası ve Anayasa vazn 
kanununun kasdı ve gayesine uygun bir tarz
da hareket edebilmesi için Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri münferiden bir Meclis tahkikatı 
istemini Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdin-
de tahrike salahiyetli olmasın, sadece kendi men-
subolduğıı Senatoya böyle bir takrir versin, Se
nato bunu incelesin, caiz ve-muhik görürse hat-
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tâ icabında bir tahkikat da yaparak, teşkil edi
lecek bir komisyon marifetiyle tahkik ederek. 
O tahkikatın sonunda mevzuu uygun gördüğü 
takdirde benimseyip bir karara* bağlıyarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisine göndersin. Taikri-
rin mahiyeti budur. Bu takriri aslında Anaya
sanın 88 ve 90 ncı, maddelerine tamamen uy
gun mütalâa eden C. Senatosunda'ki İçtüzük Ko
misyonumuz böyle bir usûlün C. Senatosunca 
kabul edilmesi halinde C. Senatosu üyelerinin 
münferiden, müstakillen T. B. M. Meclisi nez-
dinde bir Meclis tahkikatı tahrik etmek hakla
rını, yanlış bir tatbikatla, mevcut, olan hakları
nı, kıısıtlıvaeağıııı, ve bunun sade C. Senatosun
ca yapıldığı takdirde C. Senatosunun ve C. 
Senatosu üyelerinin haklarını kısıtlamış hale 
geleceğini ifade etmiştir. C. Senatosu sböyle bir 
tahkikatı yapmak için Millet Meclisinden irade 
mi alacak, talimat mı alacak veya Millet Mec
lisinin arzusuna uygun mu hareket edecek? De
ğil. C. Senatosu, kanunu böyle anlıyorum, böy
le tatbik etmeye başladım, der de, bunlara rağ
men Millet Meclisi bunun aksine bir yanlış 
tatbikata devanı ederse Cumhuriyel Senatosu 
üyesinin hukuku, kısıtlanmış olacaktır. Cumhu
riyet Senatosu üyesi 88 nci madde ile tahrik 
etmek istediği bir vekil 'hakkında Meclis tahki
katını doğrudan doğruya T. B. M. M. ne götü-
remiyecek kendi Senatosuna getirecek. Bura
da hattâ mümkündür ki, takrir kabul edilirse 
komisyon teşkil edilecek ve işi bu şekilde daha 
da derinleştirecek daha sonra Cumhuriyet Se
natosu bunu kabul ederek milletvekili olsun se
natör olsun hiçbir usul şeraite tabi olmaksızın 
T. B. M. M. ııin bu kararı vermesiyle orada ve
kil hakkında bir tahkikat açtırılacaktır. Bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplan
tısını tanzim edecek olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünde de âmir hüküm haline 
geldikten sonra, istemleri hangi yolda karara 
bağlıyacağımız hususunun kendi İçtüzüğümüz
de mütommim madde halinde tanzim edileceği 
ifade edildi. 

Binaenaleyh, Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin kendi İçtüzüğünü Millet Meclisi arzusuna. 
göre tanzim edeceği gibi bir anlayış hatırımız
dan geçmemiştir. Bilâkis Cumhuriyet Senato
su üyelerinin hukukunu siyanet etmek, bir yan
lış tatbikata mahal ve öbür Meclise bir failkiyet 
vermemek için bunu müşterek tüzüğe bırakmayı 
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daha uygun mütalâa etmişizdir. Saygılarımla. 

BxVŞKAN — Sual mi soracaksınız buyurun 
Sayın K'urutluoğlu 

SAIIİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Teklif ettiğiniz usul Anayasa
nın emri inidir, değil midir? Yanlış tatbikatı 
emsal almakta fayda var mıdır, yokmudur? 

İÇTÜZÜK KOMlSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VİT YETKİN (Malatya) — Sırrı Atalay ar
kadaşımızın, takririnin ihtiva ettiği hususun, 
Anayasaya tamamen uygunluğunun Komisyonu
muzca benimsenmiş ve kabul edilmiş olduğunu 
peşinen arz ettim. Ama yanlış da olsa bir tat
bikat, bugüne kadar devam etmiştir. Bunu da 
arz AT. ifade ettim. Bugüne ikadar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi müşterek toplantılarında mil
letvekillerinin münferit müracaatları ile tah
kikat komisyonu istenmektedir. Böyle bir tat
bikatta C. Senatosu üyelerini bundan mahrum 
edecek kısıtlı bir hale getirmeyi yanlış bir tat
bikat dahi olsa, diğer Meclis üyelerine bir faiki-
yet temin etmeyi uygun telâkki etmedik. 

SAH İU KURUTU lOdlAI (Cumhurbasjka-
nınca S. Ü.) — Bu yanlış tatbikat Anayasaya 
aykırı olur mu? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VİT YETKİN (Malatya) — Bu yanlış tatbikat 
Anayasaya aykırıdır, ama Anayasaya aykırı ol
makla beraber devam etmektedir. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlarım, T. B. Millet Meclisinin Birle
şik Toplantısında tatbikatını gördüğümüz 88 
nci ve 90 ncı maddelerin uygulanması, bugüne 
kadar hakikaten hatalı olarak gelmiştir. Sayın 
Komisyon Sözcüsünü dikkatle dinledim. Sayın 
Kurutluoğlu'nun beyanları karşısında, verilen 
takririn Anayasanın 88 nci ve 90 ncı maddele
rine tamamiyle uygun bulunduğunu beyan et
tikleri halde, bir tatbikat zoranlıığu karşısında 
ve biraz da ferdî bir düşünce altında maddenin 
bu şekilde... 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZOÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Hayır efendim, öyle bir 
şey yok. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim, sözümü tamamlıyayım. 
Hayır, şahsınızın, ferdî değil, senatör ve millet
vekili şahsiyeti) yönünden fikirlerini dinledim. 
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- 88 nci ve 90 ncı maddeler tetkik edilecek olur
sa, bu iki maddede yetkilerin senatör ve millet
vekilleri üzerinde temerküz etmeyip Meclislerin
de temerküz ettiği görülecektir. Anayasanın 88 
ve 90 ncı maddeleri hiçbir zaman bir milletvekili 
ve bir Senato üyesinin soruşturma, araştırma 
gibi müesseselerinden bahsetmemekte, bu yetki
lerin Meclislere aidolduğunu beyan etmektedir. 
O halde, îçtüzüğümüza girecek bu maddenin 
bu ruh içinde tedvin edilmesi zarureti ile karşı 
karşıyayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hepiniz bili
yorsunuz, tekrarında fayda vardır. 88 nci mad
de diyor ki ; «Soru, genel görüşme, Meclis soruş
turması ve Meclis araştırması her iki Meclisin 
yetkileri'ndendir.» Senatörlerin veya milletvekil
lerinin yetkisinden değildir. Çünkü, böyle bir 
teklifin, Heyeti Umumiyeye arzından sonra ya
pılması, hakkında verilecek karar. Heyeti Umu
miyeye ait bir yetkidir. 

90 ncı maddeye gelince; «Başbakan veya Ba
kanlar hakkında1 yapılacak soruşturma istemle
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik 
Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır...» 
diyor. Şu halde 88 nci madde her iki Meclise 
soruşturma yetkisi verdiğine göre ve bunun, 
yetki dışında; Başbakan ve balkanlar hakkında 
- tasrih ediyor Başbakan diye - soruşturmanın 
başka konularda olacağı, araştırmanın başka 
konularda olacağı da aşikârdır. Ve nitekim bir 
mevzu dolayısiyle Bilecik mevzuunda, Kars mev
zuunda, vesairede bâzı soruşturmalara, araştır
malara Yüksek Heyetiniz karar vermiştir. Ama, 
88 nci maddede bir birleşim var. Hem soruştur
ma, hem de Meclis araştırmasını bir arada mü
talâa etmiştir. 90 ncı maddeye göre, Başba
kan ve bakanlar hakkında yapılacak soruşturma 
istemleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birle
şik Toplantılarında görüşülür. Bu görüşmeden 
evvel Senatonun Genel Heyetine düşen yetki 
nedir? Evvelâ bu bir senatörse ve soruşturma 
açılmasını talebediyorsa, Başbakan ve bakanlık 
mesuliyetini üzerinde taşıyan kişileri derhal bir 
soruşturma için Birleşik Toplantıya soruşturma 
mevzuunu bir senatör ve milletvekili olarak gö
türmeden evvel, şahsi kanaatime ve Anayasanın 
88 ve 90 ncı maddelerindeki ruha göre götürme
den evvel, o mevzuda, o Meclisin Heyeti Umu-
mivesinin bir müzakere yapmak suretiyle aydııı-
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1 anması ve soruşturmayı gerektirir bir halin mev
cudiyetini tezekkür ve karara bağladıktan sonra, 
Birleşik Toplantının, toplanmasını icabettiren 
bir yetkinin Senatoca kullanılmasıdır. Bn fonk
siyon aynı şekilde Millet Meclisinde de işliyecek-
tir. Bugüne kadar yapılan hatanın devamı ye
rinde değildir, Anayasa sarihtir. Bıı bakımdan 
yetkimizin, Senatör olarak değil; Senato olarak 
Anayasanın içinden çıkarılıp İçtüzüğe konulması 
lâzım gelmektedir. 

Ben de Sayın Kurutluoğlu arkadaşımızın fik
rine iştirak ediyorum. Komisyon Sözcüsünün mü
talâalarına iştirak etmediğimi arz ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SAKKİÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem C Senatosu üyele
ri, mevzu gayet sade olmakla beraber her neden
se usulî bir hata komisyonu maalesef böyle yan
lış bir neticeye isal etmiştir. 

Efendim T. B. M. Meclisi namı altında bir 
hükmi şahsiyet mevcut değildir. T. B. M. Mec
lisi iki Meclisten kuruludur. Burada hâdisemiz
de olduğu madde gibi 88 nci madde böyle bir 
talepte bulunma yetkisini Meclislere vermiş
tir. Bu müşterek toplantıda karar organ ola
rak ancak görüşme mevzuunu getirecektir. 
Yoksa görüşülmesi lüzumlu olup olmadığı mev
zuunda Meclisler yetkili değillerdir. Ancak 
müşterek toplantının gündemine mevzuu Mec
lisler getirirler. Birleşik toplantı, toplandığı 
mevzua ait olarak yalnız bir karar organıdır. 
Bu toplantı da nisa]) bu toplantının icabetti-
receği gerekli idari birtakım hususları ihtiva 
i)dv,\\ Yoksa, Anayasanın 88 nci maddesinde 
sarahatla beyan edildiği ve muhterem kıymetli 
komisyon sözcüsünün de ifade ettiği gibi Ana
yasaya aykırı olarak bir mevzu hiçbir zaman 
ne bizim, ne müşterek toplantı mahiyetinde 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı iç
tüzüğünün mevzuu olamaz. Bu tamamen Ana
yasaya aykırıdır. Komisyon beyhude ısrar et
memelidir. Binaenaleyh lütfetsinler, bunu alıp 
düzenlesinler. Kendileri de zaten aynı kanıda
dırlar, bir kolaylık olsun için bu yolda bir mü
talâa serd etmişlerdir. Binaenaleyh lütfen geri 
alsınlar, aksi takdirde Sahir Kurutluoğlu'nun 
tadil teklifinin oya konmasını ve lehinde oy 
kullanmak suretiyle Anayasa hükmünün' yeri-
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ne getirilmesini saygı ile rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ^ Başka söz istiyen ? Yok. Ko
misyonun verdiği bir önerge vardır. Bu mec
lis soruşturmaları taleplerinin ferdî mi, yoksa 
.Meclislere mi ait olacağına dairdir. Fakat ta
lebin .Mecbslere aidolması hükmü de bu mese
leyi halletmiyor. Esasen Komisyonla Sayın Ku
rul luoglıı arasında bir aykırılık yok. Yalnız 
mesele bu hükmü birleşik toplantı içtüzük 
prensibi ile halledildikten sonra mı içtüzüğü
müze koyalım, yoksa beklemeden mi İçtüzü
ğümüze koyalım, noktasında toplanmaktadır. 
.Birleşik toplantı içtüzük meseleleri prensipler
le halledilsin, yani birleşik toplantıda içtüzü
ğümüz Anayasanın 85 nci maddesi gereğince, 
çıkarılması lâzımgelen kanunları biran evvel 
çıkardıktan sonra mı koyalım, yoksa içtüzüğe 
derhal bunu koyalım mı? Diğer arkadaşlar 
derler ki, hayır içtüzüğümüze bunu derhal ko
yalım. Mesele bundan ibarettir. 

OSMAN SALM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Derhal koyalım efendim. 

BAŞKAN — (Devamla) — Şimdi komisyo
nunuz biraz (ince okunan raporu daha aykırı
dır, konmasın. Zaten lâzımgelen halledildiği 
takdirde arkadaşların dediği kendiliğinden çı
kacaktır. Komisyonunuz soruşturmaya ait Ana
yasaya uygun şekildeki değişildiklerin birleşik 
içtüzükdeki prensipler halledildikten sonra, iç
tüzüğe dereedilmesinin daha uygun olacağı yo
lundaki komisyon raporunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
V.İT YETKİN (Malatya) — Efendim, öbür 
takrir gereğince maddeyi tedvin edip hemen 
yerine koyalım. 

BAŞKAN — Bu takdirde, içtüzüğün daha 
uzun müddet çıkmaması yoluna gitmiş olaca
ğız. (Şimdi yapalım sesleri). 

BA.ŞKAN — Hemen verecekler, esasen, bu
nun 36 ncı sayfaya, girmesi lâzım. Diğer mad
deleri okuyalım. Komisyon o zamana, kadar 
bunu yapar. 

OSMAN SALM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Sak ir Beyin önergesini oya koyun. 

BAŞKAN — Onu oya koymıya. lüzum kal
mıyor* 

İçtüzüğün 232 nci maddesi içtüzüklerin 'ka
nunlar gibi müzakereye tabi olduğunu, ancak; 

!. "Bîr defa, müzakere edileceğini. 
2. Kanunlar gibi Resmî Gazete ile ilân mec

buriyeti olmadığını, kabulünden itibaren yü
rürlüğe gireceğini derpiş etmektedir Bu se
beple biz İçtüzüğün ikinci müazkcresini yapa-
mıyaeağız Ancak daha önce Başkanlığın teb
liğ ettiği gibi maddelerde tabı hatalarını dü
zeltmenin mümkün olduğunu, zannedersem eski 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi; «Lâyiha veya tek
lifin katiyen 'kabulü voyo konmadan evvel, 
ibare ve üslûp, yahut tertip ve tensik itiba
rîyle noksan veya iltibas olduğu âza veya en
cümen tarafından dermeyan olunursa, metin, 
nidoldıığu encümene gider.;» 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâ
zımdır hükmünü ihtiva etmektedir. Mesele sa
dece bu. Bir hata var mıdır, yok mudur, bu 
hususta, ancak bir müzakere açılabilir. Bu hu
sus ancak bunlar da benimsendiği takdirde fa
lan maddede şu usul hatası vardır, şurada vir
gül hatası vardır diyebilirsiniz. Arkadaşları
mız eğer bunun dışında İçtüzüğün 89 ncu mad
desi gereğince Riyasetin bu tutumunda bir 
hata. olduğunu kabul ediyorlarsa usul hakkın
da, söz veriyorum. Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Mıııhtercm Başkan, Muhterem C. Senatosu üye
leri ; 

Başkanlık Divanı yeniden hazırlanmakta 
olan ve halen müzakeresi, cereyan eden İçtü
zük müzakerelerini maalesef 232 nci maddede 
tasrih edildiği üzere mer'i bir İçtüzüğün bâzı 
maddelerinin tefsiri ve bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkkmda'ki hükümle bir tutmakta
d ı r 

Mevzuu müzakere; yeniden bir İçtüzüğü 
ihdas etmektir, bu İçtüzük de Anayasanın bize 
tahmil ettiği mecburiyetlerden birisidir. Bunu 
2>32 nci maddenin ışığı altında, tedvin etme
mize ne maddeten, ne maddenin mânasiyle im
kân. bulunmamaktadır. Bakın maddeyi aynen 
kıraat edeceğim : 232 nci madde «Bu nizamna
menin. tadili veyahut daha ziyade maddesi
nin ilgası veya bu nizamnameye bir veyahut 
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daha ziyade madde ilâvesi hakkında vukubu- J 
laeaik teklifler evvelbeovvel Teşki lât ı Esasiye 
Encümeninde tetkik ve ondan sonra kanunlar ın 
müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
vo intaoadilii ' . 

B u bap t a yalnız bir •müzakere kâfidir.;» İşte 
Başkan l ık Divanını hataya düşüren bu fıkra
dır. F a k a t hangi mevzuun müzakere edileceğini 
madde, birinci f ıkrasında, sarahat i a beyan et
miş. Diyor k i ; bu tüzükler in bâzı maddelerinin 
değişmesi ve ilgası mevzuubahsolduğu z a m a n ; ! 
yani Tüzüğün heyeti umumiyesi Mecliste ka- } 
nun la r ın müzakeresine tabi olarak. 2 defa gü- i 
rüşülmüş ve geçmiş, fakat bundan sonra- bâzı 
maddeler inin eğer ilgası iadesi veya tebdili i 
mevzuubahsolursa; bu defa müzakere olu- i 
nu r denmektedir . Bu İçtüzüğün, ilk müza'kc- j 
resi yine kanunlar ın tabi olduğu şekilde, ka- I 
nunla r ın müzakeresi gibi yapılmış ve 2 defa 
yapı lmışt ı r . 

Binaenaleyh bugün mevzuu müzakere olan 
i ç tüzüğün her hangi bir maddesinin tefsiri, ta
dili veya ilgası deği l ; yepyeni bir İç tüzüğün j 
hazır lanması ve ihyasıdır . [ 

B u i t ibar la hâdiseyi bir tadil maddesi bir I 
umumi tüzük ihdası ve ihyasına ta tb ik etme
mize madd'öten imkân yok tur . Binaenaleyh, i 
bakın devamında ne den iyor ; j 

«Bundan sonra vukubulacak tadilât , Meclisçe ; 
kabu l e ik t i r an eder, etmez mamulünbih olur.,» ] 
diyor. i 

Nedir? . . Demek ki, burada yalnız tadil edil- j 
miş bir madde mevzuubahist ir . Çünkü Tüzü- ' 
ğün tümü ortadadır . Binaenaleyh, tadil edil- j 
miş madde gayet tabi îdir ki, kül içinde derhal ! 
kabil i t a tb ik ve şayanı kabul bir madde olabi- i 
lir. F a k a t 'biz Anayasanın verdiği yetki ve koy- \ 
duğu mecburiyete göre de biz bu Tüzüğü iki j 
defa, aynen kanunla r ın müzakeresinin tabi ol- | 
duğu hususa binaen, iki defa, görüşmek zorun- | 
dayız, mecburiyetindeyiz. Bununla ne kazanır , i 
ne kaybederiz'? Bununla hiçbir şey kaybetme- j 
yiz. B i r oldu bit l iyle neticelenmez. Vo belki j 
endişe edilen bâzı maddelerin tadili gibi husus- j 
l a rda mevzuubahsolur. Ama. biz usule riayet I 
edelim. Binaenaleyh, kanun la r ın tabi olduğu | 
müzakere esasına göve 2 defa görüşülmeyi ka- | 
bul edelim. Bu kabul edi ld ikten sonra mesele ı 
kalmaz. Ne tamamlanması . 1964 senesine inti- ,! 
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kal (MUM-, ne de bu maddenin değişik mânada 
olduğu gibi bir endişe varsa, müster ih otsun
la!', belki de maddeler üzerinde t ek ra r t i t izlikle 
duru lacak da değildir. Ama, mevzuubabsolan 
husus şu, biz, usulüyle müzakereyi açmak ve 
2 nci görüşmeyi yapmak zorundayız. Bunu Baş
kanlık Divanı i fil fen tezekkür etsin, eğer fik
rînde, usul itibarîyle ısrar ediyorsa, Heyeti l im il
miyeye müracaat etmek zorundadır . Çünkü, 
usule muhalif bir hareket karşısındayız, saygı
larımla. 

BAŞKAX •-- Sayın Keren, usul hakkında söz 
mü isl iyorsunuz? 

S T A T KURUN ( İ spar ta ) —- Tashihler var. 
onlar hakkında HÖZ istiyorum. 

BA>K.KAX ----- Tashihler için ileride söz vere
ceğim. Lsıı! hakkında, başka söz istiyen? Bu
yurun. Kayın Yıldız. 

A11M UT YILDIZ (Tabiî Üye) — Kayın Baş
kan, sayın a rkadaş la r ım; şimdiye kada r ki tür
lü uygulanmalar ına rağmen ve bugün yürür 
lük te bulunan Tüzüğün açık hükümler ine rağ
men, Kayın Karıgöllü'nün, görüşünü bir t ü r lü 
an kıyamadım, 

Cıcrçekten, değil bir İç tüzük, hazırladığımız 
Anayasa, dahi buna benzer bir prosedür içinde 
hazırlanmıştır . Her defasında bir yasama do
kümanı, bir yasama kararı geliştiril irken mev
r u t bir düzen, bir Tüzük içinde bunlar görüşü
lür. Lğer, böyle değilse, yeni bir düzen k u r m a k 
gerekir . Aksi halde, içinden çıkılmaz bir hale 
girilir. Bütün müzakerelerimiz, şimdiye kada r 
kabul ettiğimiz kanunlar ın hepsi, yü rü r lük l e 
bulunan bir Tüzüğe1 göre görüşülmüştür . Kim
di »Kayın Karıgöllü der ki; «Mademki, Tüzük 
görüşüyoruz, şimdiye k a d a r uyguladığımız Tü
zükleri bırakalım.» Biz onun hükmünü bir ta
rafa bırakalım, yeniden bir sisteme göre bunu 
uyguliyalım.. Bu mümkün değildir. 1,17 sayılı 
Kanun bugünkü Anayasanın görüşünü ve siste
mini tenkit etti ve bütününe harfiyen riayet edil
d i ; Anayasa öyle çıktı. Mecburuz, her düzeni, 
bir evvelki düzenin getirdiği hukuk sistemi 
içinde geliştirmeye. Kimdi, Jm fikri kuvvetlen-
direbilmek için, bakın, maddeyi bile tam olarak 
olduğu gibi okumadı la r ; ben okuyay ım: 232 nci 
maddede bu nizamnamenin tad i l i ; bir maddesi 
falan değil, bu nizamnamenin tadili veya bir ve
ya daha ziyade maddesinin ilgası... Nizamna-
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menin tadilini yapıyoruz şimdi. Bir nizamname
nin değişikliği ile meşgulüz. Bugün İçtüzüğü
müz, Anayasamıza göre, görüşmelerin eski İç
tüzüğe göre yapılması gerektiğini kayıt altına 
almıştır. Biz onu değiştiriyoruz şimdi. Bu el
bette bir tadildir. Maddelerinin yarısından faz
lasını aynen aldık; belki de çoğunu aynen aldık. 

Sonra, bu noktadan hareketle, bu maddede, 
«yalnız bir müzaikere kâfidir» hüklmü, yeter 
değildir, diyor. Elbette, bundan evvelki Meclis
lerde uzun görüşme'ler sonunda, sanırım ki, İç
tüzüklerde böyle bir hususun meK'eudolması 
gerektiği gerekçesine dayanan titizlikler gelmiş. 
Sisıtem bir tüm halinde gelişirken ve dikkat 
buyuran, şimdiye kadar bütün kanunlar. Tüzü
ğün bütün maddeleri, bu 232 nei maddenin 
hükmüne saygılı şekilde akıp gelirken. Sayın 
Sarıgöllü Tüzük bitekken bugün diyor ki, «İBu-
ıuı burada bırakalım, biz bu 232 nei maddeyi 
Ihımdan sonra uygulamıyalım.» Bu hususun cid
den, billhassa bir hukukçunun ısrarla savuna'bi-
leceği bir görüş olmadığını, 'beni bağışlası ular, 
'söylemek mecburiyetindeyim. Saygılarımla. 

İBAŞKAN — «Leh'te ve aleyhte ikişer kişi 
'konuşabilir» hükmüne göre buyurun Sayın Sa
rıgöllü. 

SAİM SARIGÖLLÜ OAyclııO — Muhterem 
B-ıskan, Muıhterem Cumhuriyet Senatosu üye
leri; Sayın Yıldız arkadaşınım hukuk bilgisi her 

hakle pek yerinde değil ki, bu maddenin hangi 
mânayı ititiıva ettiğini maalesef feli'medemenıiş-
1 erdir. Biz ilk İçtüzük Komisyonuna seçildiği
miz zaman, bir içtüzüğün tadil komisyonu ola
rak seçilmedik, kurulmadık, yeni bir İçtüzük 
tedvini için vazifeliendirildik. Bu kararı da He
yetiniz verdi. Lııgavti mânada tadil, yeni bir 
tedvin, yeni bir ilhdas mânasına gelmez. Tadil, 
«meıveudıın bir kısmını izale veya ilâve mâna- j 
sına gelir.» Buradaki tadil, mevcut bir îçtüzü- j 
gün muayyen bir kısmının değişmesi veya al- I 
tında, devam ertiği gibi, 'bâzı maddelerinin il
gası mânasını taşır. Bu İçtüzüğün nasıl yapıl
dığına dair bu İçtüzükte bir hüküm var mı? 
Hayır; yalnız aıJkadaışım işi burada tamamen 
şaltsileştirip «bir hukukçu bunu böyle anlıyabi-
lir mi?» dediler. Bir hukukçunun anladıığınm 
dışında, arkadaşımı./ eğer, lügavi mânası ile ta
dili zikretmem işse, bu kaballat benim değildir. 
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IBinaenaleylh, işi şalhsileştirip bir neticeye var
mak, hiçbir zaman doğru değildir. 

tBu 232 nei madde, yeni biı* tüzük tedvini 
maddesi değil, tedvin edilmiş bir tüzüğün ta-
diliyle alakalı, bâzı maddelerinin değiştirilme
siyle alâkalıdır. Bu itibarla, burada usulen 
Yüksek Heyetinizin kararma iktiran etmiş ve 
yeni bir İçtüzük tedviniyle görevlendirilmiş İç
tüzük Komisyonunun vazifesini, hu İçtüzük ah
kâmına güre, tadil veyahut bâzı maddelerin 
•kaldırılmasını derpiş eden hükme göre değil; 
prensibolarak vaz'ettiği karıımlann görüşülme
sine dair olan uımutmi prensibe göre mütalâa 
zorundayız. Bu itibarla, te.kraren kendilerinden 
de özür dilerim, 232 nei madde lûgavi mânada 
dahi yeni bir İçtüzük ihdası veya tedvininin 
müzakeresi maddesi değildir. Saygılarımla. 

TUŞFvAN — Sayın Yetkin. 

NÜYİT VF/PMN (ıMalatya) — Bir usul hük
mü üzerinde 'huzurumuzu dördüncü şahıs ola
rak iışigal etmekten üzüntü duymaktayım. Ama 
ne çare ki, bâzı arkadaşlarımız tatbik etmeye, 
uymaya mecbur olduğumuz İçtüzük hükümleri
ni dahi, ancak hukuk diploması olanların im
tiyaz veya inlhisarmda telâkki etmektedirler. 
Tüzük gayet açıktır. Hattâ o derece açıktır ki, 
'görüşmekte olduğumuz maddenin aylardan beri 
gündemimizde işgal etnıeikte olduğu sıra dahi, 
bu tüzük hükümlerinde kendi görüşiyle değişik
lik teklif etmekte olan Sayın Sarıgöllü arka
daşımızın gözlünden kaçmıştır. Cündemde İçtü
zük bir defa görüşülecek maddeler arasında yer 
almıştır. Ve ilk defa güıüşülürken Tüzüğün 
89 neu maddesine uyarak gündem hakkında, 
gündemin tarzı tanzimi, takdimi veya. tefhiri 
(hakkında Sarıigül'lü arkadaişımız söz alıp burada. 
bir defa müzakere edilecek sorul a ı- araşma 
konmuştur, bö,yle olmamak lâ'/ıimgelir demiş 
olsaydı, belki bulgun serd etmiş olduğu kıy
metti lıııkulvî müdafaalarda daha haklı olabi
lirdi. Ama, aylardan beri ve hattâ zannediyo
rum bir seneyi mütecaviz İçtüzük ne zaman 
gündeme girmişse, hir defa görüşülecek madde
ler arasında yer alarak giılmişltir. 

Çünkü Riyaset Divanı 232 nei maddeye tev
fikan bunun bir defa görüşülecek konular ara
sında olduğunu ka'bul etmiştir ve şimdiye ka
dar da buna bir itiraz seJbk etmemiştir. Şimdi 
mevzu bir defa görüşülüp, nilhai safhaya, gel-
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dikten sonra, biliniyorum hangi mülâhaza ile, 
bîr sefer daıha görüş'mek gibi bu konuyu belki 
bir kere da'ha sürüncemede bırakacak bir te
şebbüsü böyle bir Tüzük hükmüne tevfik et
meye çalışmayı ben tüzüğe de, teamüle do ve 
tatbikata da aykırı bulmaktayım. Hürmetle
rimle. 

OSMAN SAİM SARICÖLLÜ (Aydın) _ 
8'6-z istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 89 ncu 
maddesi gereğince takdim, telhir, İçtüzük ahkâ
mına riayete davet, Riyasetin Tüzüğe aykırı ha
reketi gilbi kısılmlarında leh ve aleyhte 15 er da 
kikayı aşmamak üzere iki üyeye söz verilit 
İkişer kişi de konuışmuış bulunmakladır, bu ba. 
kımdari söz veremiyeceğim. 

ISAİM .SARIGÖLLÜ (Aydın) — Encümene 
ne sıfatla söz verdiniz? 

BAŞKAN — Şallısı adına süz istedi efendim, 
Encümen diye çağı miadım, »Sayın Yetkin diye 
çağırdım. 

Şimdi Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşımıza, 
İcMizüğün 232 jıei maddesine göre, Riyasetin 
tam iki yıldan beri haklarında ivedilik kararı 
verilen işlerin ve Tüzük gereğince bir defa 
(görüşülecek işlerin birinci maddesinde daima 
bulundurduğunu söylemek isterim. 

İki yıl önce her hangi bir maddenin değişip 
değişmemesi hiıç kimsenin kehaneti dâhilinde 
değildir, ki onun için iki yıldan beri «bir defa 
görüşülecek işler» meyanmda ve birinci kısmı 
işgal etmektedir. Başkanlığın, bir defa görü
şülmesi 'hususundaki fikrinin yanlış olduğu ka-
niism'dasmız ve ikinci defa görüşülmesini iste
mektesiniz. Başkanlık, görüşünü izaih edecektir. 
Yıllardan beri, Cnlm'huriyet kurutduığundan be
ri, hattâ ondan daha önce olmaik üzere 19:20 se
nesinden itibaren, kanun tekniğinde, bir ka
nun hangi şekilde konmuş ise onun değişti
rilmesi ve onun yerine o mahiyette konulan bir 
ikamın da aynı şekle taibidir: ister tümü, isterse 
bir maddesi olsun. îçtüzükiler 2,3 Şubat 1338 
den bu yana Meclisi Mebıısanm içtüzüğünü ta-
kibeden hükümleri de dâihil olmak üzere, bir 
defa görüşmeye tabidir. Bir defa görüşmek iç
tüzük için kabul edilen kesin bir husustur. 

Nitekim 232 nci madde de tadilin, bir veya 
birkaç maddesinin değiştirilmesinin yalnız bir 
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defa. görüşülmesinin kâfi geldiğini âmir bulun
maktadır. Riyaset Divanının 3 üyesi; Reisvekili 
ve iki sekreter üyenin de bu fikirde olmasına 
rağmen, içtüzüğün 89 ncu maddesine ^öve her
hangi bir müzakere açıldığı takdirde işari oy 
lâzımgelir» hükmü olmasına ve fakat Riyaset 
bunu takdir eder; oya dahi koymadan bir defa 
müzakere edeceğiz, demesine rağmen, Riyaset 
bu hususta Yüksek Heyetinizin reyine girecek
tir. 

ÂMİL ARTUS ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Oya koyamazsınız sayın Başkan. 

BAŞKAN 89 ncu madde sarihtir. Oya ko
yamayız ama buna rağmen Riyaset meselenin 
kesin olarak halli ve kimsede şüphe kalmaması 
ve hukukî anlayışla Yüksek Heyetinde isabet
li bir şekilde karar vereceğine emin olduğu ci
hetle reylerinize gidiyorum: İki defa görüşül
mesini kabul edenler işaret buyursun... 

ÂMİL ARTUiS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— iki defa görüşülmesini ekseriyet kabul eder
se iki defa mı görüşülecek? Ekseriyet Tüzüğü 
tadil edemez. 

BAŞKAN — Arz edeyim ; ikinci defa Riya
set kürsüsünü terketmek mecburiyetinde kala
cağım. Bundan evvel yine olmuştu; benim hu
kukî anlayışım dışında olan birşeyi Yüksek 
Heyet kabul ederse ancak ben çekilirim. Bir 
başka arkadaş gelir, nasıl tatbik eder bilmem. 
Ben şimdi oylarınıza arz edeceğim. 

ÂAİİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulü yok bu işin. İki defa, 
müzakeresini istiyenler işaret buyursunlar.... 
25. Kabul etmiyenler.... 34. 25 oya karşı 34 oy
la kabul edilmemiştir. Bir defa müzakereye 
tabidir, o şekilde işlem yapılacaktır. 

Şimdi Yüksek Heyetin evvelce vermiş ol
duğu karar gereğince; maddelerin numarası 
değişti ve bâzı maddeler bölümler arasında yer 
değiştirdiği için maddeleri yeni kısım ve bö
lümlerine göre baştan okuyup baskı, nokta, 
virgül hataları hakkında sayın üyelerin bir dü-
zeltiş teklifi yoksa oylarınıza arz edeceğim. 

Birinci maddeden başlıyoruz. 

86 — 
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Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü 

BİRİNCİ KISIM 

C. Senatosunun toplanması ve çalışma organları 
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İÇTÜZÜK KOMlSYONü SÖZCÜSÜ NÜ-

VİT YETKİN (Malatya) — Birleşim tâbiri kü
çük harfle olsun efen elini. 

•BAŞKAN — Birleşim tâbirinin küçük iıarf-
le Başkanvekilinin büyük harfle olması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Ltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Andiçme 
MADDF 2. — O. Senatosuna yeni katılan 

üyeler, ilk birleşimde andiçerler. Andiçme. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 77 nei mad
desindeki and metninin C Senatosu kürsüsün
den yüksek sesle okunmasıdır. 

BAŞKAN — Tashih talebi var mı? Yok. Oy
larınıza arz ediyorum ; Kabul edenler... Etmi-
yaıler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 

MADDE'3. - • Başkanlık Divanı : 
a) Başkan; 
b) üç. başkan vekil i; 
e) Enaz ikhi (ienel Kurulda sıra ile bulun

mak üzere altı Divan kâtibi, 
d) Üç idare âmirinden kurulur. 
BAŞKAN — Bir tashih talebi var mı? 
FETHİ TEVETOÜLF (Samsun) — (B) 

bendindeki «Başkanvekili,» kelimesinin baş har
fi büyük harf olacak. (Lüzum yok sesleri) bun
lar bir (erimdir, tâbirdir, burada ismi has gi
bidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-

VlT YETKİN (Malatya) — Katılıyoruz. 
F t tTI l t TEVETOCLF (Samsun) — (d) 

İse n d in in (O) olması tazım. 
BAŞKAN — Bir mahzur yok. 
FETHİ TEVETOOLU (Samsun) — Alfa

bemiz a, b, e, ç diye devam eder. 
BAŞKAN — (d) harfinin (e) olarak «Baş-

kanvekilbnin büyük harfe düzeltilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F i m i t TEVETOĞLU (Samsun) — «Di
van kâtibi» kelimesi de bir kelime olarak bir
leştirilebilir. Tıpkı başkan vekil ferinin birleştiril
diği gibi... (Olmaz, olmaz sesleri) Olmazsa kâ
tibi kelimesinin «K» sının da büyük harfle ol
ması lâzım. 

Birinci Bölüm 

Toplanma ve Andiçme 

Toplantı, birleşim, oturum. 

MADDL 1. — C. Senatosu, her yıl Kasım ayı
nın ilk günü davetsiz toplanır. Bu Birleşime C. 
Senatosu Başkanı, onun bulunmaması halinde 
başkanvekillerinden biri, bunlardan hiçbiri 
yoksa en yaşlı üye başkanlık eder. Mevcut Di
van Kâtiplerinden ikisi, bunların bulunmama
ları halinde en genç iki üye Kâtiplik vazifesini 
görür. 

Toplantı, Kasım ayının başından LTrim ayı 
sonuna kadar devam eden bir yıllık çalışma 
süresidir. 

Birleşim, O. Senatosunun belirli günlerdeki 
oturumlarıdır. 

Oturum, her birleşimin dinlenme veya baş
ka. sebeplerle aralanan kısımlarından her biri
dir. ' 

FFTHİ TFVLTOÖLU (Samsun) - - Efen
dini, tashihleri ne zaman istiyeceğiz? 

BAŞKAN — Tashihleri her zaman istiyebi-
lirsiniz. 

FETHİ TFYFTOOLU (Devamla) — Birin
ci maddenin ilk cümlesinde «davetsiz toplanır» 
diyor. «Davetsiz olarak» diyelim, bir olarak 
kelimesinin eklenmesi lâzım. (Olarak' demeye 
lüzum yok sesleri) 

Sonra 4 ncii satırın başında «Birleşim» di
yor. Bu birleşim küçük harf ile f> nci satırdaki 
Başkanvekili büyük harfle olacaktır. 

BAŞKAN' - - Bu küçük harf olacaktır, di
yor Birleşim. Komisyonca bu büyük harlın 
küçük harf mi olması lâzımdır? Başkanvekili 
büyük harfle yazılacaktır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VİT YHTKİN (Malatya) — Efendim birleşim 
tâbiri eski bir tâbir olduğu için böyle konmuş
tur. 

FETHİ TFYETOCLU (Samsun) — Birle
şim tâbirinin büyük harfle olması lâzım değil-
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ÎOTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-

VİT YETKİN (Malatya) — Her ikisine de 'ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Birleş
tirilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul. edenler... Mtmiyenler... Kalbul edilmemiş
ti ı1. 

Ayrı olduğu cihetle, kâtipteki «K» nm bü
yük harfle olmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... lütnıiycnler... Kabul edilmiştir. 

FRTHİ TEVKITOĞEU (Samsun) — Bu hu
susu daha rica ederim efendim, bunlar Türk-
eeııin mecbur kıldığı hususlardır. Burada nasıl 
Başkan, Başkan vekili, Divan kâtipleri büyük 
harfle yazılmışsa aynı şekilde (e) fıkrasındaki 
İdare âmirlerinin de büyük harfle yazılması 
mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — (e) fıkrasındaki İdare Ami
ri kelimesinin büyük harfle olması (hususunu 
oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu tashihlerle 3 ncü maddeyi oyunuza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kuruluş 
MADDE 4. - - O. Senatosunun Başkanlık Di

vanı T. (/. Anayasasının 84 ncü maddesi hüküm
lerine göre kurulur. 

Bu madde hükümlerine »•üre Başkan seci
mi yapıldıktan sonraki oturumda Başkan.vekil -
leri, İdare Âmirleri ve Divan Kâtiplerinin sc-
çimi gizli oyla, ve salt çoğunlukla bir yıllık müd
det için ayrı ayrı yapılır. İlk iki oylamada, salt 
çoğunluk elde edilemezse, üçüncü oylamada, en 
fazla oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Bir tashih talebi var mı?. Tas
hih talebi yok. Maddeyi kalbul edenler... Etıni
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanmdaki oranların korunması 

MADDE 5. — (.\ Senatosu Başkanlık Diva
nına bir siyasi partinin adayı olarak seçilen 
üye mensubolduğu partiden ayrılır yahut çıka
rılırsa .Divandaki görevinden 15 gün içinde çe
kilmek zorundadır. Aksi halde çekilmiş sayı
lır. Bir siyasi parti kontenjanına dâhil olmak
sızın Başkanlık Divanına seçilmiş olan üye, her 
hangi bir siyasi partiye girdiği takdirde Divan-
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da'ki görevinden 15 gün içinde çekilmek zorun
dadır. Aksi takdirde çekilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Tashih talebi var mı?. Tashih 
talebi yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Başkanlık Divanının görevleri 

MADDE 6. — Başkanlık Divanının gür ev
leri şunlardır : 

1. Anayasada Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin birleşik toplantılarının öngürüldüğü hal
lerde Millet Meclisi Balkanının C. Senatosu 
Başkanı ile görüşerek tesbit edeceği birleşik top
lantıların gününü ve saatini ve gündemini (!e-
nel Kurula duyurmak, 

2. İç. hizmetler teşkilâtı ve C. Senatosu me
mur ve 'hizmetlileri hakkında Memurin Kaini
mi hükümleri içinde işlem yapmak ve gerekti
ğinde inzibat komisyonu teşkiline karar ver
mek, 

3. İzin işlerine bakmak ve gündemi tesbit 
etmek, 

4. C. Senatosu üyeleri hakkında tüzük bü
kü inlerini uygulamak, 

5. O. Senatosu bütçesini ve kesinhesapla-
rıııı düzenlemek, 

(5. Başkanlık Divanı üyeleri hakkında, tek-
başıııa üzerlerine aldıkları işlerden dolayı .ya
pılacak itiraz veya şikâyeti Divana dâhil üye 
«ayısının üçte iki çoğunluğu ile inceleyip kara
ra bağlamak, 

7. Genel Kurulda yapılan yoklamalarda ve
ya seçimlerde veyahut da ayırmalarda önemli 
yanlışlıklar olduğu Ibirleşimden sonra anlaşılır
sa, düzeltmek için gerekli tedbirleri almak, 

8. Kanunların ve bu tüzüğün emrettiği ve
ya Başkanın tevdi eylediği sair hususlar hak
kında karar vermek. 

Başkanın görevleri. 
M ADİ.) lü 7. — Başkanın görevleri şunlar

dır : 

1. C. Senatosunu temsil etmek ve onu top
lantıya çağırmak; 

2. Başkanlık Divanına başkanlık etmek; 
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3. Birleşimi a e m ak, görüşmeleri idare ve 

oylama sonuçlarını ilân eylemek; 
4. Tutanakların ve tutanak özetlerinin dü

zenlenmesine ve yayınlanmasına nezaret et-
rrıet; 

5. Başkanlık Divanı kararlarının uygulan-
ınasmı sağlama'k; 

u. Kanun ve İçtüzük lüikümlerini uygula
mak; 

7. (J. Senatosu nıemurlarını, Divanın müta
lâasını aldıktan sonra, tâyin etme1.;.; 

S. C. Senatosu memurları hakkında Memu
rin Kanununa göre işlem yapmak; 

9. Hizmetlileri, idare âmirlerinin teklifi üze
rine tâyin etmek ve gerektiğinde bunların işi

ne son vermek; 
10. Divan kâtiplerinin ve idare âmirleri

nin görevlerini denetlemek; 
11. Komisyonların ve büroların çalışmala

rına nezaret etmek. 
BAŞKAN —• Oylarınıza, arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi grupların oranları 
MADDK 8. — C. Senatosu Başkanı, toplan

tı yılının bitmesinden önceki bir hafi a. içinde. 
Danışma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurul unda temsil edilen bü

tün grupların C. Senatosu üye tamsayısındaki 
yüzde oranları teshil edilir. 

2. Başkanlık Divanmdaki yerler, görev 
ve yetkileri bakımından; Başkan için yüzde1. 19, 
BaŞkanvekillerinin her biri için yüzde- 10, İdare
ci Üyelerin her biri için yüzde 7, Kâtip üyele
rin her biri için yüzde f> puvan itibar olunur. 

8. Başkan, Başkauvekilleri, İdareci Üyeler 
ve Kâtip üyeleri için grupların Cumhuriyet Se
natosu üye tamsayısına oranlarının büyüklük 
sırasına göre, dağıtım cetveli düzenlenir ve Ge-
ııel Kurulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerin
de Danışma Kurulu adına bir sözcü ile grup
lar adına birer sözcü, onar dakikayı aşmamak 
üzere, Ibircr dci'a konuşurlar. Bu konuşmalardan 
sonra, dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna su
nulur. I 

C) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cet
veli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimleri-
no geçilir. 

27 .12 .1963 O : 1 
I Birleşimlerde görüşmeleri idare etmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Sayın Artus, buyurun. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, bu maddede, «Cumhuriyet Sena
tosu Başkanının toplantı yılının bitmesinden 
önceki bir hafta içinde, Danışma Kurulu top-

I lamr.» diyor. Halbuki 8 nci maddeye kadar 
Danışma Kurulundan bahis yoktur. Danışma 
Kurulu il3 ncü maddede yer almıştır. Bu iti
barla 13 ncü maddenin 8 nci madde olarak tü
zükte yar almasını, 8 nci maddenin de 9 ncu 
madde olmasını arz ve teklif edeceğim. Bu su
retle Danışma Kurulunun ne olduğu okunduk
tan sonra, arkasından da Danışma Kurulun
dan bahseden bir madde gelmiş olur ve te
reddüt de izale edilmiş olur. 

BAŞKAN — Hangisi efendim? 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, 13 ncü maddede Danışma Kuru
lundan bahsedilmiştir. Halbuki şimdi üzerin
de durduğumuz 8 inci maddede, «C. Senato
su Başkanı, toplantı yılının bitmesinden Ön
ceki bir hafta içinde Danışma Kurulunu top
lar» deniyor. 

BAŞKAN — Yani, 8 nci madde ile 13 ncü 
madde yer değiştirecektir. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Hayır, 8 nci maddenin yerine 13 ncü madde
nin gelmesini 8 nci maddenin de 9 ncu mad
de olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN" — Komisyonun mütalâası ne
dir efendim? 

İÇTÜZÜK KOMİSYİONU SÖZCÜSÜ NÜ-
YİT YETKİN (Malatya) — Başkanlığın gö
revleri sayılırken, 'Başkanın görevleri arasında 
zikredilmiştir. 8 nci madde Başkanın görev
lerini sayarken bundan bahsetmektedir. Bun
dan ötürü öbürüyle ve sayın Artus'un bah
settiği kararla alâkası yoktur. Bizzarure 
daha sonra dermeyan edilen hüküm muve-
cehesinde daha sonra ifade edilen kurula atıf 
yapmaktadır. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUıSRET TUNA (Kastamonu) 

— 8 nci maddenin en sonunda «(Birleşimlerde 
görüşmeleri idare etmek» deniyor. 

BAŞKAN —• Başkanveekillerinin vazifeleri 
arasında olacaktır,, 
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ÂMİL A R T F S ('(Hmıhurbaşkanıtıca S. Ü.) 

— Fjt'endim, yukar ık i maddelerde tabiat ıyle 
bunu izah eden bir hüküm yoktur . 

PM.ŞKAN — Sayın Ari us, Fi neü madde
nin, 8 nci madde olarak kabulünü istomek-
tedir. Kvvelâ bunu halledelim. 

1:> neü maddenin, 8 nci madde yerine geti
rilmesini kaimi edenler.... Kabul etmeyenler.... 
ıKabul edilmemiştir. 

Mayın Tuna, bahset t i r iniz husus, 8 nci 
maddenin somunladır . «Birleşimlerde görüş
meleri idare etmek» bu, tabı hatasıdır . 9 ucu 
maddenin, 2 nci f ıkrasından yanlışlıkla bu
raya »'elıııişl ir, 9 nen maddede yov a lacakt ır . 
Sayın Tuna. O fıkra çıkıyor. 9 nen maddenin 
sonuna gelecektir. 

8 nci .'Maddeyi «Birleşimlerde görüşmeleri 
idare1 etmek» fıkrasının çıkarılmış hali ile 
oyunuza, arzediyorum . 

I-ARUK İŞIK (Van) - - Uaşkanvekil lori-
nin görevleri diyoruz, nasıl tayin edeceğiz 

BAŞKAN — Sayın İşık. o 9 nen maddede
dir henüz oraya gelinmedi. 

Oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkan vekili erinin görevleri 
M A D D E 9. —- Mazeretinde veyahut .gaybu

betinde Başkanın hukukî yetkilerini kullan
mak. 

B A Ş K A N — (biraya biraz önceki 8 nci 
maddenin sonundaki , «Birleşimlerde görüş
meleri idare etmek» fıkrası ilâve edilecektir . 

F A R U K İŞIK (Van) — Başkan vekilleri 
görevleri diyoruz... 

B A Ş K A N — Başkan vekil lerinin... 

F A R U K İ Ş I K (Van) ü ç Baskanvokili var, 
hangisi bulunacak? 

B A Ş K A N — Bunlar esasa girer efendim. Bu
yurun Sayın Tovetoğlu. 

F H T J l f TEVFTOÖ47F (Samsun) — Ffen
dim, dokuzuncu maddede «Mazeretinde veyahut 
gaybubetinde Başkanın hukukî yetkilerini kullan
mak.» deniyor. Acaba bunun yerine daha açık 
olarak', daha açık bir Türkçe ile «Başkanın maze
retli olduğu veya bulunmadığı hallerde onun hu
kukî yetkilerini kullanmak» şeklinde olamaz mı? 

B A Ş K A N •— İlave yapamayız efendim. 
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FKT1I İ T E V E T O Ö D F (Devamla) — İlave 

değil efendim, ayın kelimelerin yerlerini değiş
tirmekle bu mümkündür . Şöyle ki, «Başkanın 
mazeretli olduğu veya bulunmadığı hallerde onun 
hukukî yetkilerini kullanma». 

B A Ş K A N — Başkanı, başa almak; «veya 
olmadığı halde, onun hukukî yetkilerini kullan
mak» gibi bir yer değiştirme mümkündür . Ko
misyon ne diyor.' İştirak ediyor. O halde Sayın 
Tovetoğlu aynen okuyunuz. 

FUTTU TEVKTOfiDU (Samsun) — «Başka
nın mazeretli olduğu, veyahut bulunmadığı hal
lerde onun hukukî yetkilerini kullanmak.» 

Son cümle olarak da; yukardaki maddeden ak
tar ı lan fıkra «Birleşimlerde görüşmeleri idare et
mek...» ilâve edilecek. 

B A Ş K A N --- Komisyon:' İşt irak ediyor. 
9 ucu maddeyi son şekliyle okuyoruz. 

Başkan vekil lerinin görevleri 
M! AD DE 9. — Başkanın mazeretli olduğu ve

yahut bulunmadığı hallerde onun hukukî yetkile
rini kullanmak. Birleşimlerde görüşmeleri idare 
etmek. 

B A Ş K A N — Maddeyi son şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et iniydi
ler... Kabul edilmiştir. 

Divan kâtiplerinin görevleri 
MADDE 10. — Divan, kâtiplerinin görevle

ri şunlardır : 
1. Açık oturumlara ait tutanaklar ın yazıl

masına nezaret etmek ve gizli o turumlar ın tuta
naklarını yazmak; 

2. Tutanak özetini düzenlemek ve bunları 
imzalamak; 

'.}. Başkanlık Divanının tutanaklarını kaleme 
almak; 

4. Tutanaklar ı , önergeleri ve Oenel Kurulda 
okunacak evrakı okumak; 

5. Yoklama yapmak; 
(i. Söz alan üyelerin adlarını not etmek; 
7. Oyları saymak ve sıralamak; 
8. Diğer hususlarda Başkana, yardım öl

mek. 
B A Ş K A N —- Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul et miyenlor... Kabul edilmiştir. 

Ida.ro âmirlerinin görevleri 
M A D D E 11. ----- İdare âmirlerinin görevleri 

şunlardır : 

http://Ida.ro
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1. C. Senatosu binalariyle salonlarına, mef

ruşat ve muhteviyatına ve bütün eşyanın muha
fazasına itina etmek ve bunların defterlerinin 
muntazaman tutulmasını sağlamak; 

2. Teşrifat işlerini, Başkanın talimatına uy
gun olarak yapmak; 

3. İnzibata, masrafların tesviyesine ve hiz
metlilerin çalışmalarına nezaret etmek; 

4. Başkanlık Divanının görüsünü alarak C. 
Senatosu bütçesini hazırlamak ve Başkanlık Di
vanına vaktinde tevdi-etmek; 

5. C. Senatosuna giriş kâğıtlarını dağıtmak; 
G. Seçim yenilendikçe, yeni Başkanlık Diva

nına icraatlarının hesabını ve yerlerine seçilenle
re de idareleri zamanına ait icraat ve işlerin ma
hiyet ve safahatı hakkında gerekli bilgiyi ver
mek ; 

7. Müştereken sorumlu olduklarından, ara
larında iş bölümü yapmak ve Senatonun tatille
rinde sıra ile vazife başında kalmak; 

8. Sükûn ve düzenin korunmasını ve görüş
melerin serbestliğini sağlamak maksadiyle, inzi
bat kuvveti ve askerî müfreze kullanılması husu
sunda, Başkanın icra organı olmak; 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanının karar ve işlemleri 
hakkında soru 

MA DDK 12. — C. Senatosu üyeleri, Başkan
lık Divanının veya Divan üyelerinden her biri
nin karar ve işlemleri hakkında Başkandan yazılı 
veya sözlü soru sorabilirler. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 1,3. — Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlık Divanı : 

A) Divan ve komisyonların seçimlerinden 
evvel oranları, adayları ve seçim gününü; 

B) (frııplarm anlaşmalarını gerektiren önem
li konuları; 

O) Lüzumlu görülen sair hususları; 
(löriişüp kararlaştırmak ve Başkanlık Divanı 

ile birlikte toplanmak üzere Cumhuriyet Senato
sunda bulunan gruplar temsilcilerinin kntılcağı 
bir Danışma Kurulu teşkil eder. 

Bu Kurul, Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
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veya bulunmadığı zamanlarda Başkanvekillerin-
den birinin başkanlığında en az ayda bir defa ve 
gerektiğinde olağanüstü toplanır. 

Danışma Kurulunca alınan kararlar, Divanın 
sunuşları sırasında, Genel Kurula teklif olarak 
arz edilir. 

BAŞKAN — Talep yok, oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 

Cumhuriyet Senatosu Grupları ve 
komisj'onlar 

Cumhuriyet Senatosu Grupları 
MADDE 14. — Cumhuriyet Senatosunda üye

si bulunan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosu 
çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üze
re, gruplar teşkil edebilirler. 

Hiçbir siyasi partiye mcnsubolmıyan üyeler 
de, Anayasanın münhasıran siyasi parti grupla 
rina tanıdığı haklara sahibolmamak şartiyle, ken 
di aralarında gruplar teşkil edebilirler. 

Gruplar on üyeden az olamaz. 
Hususi, mahallî veya meslekî menfaatleri sa

vunmaya matuf gruplar teşkil edilemez. 
BAŞKAN — Buyurun Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, bu birinci fıkrada «Gruplar teşkil ede
bilirler.» diye ihtiyari bir ifade vardır. Yani on
dan fazla üyesi olan partiler grup teşkil edebi
lirler. Bu ihtiyari midir, yoksa Anayasanın sa
rih hükmü müvecehesinde bu grup teşkili mecbu
ri değil diye mi telâkki ediliyor? Bunun ihtiyari 
olması Anayasaya aykırıdır. Grup teşkil etmele
ri mecburidir. 

BAŞKAN — Bu husus müzakereler sırasın
da görüşüldü, Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Bir kelime tashihi, «Teşkil edebilir» ,«teşkil 
eder.» olacaktır. 

BAŞKAN — Bir birinden farklı, biri mecbu
ridir. Biri ihtiyaridir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Yani, ondan fazla üyesi olan grup teşkilinde 
ihtiyari mi olacak? 

BAŞKAN — Sayın komisyon, izah etsin. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 

— Ondan fazla üyesi olan, bir siyasi parti.Sena-

91 — 
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toda, grup teşkil etmekte, serbest mi olacaktır? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Anayasada âmir bir 
hüküm mevcut değildir. Siyasi partilerin kendi 
İçtüzüklerine, kendi bünyelerine göre karar tat
bik edilecektir. Teşkil edebilirler, veya etmez
ler, ihtiyaridir, îltizamen konmuştur. 

BAŞKAN — Mesele gayet mühimdir; «ede
bilirler», «ederler»; birbirinden hukukî büyük 
farkları vardır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YKTKÎN (Malatya) — «Edebilirler» olarak 
mütalâa ettik. 

BAŞKAN — Efendim, yeniden müzakere 
açacak değiliz. «Hiçbir siyasi partiye mcnsu-
bolmıyan üyeler de, Anayasanın münhasıran 
siyasi parti gruplarına tanıdığı haklara sahibol-
mamak şartiyle, kendi aralarında gruplar teş
kil edebilirler» 10 üyeden fazla olmasına rağ
men etmiydıilir. Anayasamız bu yolda mı, de
ğil mi, bunun müzakeresini açamayız ama, mü
himdir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— «Ederler» şeklinde tashihini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ XÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Sa
yın Tuna'nın, « . . . Gruplar teşkil edebilirler» 
ibaresi ildeki «edebilirler» kelimesinin «ederler» 
şeklinde düzeltilmesi teklifini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Ka'bul etıniyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

G rupi arı n organları 
MADDE 15. — Siyasi partilerin grupları, 

her toplantı yılının başından itibaren bir hafta 
içinde kendi yönetim kurulu üyeleriyle Başkan
larının ve Başkanvekillerinin ad ve soyadlarını 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına yazı ile 
bildirirler. Bu görevlerde boşalmalar halinde, 
bir hafta içinde yenileri seçilerek değişiklik 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına derhal bil
dirilir. 

Siyasi partilere mensubolmıyanların teşkil 
ettikleri gruplar da aralarında görev taksimi 
yaparlarsa yukardaki fıkralar hükümlerine 
uyarlar. 

BAŞKAN — Talep yoktur. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyeler... 
Kabul edilmiştir. 

Prensip kararlarında üyelerin bağımsızlığı 
MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosunda gö

rüşülecek kanun, tasarı veya teklifleri için si
yasi partilerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi müştere'k gruplarında alınan prensip 
kararları, o siyasi partinin Cumhuriyet Senato
su grıtpu üyelerini bağlıyamaz. 

BAŞKAN — Talep yoktur. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonlar 
MADDE 17. — A) O. Senatosu her iki yıl

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

I - Görevleri bütün kamu faaliyetleriyle il
gili komisyonlardır : 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonu (15 üye). 
2. Bütçe ve Plân Komisyonu : Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu 
üyeliğine O. Senatosunca seçilen 15 üyeden ku
ruludur. 

II - O. Senatosu faaliyetleriyle ilgili komis
yon : 

1. O. Senatosu Hesaplarım İnceleme Ko
misyonu : (9 üye). 

(Bu komisyon üyeleri arasından bir denetçi 
seçer, bu denetçi Millet Meclisince seçilen de
netçi ile müştereken vazife görür.) 

TTI - Belli kamu faaliyetleriyle ilgili komis
yonlar : 

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

2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu : (15 üye). 

3. İçişleri Komisyonu : (15 üye). 
4. Malî ve İktisadi İşler Komisyonu : (Ma

liye, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel) (19 
üye). 

5. Millî Eğitim Komisyonu : (15 üye). 
6. Millî Savunma Komisyonu : (lo üye). 
7. Tarım Komisyonu : (.15 üye). 
8. Sosyal İşler Komisyonu : (Sağlık, Ça

lışma - 11 üye). 

92 — 
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B) Gen ol Kurulca başka komisyonla i' ku

rulabileceği gibi, mevcut komisyonlardan bâ
zıları kaldırılabilir veya komisyonların üye sa
yısı değiştirilebilir. Genel Kurul, lüzum görür
se karma yahut geçici komisyonlar da teşkil ede
bilir. Bu komisyonlar, kemlilerine havale edi
len işin sonuçlanmasına kadar görevlerine de
vam ederler. 

C) Yukarda gösterilen komisyonlarla kar
şılanmayan dairelerle ilgili tasarı ve teklifler 
malî işlerden ise Plân Komisyonuna, bunlardan 
başka bütün tasarı ve teklifler Başkanlık Di
vanının uygun bulacağı komisyonda görüşü
lür. 

D) C Senatosu siyasi parti gruplarının 
Başkan ve Başkanvekilleri komisyonlarda gö
rev almaya mecbur tutulamazlar. Bir G. Sena
tosu üyesi ikiden ziyade daimî komisyonda gö
rev alamaz. Plân Komisyonu üyeleri başka bir 
komisyona seçilemezler. 

Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara üye 
olamazlar. 

BAŞKAN — On yedinci madde hakkında 
komisyonun bir değişiklik talebi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün Genel 

Kurulca kabul edilmiş bulunan 17 nci maddesin
de derpiş edilen komisyon adetlerinde, Bakan
lıklar adedinin artırılması sebebiyle, değişiklik 
yapılmasına komisyonca zaruret görülmüştür: 

A) Mezkûr maddenin 3 ncü bendin 4 ncü 
fıkrasında mevcudolan (Sanayi) kelimesinin çı
karılması ve 19 rakamınım da (lö) olarak dü
zeltilmesi ; 

B) Aynı bendin 7 nci fıkrasındaki (Tarım) 
kelimesinden sonra (ve Köy Kalkınma) kelime
lerinin eklenmesi; 

G) Aynı bende 9 neu fıkra olarak : 
(9 ncu Sanayi ve Enerji Komisyonu ( 11 üye) 

fıkrasının eklenmesi hususlarının oya konulma
sını arz ve teklif ederiz. 

İçtüzük Komisyonu 
Malatya Yozgat 

Nüvit Yetkin Sadık Artukmaç 

BAŞKAN -— Bu esasa müessir bir husus
tur. 
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İÇTÜZÜK KOMISYONU ADINA NÜVÎT 

YETKİN (Malatya) — Efendim, esasa mü
essir tale'bediliyorsa Tüzüğün yürürlüğe gir
mesinden sonra bir tadil teklifi getireceğiz. 

BAŞKAN — Bu yolda bir değiştirme olu
yor onun için ben oya koyamıyacağım mazur 
gürün. 

Komisyonların başka talebi yoktur. 17 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Htmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FETHİ TEVBTOĞLU (Samsun) — Efen
dim, itiraz ettiğim hususlardan birisi maddede 
vardır, Reis Bey. Son bendin işareti (D) harfi 
(Ç) olacak. 

BAŞKAN — Prensibolarak 3 neü madde 
de kabul şekilde düzeltilecektir. (D) harfi 
(Ç) olacak. 
Üyelerin hal ve tercümeleri ve komisyonlara 

üye seçimi 
MADDE 18. — Üyeler C. Senatosuna katıl

dıklarında, Komisyonların seçimi için meslek, 
ihtisas ve tahsillerini gösterir kısa hal tercü
melerini ve katılmak istedikleri komisyonları 
ibildiren birer belgeyi C. Senatosu Başkanlık 
Divanına verirler 

Başkanlık Divanı, C. Senatosu grupları 
başkanları ile de temas ederek, grupların ko
misyonlara O. Senatosundaki kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlıyacak şekilde aday 
listelerini düzenler ve üyelere dağıttırır. 

Komisyonlara üye seçimi, aday listelerinin 
üyelere dağıtılmasını takibeden ikinci birle
şimde yapılır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Plân Komisyonu 
MADDE 19. — Başkanlık, uzun vadeli plânla 

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

Plân Komisyonu, bundan başka, kamu 
harcama veya gelirlerinde, artış veya azalış 
gerektiren kanun tasarı ve tekliflerini veya
hut sadece 'belli maddeleri bu niteliği taşı-
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yan tasarı veya, tekliflerin söz konusu madde
lerini inceler. 

Vergi ve resimlerle ilgili kanun tasarısı 
ve teklifleri, Vakıf lar la ilgili 'kanun tasar ı ve 
teklifleri ve malî işlerle ilgili kanun t a s a n ve 
teklifleri de bu komisyonda incelenir. 

Bu komisyon ayrıca, kcsinlıesap kanun ta 
sar ı lar ını inceler ve Sayıştay taraf ından yü
rü r lük tek i kanun la r .gereğince verilen rapor
lar ı görüşür ve bu rapor lardaki müta lâa lar 
hakk ında bir rapor düzenliye rek Oenel Ku
rula sunar . Bu rapor la r Ö n e l Kurulda sade
ce genel görüşme konusu olur. 

P l ân Komisyonu, diğer komisyonların rapor 
ve metinlerine! o yürür lük tek i uzun vadeli 
p lâna aykır ı bulduğu hususları bel ir t i r ve 
metn i uzun vadeli plâna uygun sekile sokar. 
Bu t akd i rde , Oenel Kuru ldaki görüşmelerde 
esas, P lân Komisyonununun raporudur . 

B A Ş K A N —• Talep yoktur . 
F E T H İ T E V E T O Ğ L U (Samsun) — Aşağı-

da 3 ncü fıkrada, «..teklifleri de bu komisyonda 
incelenir» deniyor, «incelenirle!]» olacak, «1er» 
eki iveceğiz. 

'.BAŞKAN «... Söz konusu .maddelerini ince
ler» «ineelenirlcıl» olacaktır . 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — 3 neü 
f ık rada efendim... «Vergi ve resimlerle ilgili ka
nun tasar ı ve teklifleri , Vakıf lar la ilgili ka
nun tasar ı ve teklifleri ve malî işlerle ilgili ka
nun. tasar ı ve teklifleri de; bu komisyonda in
celenirler.» 

B A Ş K A N — «lııcelenirp olması lâzım Sa
yın Tevetoğlu. Teklifinizden vazgeçiyorsunuz 
değil mi? 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) - - O k a d a r 
şey incelenmez, incelenirler. 

B A Ş K A N —• Şimdi, okuyalım. «Vergi ve 
resimlerle ilgili kanun tasar ı ve teklifleri, 
Vakıf lar la ilgili kanını tasar ı ve teklifleri ve 
malî işlerle ilgili k a n u n tasar ı ve teklifleri de 
İni komisyonda incelenir.,» 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Vazge
çiyorum efendim. 

.BAŞKAN — Başka bir teklif yok. ;19 nen' 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiycnler... Kabul edilmiştir. 
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Komisyonlarda Başkan, Başkanvekili ve 

kâtip seçimi 
M A D D E 20. - - Komisyonlar 0 . Senatosu 

Başkanının üyelerden her birine- yapacağı ya
zılı davet üzerine, üye tamsayılar ının en az üçte 
ikisiyle toplanarak , kendilerine gizli oyla ve salt 
çoğunlukla, bir başkan, bir sözcü, bir kâ t ip ve 
gerekirse ibir başkanvekil i seçerler. 

Üçer gün ara, ile yapı lacak iki toplan
tıda. yeter sayı sağlanamazsa, üçüncü toplant ı 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapıl ır . 

Bir 'komisyonda lüzum görülürse belirli bir 
madde için, özel bir sözcü seçilir. 

Komisyon başkanının, veya vekilinin bu
lunmaması hal inde sözcü ona vekâlet eder, 
yahu t ayrıca bir başkanvekil i seçilir. 

B A Ş K A N - - Madde üzerinde bir ta lep va r 
mı? Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Son 
paragraf ta «Komisyon Ba lkan ın ın veya Veki
linin.» deniyor. Bunun «Komisyonda Başkan ve
ya Başkanvekil i bulunmadığı halinde)» olması 
lâzımdır. 

BAŞKAN - Bu doğrudur Sayın Tevetoğlu. 
F E T H İ T E V E T O Ğ L U (Samsun) — Şu şe

kilde değiştirilmesi lâzımdır. «Komisyonda 
Başkan veya Başkanvekili bulunmaması halinde 
•sözcü ona vekâlet eder.p> 

BAŞKAN — Komisyon kat ı l ıyor mu? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ 

YİT Y E T K İ N (Malatya) — Bizce bir mahzur 
yoktu i*, katı l ıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu lütfen fıkra
yı bir kere daha okuyunuz. 

FETITt TEVETOĞLU (Samsun) • - «Ko
misyonda Başkanın veya. Başkanvekil inin bu
lunmaması halinde sözcü ona vekâlet eder, ya
hut ayrıca, bir Başkanvekili. seçilir.f» 

BAŞKAN - Maddeyi bu tashihat iyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kahul edilmiştir. 

İkinci Kısım 

Yasama yetkisinin kullanıl ışı 

.Birinci Bölüm 

Kamın tasarı lar ı ve teklifleri. 
Kanun, tekli ['ine yetkil i olanlar 

MADDE \>\. — Kanun teklif etmeye, Ba-



C. Senatosu B : 21 
kanlar Kurulu ve Türkiye Büyük M'lür! M-;•• 
I isi üyeleri yetkilidir. 

Üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin 
ilgili komisyonlarında sa vunabi liıl?r. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Mad
deyi. oylarınıza sunuyorum. Kabul 'edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ve tekliflerin gerekçesi 
MADDE 22. — Tasarı ve tekliflerin gerek

çeli olması ve gerekçede önce tasarı veya 'tek
lifin tümü, sonra maddeleri hakkında, bilgi ve
rilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

Tasarı ve tekliflerin komisyonlara, iha.valesi 
MADDE 23. — (\ Senatosu (Başkanı, Millet 

Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve tek
lifleri ilgili komisyonlara re'sen havale ve 
durumu Tutanak Dergisinde dereeder. 

Bu 'havaleye bir O. Senatosu üyesi itiraz 
etmek isterse, ilk 'veya sonraki ıbirleşim başın
da söz alır. 

'BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
eitrniyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarı veya teklifi geri alma 
MADDE 24. — Millet Meclisi tarafından 

ka'bıü veya reddedilerek C. iSenato.su Başkan
lığına gönderilen kanun tasarısı veya teklifleri 
geri alınamaz. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok'. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
'halinde C Senatosu çalışmaları 

MADDE 25. — Millet Meclisince alman bir 
kararla veya Anayasanın 108 nci .maddesine 
göı-e Oumlhui'başkanmca Millet 'Meclisi seçim
lerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına devam 
eder. Şu kadar ki, 'görüşmeler sonunda bir ta
sarı veya teklifin Anayasanın 92 nci .maddesi 
uyarınca Millet Meclisine iadesi ıg-erektifi 
takdirde iade için yeni Meclisin toplanması 
beklenir. 
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BAŞKAX — Değiştirme talebi yok. Mad

deyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Komisyonların çalışması 

Komisyonların çalışma yerleri ve konuları 
MADDE '26. — Komisyonlar O. Senatosu 

Başkanlığınca kendilerine' ayrılan odalarda 
top Ilınırlar. 

Komisyona, tevdi, edilen işlerin intacı için 
gerekli bütün faaliyetleri ifa ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Buyurun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu
radaki intaç kelimesinin sonuçlanması şek
linde düzeltilmesini rica ediyorum. Diğer yer
lerde sonuçlanması şeklinde geçmektedir. 

'BAŞIKAN — «Komisyona, tevdi edilen iş
lerin sonuçlanması için 'gerekli bütün faali
yetleri ifa ederler.» «intaç» m «Sonuçlanma
sı» şeklinde değiştirdim esine komisyon katılı
yor mu? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VÎ'T YETKİN (Malatya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi bu değişik
likle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon gündemleri ve dalvet usulü 
MADDE 27. —- Komisyon günde.mleııi, ko

misyon başkanlarınca hazırlanarak 'birleşim
den bir gün önce üyelere dağıtılır ve Ankara 
gazetelerinden biri ile yayınlanır. 

O. 'Senatosu veya komisyon başkanı, acele 
'hallerde komisyon üyelerini, radyo teMon 
gül)i vasıtalardan faydalanmak suretiyle de 
toplantlya çağıra bilir. 

BAŞKAN — Talep... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlarda işlerin görüşülmesine başlama 

zamanı 
MADDE 28. — Komisyonlar, acele işler ha-

ricolmak üzere, kendilerine havale edilen iş
lerin görüşülmesine ancak kırk sekiz saat son
ra başlarlar. 

Oe-nel Kurulda ıgörüşülen ıbir kanunun ko
misyona iade olunmuş bir -veya, daha ziyade 
maddesinin müzakeresi bundan müstesnadır. 

http://iSenato.su
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B A Ş K A N — Talep.. . Yok. Maddeyi oyları

nıza arz ediyorum. Kabu l edenler... Kabu l 
etmiyenler.. . Kabu l edilmiştir. 
Komisyonlar ın toplantı 've k a r a r ye ter sayısı 

M A D D E 29. — Komisyonlar , üye tamsa
yısının salt oçğunluğu ile top lan ı r ve mevcu
dun salt çoğunluğu ile k a r a r ıverir. 

'BAŞKAN — Talep.. . Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabu l edenler... Kabul 
etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Komisyonda gizli toturum 
MADDE 30. — Bir komisyonda gizli otu

rum yapılmasını ilgili Bakarı yaku t komis
yon üyelerinin üçte biri istiye'bilir. 

Gizli o turumda, ilgili Bakan veya onun 
tensibedeceği uzmanlarla komisyon üyelerin
den Ibaşkası bulunamaz. Ancak, bir 'milletvekili 
veya komisyon üyesi olmıyan bir C. Sena
tosu üyesi t a r a f ı ndan yapı lan ibir kanun 
teklifi görüşülmekte ise teklif sahipleri gizli 
o tu rumda hazır bulunabil ir ler . 

Gizli o turum yapılması soruşun el erin sır 
olarak saklanmasına söz verilmek demektir . 

B A Ş K A N — Değişt i rme taleibi yok. Mad
deyi 'oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

îş in diğer iki komisyona tovdii 
M A D D E 31. — Bi r komisyon kendisine "ha

vale edilen tasa r ı ve teklifin diğer bir ko
misyona a idolduğunu müta l âa ederse, ıgerekçe 
beyan ederek o komisyona (havalesini C. Se
natosu Başkanl ığ ından istiydbilir. 

B i r komisyon belli b i r konu (hakkında önce 
diğer bir komisyonun mütalâasını almaya 
lüzum görürse, o komisyona konuyu bildire
rek, düşüncesini sorabilir. 

Mütalâas ı sorulan komisyonun raporu, di
ğer rapor la r gibi bası l ır ve üyelere dağıt ı l ı r . 

B A Ş K A N — Değişt irme talebi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabu l edenler... 
Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Komisyonlara havale edilen evrakın 
bastırı lması 

MADDE 3:2. — Komisyona 'hayale edilen 
kâğı t la r , Başkanın tensibi veya komisyon üye
lerinden ıbeş kişinin taleibi üzerine o komisyon
ca bast ır ı l ı r . 
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B A Ş K A N — Değişt irme talebi yok. Mad

deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Ivo,m'isyonların tu tanak la r ı 
MADDİM 313. —- Komisyon .görüşmeleri özet 

•olarak zapt edil ir. Şu k a d a r ki, komisyon, gö
rüşmelerin tümünün steno ile zaptedilmesine 
k a r a r verebilir. 

Tu tanağ ı başkan ve üyeler imza ederler. 
B A Ş K A N —- Talep yok. Maddeyi oyun uza 

arz ediyorum. Kabul edenler... etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonların raporlar ı 
MABDK 34. — Komisyon rapor la r ın ı ; 'baş

kan, sözcü ve kâ t ip ile görüşmelerde hazır 
llmlunmuş olan üyeler imza e(\ev. Rapor la r 
G. Senatosu Başkanl ığına 'verilir. Başkan l ık 
Divanı bu raporları derhal bas t ı rarak üyelere 
dağı t t ı r ı r . 

Bu suretle basıl ıp dağıtılmayan rapor lar 
Genel Kurulda •görüşülemez. Koımisyon ra
porlar ı Başkanl ığa verildikçe re'sen Tuta
nak Dergisine ve -gündeme geçer. 

Komisyon üyesi, muhalefeti sebebini rapor
da açıklamak mecburiyet indedir . Aksi hakle 
rapor aleyhinde konuşamaz ve sözcüden soru 
soramaz. 

B A Ş K A N -•• Talep yok. .Maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonlarwı Genel 'Kurulda savunmalar ı 

MADDU 3ö. — B i r tasarı veya teklifi Ge
nel Kurulda ilgili komisyon savunur . 

Diğer bir veya 'laka ziyade koalisyonda 
ayın tasarı veya teklif hakkında görüşme ya
pılmış ve rapor düzenlenmiş ise o komisyonlar, 
gerekt iğinde, yalnız kendiler ine aklolan. mad
de veya. kısımları savunur lar . 

Raporu gülüşülen b i r komisyonun başkan 
ve sözcüsü ve üyeleri koniİMy'onlara ayrılan kı
sımda oturur lar . 

Komisyonun salt çoğunluğu hazır bulun
madığı takdi rde , 'gelmıiyen üyeler, önergeleri 
kabul veya "ret için, sözcüye yetki vermiş sa
yıl ır lar. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kabu l edilmiştir. 
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Tasarı ve tekliflerin komisyonlarca 

neticelendirme zamanı 
MADDE 36. — Komisyonlar kendilerine 

havale edilen tasarı ve teklifleri Millet Mec
lisi komisyonlarında o tasarı ve tekliflerin 
görüşülmesi için geçen zamana, eşit bir süre 
içinde sonuçlandırıp Genel Kurula gönder
mekle yükümlüdürler. Şu kadar ki bu süre, 
'bir buçuk ayı geçemez. 

Bir tasarı veya teklif yukarda ki fıkrada 
yazüı süre içinde sonuçlandırılmadığı takdir
de Hükümet veya teklif sahibi, bunların doğ
rudan doğruya »gündeme alınmasını Genel 
Kurul dan istiy ebili r. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ltmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonların 'bakanlıklarla muhaberesi 
MADDE 37. —• Komisyonlar, bütün bakan

lıklarla doğrudan doğruya muhabere edebi
lirler. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Et.miyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon üyelerinin devamsızlığı 
MADDE 38. — Komisyon toplantılarına 

özürsüz veya izinsiz olarak aralıksız dört bir
leşim katıhıııyanla.r veya devamsızlıkları bir ay 
içinde yedi birleşimi geçenler, komisyonlardan 
çekilmiş sayılır ve yerlerine yenilerinin seçilmesi 
için durum derhal C. Senaitosu Başkanlığına 
bildirilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme usulü 
MADDE 39. — Komisyonların görüşmelerin

de, O. Senatosu Genel Kurulunun görüşme usu
lü uygulanır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lor... Kabul edilmiştir. 

Komisyonlarda özel görüşme. 
MADDE 40. — Komisyonların vazife saha

larına giren önemli konular üzerinde, komis
yonun veya ilgili Bakanın istemi üzerine özel 
görüşme yapılabilir. 

Özel görüşme yapılacağı gün, Bakanla ko
misyon başkanı tarafından birlikte kararlaştı
rılır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve 

düzeni bozmak 
MADDE 41. — Bir komisyonda söz kesilir 

veya. şahsiyatla uğraşılır yahut düzenliği boza
cak hareketlerde bulunulursa; komisyon baş
kanı ilkinde uyarır, devamı halinde gerekirse 
oturuma «ara verir ve meseleyi G. Senatosu Baş
kanına bildirir. 

G. Senatosu Başkanı, bu gibi düzenlik bo
zucu hareketlerinden dolayı şikâyet olunan üye 
hakkında gerekli disiplin kovuşturması yapar. 

BAŞ/KAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonların ana verme ve tatilde çjahşması 

MADDE 42. — Ara verme sırasında, .komis
yon lar çalışmalarına devam edebilirler. 

G. Senatosunun tatilimde komisyonların ça
lışmaları özel kanunun bunu öngörmesine veya 
belli İşlerde Genel Kurulun yetki vermesine 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon belgelerinin saklan masa 
MADDE 43. — Komisyonun belgeleriyle tu

tanakları ve bunların ilgilıi hulundııklar.ı 'tasarı 
ve teklifler, Genel Kurulca karara bağlandıktan 
sonra, G. Senatosu Başkanlık Divanınca G. Se
natosu arşivinde muhafaza ettlirilür. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üçürtc.ü Bölüm 

Gündem 

G. Senatosunun gündemi 

MADDE 44. — G. Senatosunun gündemi 
Blaşkanilık Divanınca aşağıdaki sıraya göre dü
zenlenir. 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
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B - İKİNCİ DEEA OYA 'KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GEN El i 

GÖRÜŞME 
III 

ÖN C E KİKLE CJ ÖRÜŞÜ LMESİ KAR ARL AŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARAR! 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE LİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
D - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
III, IV ve V bölümlerde yazılı işler 'komis

yonlardan Başkanlığa gelme sırasına göre gö
rüşülür.. Ancak, gerekirse Genel Kurul bu sı
rayı 'değiştirebilir. 

Gündem en az 24 saat önce Başkanlığa ve 
bütün bakanlıklara güııderillir ve üyelere ilân 
olunur. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Et.miycnter... Ka
bul. edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
C. Senatosunda öncelik ve ivedilikle görüşme 

Öncelikle görüşme kararı. 
MADDE 45. —• Hükümet veya komisyon ta

rafından yazılı ve gerekçeli bir istek üzerine, 
C. Seniaitosu, uygun görürse bir bir tasarı veya 
teklifin diğer işlerden önce görüşülmesine karar 
verebilir. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
<t miyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilik kararının nasıl isteneceği ve şartları 

MADDE 4ü. —• Bir 1 asarı veya teki İL C. Se
natosuna sunulurken veya birinci görüşmesin
den evvel Hükümet veya teklif sahibi yahut il
gili komisyon ivedilik kararı verilmesini ist ive
bilirler. 

Bir tasarı veya teklifin yalnız bir defa gö
rüşülmesiyle yetindi nesi için C. Senatosunun 
kabul edeceği esaslı bir sebebo!maçlıkça ivedilik 
kararı verilemez. 

27 . 12 . 1983 O : 1 
İvedilik kararını istiyenler, gerektiğinde, o 

kararın geri alınmasını da isi ivebilirler. 
BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Maddeyi 

oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
otnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik kararının verilmesi 
MADDE 47. - • Vukardaki maddede belirti

len şartlar bulunduğu takdirde ivedilik kararı
nın yazılı olarak islenmesi lâzımdır. 

İvedilik teklifinin, lehinde ve aleyhinde bi
rer üyeye söz verilerek işari oyla kabul veya 
reddedilir. 

BAŞKAN - Değişi irme talebi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
et miycnler,. Kabul edilmişi ir. 

İvedilik kararının sonucu 
MADDE 48. -•- İvedilikle görüşülmesine ka

rar verilen tasarı veya teklifler yalnız Ibir defa 
görüşülür. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kaimi edenler... Kabul 
et m iy enler.... Kabul, edilmiştir. 

Öncelikle görüşme kararının sonucu 
MADDE 49. —• Bir tasarı veya teklifin ön

celikle görüşülmesine karar verilmesi, ivedilik
le görüşme kararı sayılmaz; yalnız öncelikle gö
rüşülmesine karar verilen işler iki defa görü-
ŞÜİİ'h'. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Birleşimler 

C. Senatosunun toplantı günleri 
MADDE 50. —• C. Senatosu, başka türlü ka

rar vermedikçe, tatile Taslamaması kaydiyle 
Salı ve IVrşembc günleri toplanır. 

Anayasanın S:-> neii maddesinin ',) ncü fıkra-
siyle bu Tüzüğün 1 nci maddesi 'hükmü sakil
di,'. 

BAŞKAN —- Değiştirme talebi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

! et mivcnler... Kabul edilmiştir. 
I 

j Vöklaıua 
! MADDE öl. — C. Senatosu Genel Kuru-
j kında yoklama, üyelerin ismi ve birleşimin g k 
! nü yazılı defterin üyeler tarafından imzalanma-
\ sı suret iyle yapı l ı r . 
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Yoklama defterinde imzası bulunmıyanlar 

toplantıya katılmamış sayılır ve bunların isim
leri Tutanak Dergisine geçirilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kaimi edenler... Kabul etmiyen-
ler... 'Kabul edilmiştir. 

Birleşimin açılması ve yetersayı 
MADDE 5'_\ — Başkan, birleşimi saatinde 

açar ve görüşmelerin sonunda kapar. 
Üye tamsayısının yarısından bir fazlası hazır 

(bulunmadıkça görüşmeye bağlanamaz. 
Yetersayı yoksa Başkan görüşmeye başla-

namıyaeağnu bildirir veya sonradan yetersa
yı bulunma ihtimali varsa birleşimi en geç bir 
saat sonraya bırakır. 

Birleşim o gün yapılamazsa, ertesi birleşim 
için belli günde yine o gündem ile toplanılır. 

Oturum esnasında yetersayı olup olmadığın
dan Başkanlık Divanı tereddüdeder veya üye
lerden Ibeşi sözle veya yazılı olarak yeter sayı 
olmadığını ileri sürerae yoklama yapılır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Oturum esnasında yoklama 
MADDİM 7h>. — Oturum esnasında yapılacak 

yoklama, ad defterini .Divan kâtiplerinden bi
rinin yüksek sesle okunması ve üyelerin (Bura
da) demeleri suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündem dışı konuşma isteği 
MADDE 54. — Bir üyenin gündem dışı bil

direceği olursa, gündeme geçilmeden önce, mev
zu ve mahiyetini yazılı olarak Başkana bildirir. 
Söz verip verememek Başkanın takdirine bağ
lıdır. 

Başkanın söz vermemesi halinde üye ısrar 
«derse, Genel Kurul görüşmesiz işari oyla bu 
konuda bir karar verir. 

Gündem, dışı konuşmalar üzerinde müzake
re açılamaz. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kürsüden konuşma 
MADDE 55. — Hiçbir üye, önceden ismini 

yazdırmadan yahut birleşim esnasında Başkan
dan izin almadan söz söyliyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Genel Kurula hi-
tabedilir. 

Bir üyenin pek kısa bir diyeceği olursa, Baş
kan, onun bulunduğu yerden söylemesine izin 
verebilir. Bu takdirde o üye Başkana lıitabeder. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konuşma sırası ve yeterlik önergesi verilmesi 
halinde izlenecek yol. 

MADDE '96. — Söz istiyenler isteyiş: sırası
na göre kaydedilir ve aynı sıra ile konuşurlar. 

Başkan, söz alanların adlarını sırası ile Ku
rula bildirir. 

Komisyon veya grup adına söz istendiği tak
dirde, komisyon-başkanı veya sözcüsü ile grup 
"ba'şkan ve sözcüleri sıraya bağlı değildirler. An
cak, bir konu üzerinde bütün ıgruplar adına 
konuşmalar bitmeden, evvelce konuşmuş olan 
grup sözcüsüne yeniden söz verilemez. 

Son söz C Senatosu üyesinindir. 
Genel Kurul isterse, .görüşülen İşlerin, le

hlinde, aleyhinde ve üzerinde konuşun ak is ti -
yenlere sıra ile söz verilmesine karar verebilir. 
Bir konunun görüşülmesine ballanmadan, önce 
söz için adını kaydettirenlcrin sayısı altıyı ge
çerse, Başkan bu usulü kendiliğinden uygu
layabilir. 

Görüşülen konunun lehinde, aleyihindc ve 
üzerinde en az ikişer üye konuşmadan, yeter
lik önergesi oya konamaz. 

Yeterlik önergesi aleyhinde söz istiyenler 
(bulunursa içlerinden yalnız birine söz verilir 
ve önergenin kabul veya reddi için işari oya 
(başvurulur. 

'BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Söz sırasını başkasına 'vermek 
MADDE 57. — Bir üye, aldığı söz sırasını 

daha sonra söz alınış olan bir arkadaşına vere-
'bilir. Sözünü arkadaşına bırakan üye, onun 
sırasında söz söyleme hakkını Ihaizdir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Usul 'hakkında konuşma 
MADDE 58. — Usul (hakkındaki konuşma 

istekleri, asıl mesele .hakkındaki konuşıuıa is-
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teklerinden önceye alınır. Usul (hakkındaki 
konulmalar; 'bir konunun görüşülmesine yer 
olmadığına, gündeme veya 'bu Tüzük hüküm
lerine uyulması igerektiğine ilişkin ıolur. 

Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leh 
ve aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz 
NÖyiiycbilirler. Neticede 'oya başvurulmak ge-
rekirşe mesele işari oyla çözülür. 

'BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... ıKa'bul et m iyen ler... Kabul edilmiştir. 

Hükümetin veya temsilcilerin toplantıda hazır 
'bulunmaları 

MADDE ")9. — Barbakan yadıut: onun yet
ki verdiği 'bir bakan veya ibirinci derecede so-
niıiulu daire âmirlerinden 'biri; Hükümet adı
na düşüncesini bildirmek üzere, her görüşme
nin başından sonuna kadar hazır bulunur. Bun
dan başka bir bakanlıkla ilgili tasarının görüşül
mesi sırasında bakanın yalhut onun namına bi
rinci derecede sorumlu daire âmirlerinden bi
rinin bulunması şarttır. Bulunmazlarsa, gö
rüşme, bir defaya malhsns olmak üzere gelecek 
to})lantıya bırakılır. 

Bakanlat- 'veya Hükümet adına gönderilen 
•birinci derecede sorumlu daire âmirleri, komis
yon 'başkan ve sözcülerinden önce ve sıraya 
ta'bi olmaksızın söz isteyebilirler. 

'BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kahul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlar adına söz söyleyeceklerin belgeleri 
MADDE 60. — Bakanlar adına Genel Ku

rulda söz söylemek için gönderilecek İbirinci 
derecedeki Daire başkanları, Bakanlıklardan 
her veyahut yalnız bir iş için konuşmaya yet
kili olduğuna dair Başkanlığa yazılmış belge
yi yanlarında bulundururlar. 

'Bu belge görüşmelerden önce Başkanlığa 
verilir. 

Başkan, gelen zatın hanlgi Bakanlık namı
na söz söyli'yeceğini Genel Kurula 'bildirir. 

Sayıştay Başkanı ile İkinci Başkanlar ge
rekirse O. Senatosunda açıklamada 'bulunabi
lirler. 

BAŞKAN — 'Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunnyoruın. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Yazılı, konuşma 

MADDE 61. — C. Senatosu toplantılarında; 
üyeler tarafından, yirmi dakikadan fazla yazı
lı konuşma yapılamaz. 

Yazılı olmıyan konuşmaların süresi, Başkan
lığın teklifi üzerine, görüşme konusunun önemi
ne ve söz istiyenlerin sayısına göre Genel Ku
rulca kararlaştırılabilii'. 

Bu takyit on dakikadan aşağı indirilemez. 
Hükümet, komisyon vo gruplar adına yapı

lan konuşmalarda bu hükümler uygulanmaz. 
BAŞKAN — Talep... Buyurun. 
FETHİ TBVETOÖLU (Samsun) — Bu mad

denin sonunda, ikinci cümlede, 10 ncu sayfanın 
başında «bu takyit on dakikadan aşağı indirile
mez» denmektedir. Takyit kelimesinin kısıtla
ma olarak değiştirilmesini vo maddenin «bu kı
sıtlama on dakikadan aşağı indirilemez» şekli
ni almasını arz ederim. 

BAŞKAN -— Komisyon katılıyor mu! 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-

VİT YETKİN (Malatya) — Katılmıyoruz. 
SAH ÎR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) - Kısıtlama takyidin karşılığı de
ğildir; haciriıı karşılığıdır. 

FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — Başka 
yerlerde aynen geçiyor efendim. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Yanlış. Hacirin karşılığıdır. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VİT YETKİN (Malatya) — Takyidolarak kul
lanılıyor. Komisyon «takyit» kelimesine «kısıt
lama» olarak katılıyor. Yalnız bu kelime «ha
cir» mânasına değil,kayıtlama mânasına alına
cak. 

BAŞKAN —- Buradaki «kısıtlama» kelime
si Medeni Kanundaki «hacir» mânasında de
ğil «kayıtlama» mânasında alınacak. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VİT YETKİN (Malatya) — «Kayıtlama» ola
rak düzeltilsin efendim, («kayıtlama olsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — «Kayıtlama» şeklindeki dü
zeltmeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
mişti >'. 
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Genel Kurulda söz kesnıok, şahsiyatla uğraşmak 

ve düzeni bozmak. 
MADDE 62. — Genel Kurulda söz kesmek, 

şahsiyatla uğraşmak ve düzeni bozacak gösteri
lerde bulunmak yasaktır. 

Söz söyliyen üyenin sözü, bu Tüzüğe uyma
sı ve sadede gelmesi iyin, ancak Başkan tarafın
dan kesilebilir. 

Bir üye, iki defa sadede davet edildiği hal
de yine sadet dışı söz söylemeye devam ederse 
aynı birleşimde o konu hakıkında konuşmaktan 
nıenedilmesi Başkan tarafından Genel Kurula 
teklif olunur. Genel Kurul, görüşmesiz işarı oyla 
hararını verir. 

BALKAN — Değiştirme talebi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul 
:>t in iyen ler.. Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda kaba ve edep dışı konuşma 
MADDE 63. — Bîr üye, Genel Kurulda ka

ba ve edep dışı sözler kullanırsa; Başkan, he
men o üyeyi temiz dille konuşmaya davet eder. 
Devamı halinde, Başkan, üyenin sözünü keser. 

Bir üye, Başkanlık Makamına, içinde bu 
gibi sözler bulunan bir önerge verirse; Başkan, 
düzeltilmek üzere, onu sahibine geriverir. 

BAŞKAN — Talep?... Buyurun. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — «Baş

kanlık Makamına» ibaresinde «makam» küçük 
harfle olacak. 

BAŞKAN • • «Bir üye, Başkanlık Maka
mına» burada ki «Makamın» (M) sinin 'küçük 
harfle olması isleniyor. Komisyon katılıyor mu? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VlT YETKİN (Malatya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Mad
deyi değişikliği ile birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulda gürültü çıkması 
MADDE 64. — Genel Kurul görüşmeleri gü

rül! üye sebebolur ve Başkan bunu yatıştırma
ya muvaffak olamazsa ayağa kalkar, gürültü yi
ne devanı ederse oturuma ara vereceğini söyler. 
Eğer düzenin sağlanması mümkün olmazsa, 
bir saat süre ile görüşmeye ara verir. Bir saat 
geçince oturumu açar. Eakat gürültü yeniden 
başlarsa, oturuma son verir ve birleşimi başka 
bir eline bırakır. 
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BAŞKAN — Talep;' Yok. Maddeyi oyunuza 

arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kendisine sataşılan üye 
MADDE 65. — Şahsına sataşılan yahut ileri 

sürdüğü görüşün aksine kendisine bir fikir is-
nadediien üye, her zaman söz isteme baklanı 
haizdir. Bu halde o üye, ne münasebetle söz 
söylemeye kendini mecbur saydığını beyan eder, 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağ
lıdır. 

Başkanın söz vermemesi halinde, üye ısrar 
ederse, Genel Kurul görüşmesiz işarı oyla bu 
konuda bir karar verir. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

C. Senatosunda açık e gizli görüşme 
MADDE 66. — C. Senaaosu görüşmeleri açık

tır. Ancak, mühim sebeplerden dolayı, en az on 
üye yahut bir Bakan gizli görüşme teklifinde 
bulunabilir. 

Bu teklif üzerine, dinleyiciler ve gerekirse 
memur ve hizmetliler toplantı salonundan çıka
rılır. Teklif sahiplerinin gerekçeleri dinlendik
ten sonra, teklifin kabulü veya reddi için gö
rüşmesiz işari oya başvurulur. 

Gidi görüşmeden açık görüşmeye geçilmesi
ne, Başkanın teklifi üzerine, Genel Kurlıl ka
rar verir. 

Gizli görüşme yapılmasını istiyeulerin isim
leri Tutanak Dergisinde açıklanır. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Gizli oturanı tutanağı 
MADDE 57. -— Gizli oturum tutanağını Di

van kâtipleri tutarlar. Fakat Genel Kurul ka
rar verirse, görevli kâtipler de andiçirildikten 
sonra bu görevi yapabilirler. 

Üyeler, bu tutanakları görmek hakkını haiz
dirler. 

BAŞKAN -— Talep" Yok. Maddeyi oyunu
za sunacağım. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 
Gizli oturum tutanak özetlerinin okunması, tu

tanak ve teypin saklanması 
MADDE 68. —- Gizli oturumun tutanak özet

lerinin okunması için yine gizli oturum yapı-
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lir. Tutanak özetinin okunmasından sonra bu 
özet ve gizli oturuma ait teyp ve daktilo ile ya
zılmış olan Tutanak Dergisi bir zarfa konarak 
hazır bulunan Başkan ve Divan Kâtipleri tara
fından mumla mühürlenip O. Senatosu arşivi
ne tevdi olunur. 

Gizli tutanaklar en az on yıl geçtikten son
ra C. Senatosu karariyle yayınlanır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za ısııiniyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Kanuni arın görüşülmesi 

Tasan veya teklifin C. 'Senatosuna gelmesi ve 
iki defa görüşme 

MADDE 69. — C. Senatosunun ilgili komis
yonlarınca incelendikten sonra, Genel Kurula 
gelen tasarı veya teklifleri, iki defa görüşülmek 
suretiyle sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(iörüşme zamanı 
MADDE 70. — C. Senatosu ilgili komisyon

larınca incelenen 'kanun tasarı veya teklifleri 
bastırılarak üyelere dağıtılır. Dağıtımdan iti
baren iki tam gün geçmedikçe gündeme alına
maz. Ancak, komisyon 'başkanları veya Hükü
met veyahut ilgili Bakan daha önce gündeme 
alınma isteminde bulunabilirler. Yazılı gerekçe
li olan istem üzerine Genel Kurul işarı oyla 'ka
rarını verir. 

BAŞKAN Talep yok. 
za sunuyorum. Kabul edenler.. 
bul edilmiştir. 

Maddeyi oyunu-
E t m i ve ıılcr... Ka-

Bir defa görüşme 
MADDE 71. — Bir defa görüşülecek kanun 

tasarı veya teklifleri şunlardır :. 
a) İvedilikle görüşülmesine karar verilen 

tasarı veya teklifler; 
b) Gelir ve gider bütçesiyle kesinhesap ka

nununa, (bütçe bölümlerinde aktarma veya ola
ğanüstü ödenek isteklerine ait tasarılar; 

e) Cumhurbaşkanı tarafından iade olunan 
kanunlar; 

d) Reddedilen kanun tasarı ve teklifleri. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GereJkçe ve maddeler tümünün okunup 
•okunimaıtnaısı 

MADDE 72. — Bir tasan veya teklifin gö-
nütşüimesine sıra gelince, Başkan, .gerekçe ile 
maddelerin tümünün okunmasına lüzum olup 
'olmadığını Genel Kurulun oyuna ayrı ayrı su
nar. Kurul lüzum görürse bunlar aynen oku
nur. 

fBAŞKA'N — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
«unuyforum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasan ve teklifin tümü ve maddeleri 
üzerinde görüşme 

MADDE 73.' —- Başkan, tasarı veya teklifin 
ftümü üzerinde konuşmak istiyenlere söz verir. 

Tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüş
meler bittikten sonra maddelere geçilmesi oya 
konur. Kabul edilirse görülmeye devam olunur; 
kabul edilmezse tasarı veya teklif reddolunmuş 
sayılır. 

'Çeşitli fıkraları olan bir maddenin göHüşül-
iııesinde. Gene! Kurul, fıkraların ayrı ayrı oya 
konmalarına karar verebilir. 

BAŞKAN _ Talep yok. Maddeyi oyunuza 
.sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
ta nl edilmiştir. 

Tasarı veya teklifin tümü hakkında 
söz isteme 

MıADDH 74. — Tasarı veya teklifin madde
leri üzerinde görüşme 'bittikten sonra tümü hak
kında lelhte ve aleyhte söz söylemek istiyeule-
rin sayısı birden fazla. ise. Başkan;. söz alma 
sırasına göre birer üyeye soz verir. 

BAŞKAM ._ Talep yok. Maddeyi oyunuza, 
ısunnyioram. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
tan! edilmiştir. 

îkinei ğörüşıme zamanı 
MADDE '75. - Taısarı ve tekliflerin ikinci 

(görü sineleri, birinci görüş/m eden en aız beş gün 
Bonra yaıpılır. 

ikinci görüşmenin beş günden önce yapıl
masını yalnız Hükümet veya üıgili komisyon ge
rekçe beyaniyle yazılı olarak istiyetailir. 

îkinei görüşmede tasarı ve tekliflerin tümü 
üzerinde konuşulamaz. Ancak, tadil teklifleri 
ü ze rin d e gö r üşületai 1 i r. 

RAŞKA*N — Talep yok'. Afaddeyi oyunuza, 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka--
taul edilmiştir. 
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îbare, üslûp ve tertip halt al arı 

'MADDE 76. — Tasarı veya teklifin,, kesin 
olara'k oylanmasından önce, ibare ve üslûp veya 
tertip itibariyle hatalı olduğu bir üye veya ko
misyon tarafından ileri sürülür ve bu iddia 
Genel Kurulca yerinde görülürse metin ilgili 
komisyona verilir. 

Yapılan düzeltmelerin oyna sunulması lâ-
zıındır. 

[BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ettin iyeni er... Ka
bul edilmiştir. 

Hatalı olarak kabul edilen hükümlerin 
.düzeltilmesi 

MADDE 77. — Bir tasarı veya teklifin ke
sin olarak oylanmasından önce, komisyon veya 
bir üye, tasarı veya teklifin bir veya birkaç; 
maddesinin hatalı olarak kabul edildiğini ileri 
sürerek gerekli değişi kliğin yapılmasını istiye-
bilir. 

C. Senatosu, tcldif salhibini, komisyon ve 
TTüküıme't.i dinledikten sonra tekli/fin kaibul ve
ya reddi hakkında gönü'; m esiz işarı oyla karar 
verir. 

BAŞKAX — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerce Hükümete veya komisyona soru 
yön eltin ek 

MADDE 78. — Jler üye, bir kanunun görü
şülmesi sırasında, Hükümete veya komisyon söz
cüsüne sorular yöneltebilir. 

Yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilen 
sorular cevaplan d inlim adan, bu önertge oya ko
nulamaz. 

BAŞKAN —Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka'bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynen ka.bul 
•MADDE 79. — Millet Meclisinde kabul edil

miş olan tasarı veya teklif, C. Senatosunca de
ğişiklik yapılmadan kabul edilirse bu metin ka
nunlaşır ve O. Senatosu Başkanı bunu Oumlhur-
başkanına gönderir. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmişitir. 
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Değiştirerek kabul ve Karma Komisyon 

MADDE 80. — a) C. Senatosu, kendisine 
gelen metni değiştirerek kabul ederse Başkan, 
bu değişik metni Millet Meclisi Başkanlığına 
'gönderir. Millet Meclisinin bu değişikliği benim
semesi halinde metin kanunlaşır. 

fi")) Millet Meclisi, (\ Senatosunca yapılan 
bu değişikliği benimsemezse; her iki meclisin 
ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki 
üyelerden bir karma, 'komisyon kurulur. Bu ko
misyon, hazırladığı metni Millet Meclisine su
nar. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

Millet, Meclisince reddedilen metnin O. 
Senatosunca da reddi 

MADDE 81. — Millet Meclisince reddedil
miş bir tasarı veya teklif, O. Senatosunca da 
reddedilirse düşer. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul, edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

Millet Meclisince reddedilen metnin 
Senatoca kabulü 

MADDE 82. — Millet Meclisince reddedil
miş bir tasan veya teklif, C Senatosunca oldu
ğu gibi veya değiştirilerek kabul edilirse; C. 
(Senatosu Başkanı, bu meini Millet Meclisi Bas
ic a nl ı ğı n a gön de rir. 

C. Senatosundan gelen metin. Mil et. Mecli
since değiştirilerek kabul edilirse; 80 ne i mad
denin (b) bendi 'hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN —. Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul, edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

Kanunların (\ Senatosunda görüşme süresi 
MADDE 8:1. — C. Sena'tosu, kendisine gön

derilen bir metni; Millet Meclisi komisyonların
da ve (Icnel Kurulundaki görüşme süresini aş-
mıyan bir süre içinde karara bağlar. Bu süre üç 
ayı geçemez ve ivedilik hallerinde onbeş gün
den ivedi olnııyan hallerde bir aydan kısa ola
maz. Bu süreler içinde karara bağtanamıyan 
metinler, C. Senatosunca, Millet Meclisinden 
eğelen şekli ile kaibul edilmiş sayılır. 

iBıı maddede belirilen süreler, Meclisflerin 
tatili devamuıca işlemez; 
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C. Senatosu kendisine gelen metni, birinci 

fıkrada yazılı Sürelerden önce karara bağlıya-
bilir. 

BAŞKAN — Talep... Buyurun. 
PEjTHÎ TEVEmOĞDU (ıSarnsun) — Bu mad

dede «Bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hal
lerinde onlbeş günden, ivedi olmayan hallerde 
bir aydan kısa olamaz» denmektedir. Bu cümle 
«'Bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde 
on'beş günden, ivedilik arz etmiyen hallerde bir 
aydan kısa olamaz» şeklinde düzeltilirse tekrar 
edilen olmaz ve olamaz kelimeleri kalkıyor ve 
madde dalha sar illi bir mâna kazanıyor. Arz 
ederim. 

İBAŞKAN — Onbeş günden sonra virgül ko
nup ivedilik arz etmiyen hallerde bir aydan kı
sa olamaz şekli ile düzellilimesine Komisyon mu-
vafakait ediyor mu? 

İOTÜZÜK KlOMÎJSTONU SÖZCÜMÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) —Ediyoruz. 

iBAıŞKAlN — Değişikliği oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kalbu.1. etımiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ı83 neü maddeyi bu şekliyle odlarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oııtnlhurbaşkam tarafından iade edilen 
kanunun görüşülmesi 

MjATJDE 84. — Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasalının 93 neü maddesi gereğince, CufmUıur-
fbaşkanı tarafından iade edilen bir kanun; C. 
Senatosuna geldiği zaman aidolduğu komisyona 
havale olunur-. 

Komisyon, gerekli görüşmeleri yaıptrktan 
sonra, o kanun hakkında düzenliyeceği rapora 
Genel Kurula sunar. Genel Kurulca ; iade edi
len kanun, yeni bir tasarı veya teklifte olduğu 
ıgibi, yenibaştan görüşülür ve oylamaya, baş
vurulur. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Andlarfinalar üzerinde görüşme 
'MADDE 8f>. — Türkiye Culmlhuriyeti adına 

yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruilH&rla 
yapılacak an d kış maların onaylanmalarını uy- ' 
ıgıın bulan kanun tasarlılarının görüşülmesinde, 
aridlaşmanın ilhtiVa ettiği maddeler oya konmam 
ve metinler hakkında tadil teklifi eri ya/pılaımaz. 
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'Birinci .görülme sıraisında, ımaiddeler hakkın

da ileri sürülecek itirazlar; tasarının komisyo
na iadesini istemek şeklinde olur. 

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

Raporda, tasarının kabul ve reddedildiğinin 
belirtilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyoruim. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci (Bölüm. 
Bütçe .görüşmeleri ve uzun vadeli plân 

Bütçe tasarıları üzerinde gförüşme 
(MADDE 86. — Genel ve katma bütçe tasa

ları ile millî bütçe tafhilimlerini gösteren rapor, 
ek ödenek ve a'ldfcarma tasarı ve teklifleri Kar
ma Bütçe Komisyonunda; bunun dışında kalan 
bütçe ile ilgili taisarularla, teklifler İse, O. 'Sena
tosu Bütçe Koımiısyonunda görüşülür. 

ıBAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Mad
deyi. oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosunun çalışma müddeti 
MADDE 87. — Kanma Bütçe Komisyonu

nun hazırladığı metin C. Senatosu Başkanlık 
Divanınca üyelere dağıtılmasından iki tam igün 
geçtikten sonra gündeme alınır. 

O. Senatosu Genel Kurulu görüşmelerinin 
en geç on gün içinde karara bağlar ve metni 
Katma Bütçe Komisyonuna iade eder. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyoruim. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin görüşlerini açıklamaları 
MADDE 88. — Üyeler, bakanlık ve daire 

bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşün
celerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşme
ler .sırasında, O. Senaliosu Genel Kurulunda 
açıklarlar. 

Bölümler ve değişiklik önerfgeileri, üzerlerin
de ayrıca görüşme yapılmaksızın, C. Senatosu 
Genel Kurulunda okunur ve oya, konur. 

Ek ödenek ve aktarıma tasan ve teklifleri 
hakkında da, bu hüküm1!er uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirme talebi yoktur. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklif 

yapılmaması. 
MADDE 89. — Üyeler, bütçe kanunu tasa

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

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Uzun vadeli plânın görüşülmesi. 
MADDE 90. — Plân Karma Komisyonun

dan gelen uzun vadeli plân hemen bastırılıp 
üyelere dağıtılır ve dağıtma tarihinden itiba
ren tam iki gün geçtikten sonra C. Senatosu 
Genel Kurulunda görüşmelere başlanır. 

C. Senatosu Genel Kurulu bu metni en çok 
altı gün içinde aralıksız görüşüp karara bağ
lar. Genel Kurulda görüşmeler, plânın tümü 
üzerinde yapılır. 

Plân, C. Senatosu Genel Kurulunda bir de
fa görüşülür. 

BASICAX — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değiştirge ve geliverme önergeleri. 
MADDE 9.1. — Plânın tümü üzerindeki gö

rüşmeler bittikten sonra önce Hükümet tara
fından plânın bütünlüğünü bozmıyacağı belir
tilen değiştirgeler oylanır. 

Plânın bütünlüğünü bozacağı Hükümetçe 
belirtilen değiştirgeler gerekçeli geriverme 
önergesi sayılır. Bunnlar ve plânın Hükümete 
geriverilmesine dair gerekçeli önergeler görü
şüldükten sonra gerekçeler ayrı ayrı oylanır. 

Dikkate alınmasına karar verilen geriver
me önergeleri üzerinde en sonra yeniden gö
rüşme açılır. Gerek birinci, gerek ikinci gö
rüşme sırasında, bunlardan her biri hakkında 
sadece Hükümet Karma Komisyon ve geriver
me önergesindeki birinci imza sahibi veya gös
tereceği bir diğer imza sahibi birer defa konu
şabilir. 

Bu görüşmeler sonunda geriverme gerekçe
leri tekrar ayrı ayrı oylanır. Bundan sonra plâ
nın tümü açık oya konuur ve plân kabul edi
len geriverme gerekçeleriyle birlikte Plân Kar
ma Komisyonuna sevk edilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 
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Sekizinci Bolüm 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi 
Görüşmelere başlama ve süre. 

MADDE 92. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyon raporları Başkanlığa tevdi 
edildikten sonra basılıp üyelere dağıtılır. Dağı
tımdan iki tam gün geçtikten sonra Genel Ku
rulda görüşmelere başlanır. Görüşmeler Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyon rapor
ları ve bu teşebbüslerin bilançoları ile kâr ve 
zarar hesaplanın gösterir ekler üzerinde yapı
lır. 

Görüşme süresi onbeş gündür. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Görüşme usulü. 
MADDE {)'•]. — Tümü üzerindeki görüşme

lerden sonra her Kamu İktisadi Teşebbüsünün 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabı üzerinde gö
rüşme açılır. Komisyon raporunun onamnama-
sıın veya geri çevrilmesini istiyen önerge veya 
önergeler verilmişse değişik önergelerden her 
birinin sahiplerinden birine, Hükümet ve ko
misyona onar dakikalık konuşma hakkı verilir; 
önergeler oya konur. Önergeler kabul edilmez
se, Karma Komisyon raporu oylanır, dikkate 
alınması kabul edilen önergeler üzerinde yu-
kardaki usule göre yeniden görüşme açılır; ne
ticede tekrar oya başvurulur, önerge kabul 
edilirse, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyon raporu reddedilmiş sayılır. 

BAŞKAN —• Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Tadil teklifleri 

Tadil teklifinin şekli. 
MADDE 94. — Tasarı veya teklifin bir ve

ya birkaç maddesi hakkındaki tadil teklifi; o 
tasarı veya teklif henüz komisyonda ise komis
yon başkanına, Genel Kuurulda görüşülmekte 
ise O. Senatosu Başkanına sunulur. 

Tadil teklifi, ilgili bulunduğu madde numa
ralarını açıkça göstermeli ve gerekçeli olmalı
dır. 

Tadil teklifi, gerekçesiyle birlikte, komis
yon raporunun altında bastırılır. 
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Tasarı veya teklifin C. Senatosunda görü

şülmesi sırasında, yeri gelince tadil teklifinin 
sahibi gerekçesini açıklar. 

BAŞKAN - - Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tadil teklifinin komisyona havalesi. 
MADDE 95. — Bir tasarı veya teklifin bi

rinci veya ikinci görüşmesi sırasında, sözcü; 
tadil teklifinin komisyona havalesini isterse, 
bunun kabulü mecburidir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Komisyona verilmesi mecburi olan tadil teklifi. 
MADDE 90. — Bir tasarı veya teklifin bi

linci görüşmesi bittikten sonra yapılan tadil 
tekliflerinin, ilgili komisyona verilmesi mecbu
ri di i*. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tadil teklifinin komisyonda izahı 
MADDE 97. — Birinci ve ikinci görüşme sı

rasında yapılan tadil tekliflerinin, komisyona ha
valesi komisyon tarafından istenmediği takdirde; 
bu tadillerin gerekçesi, sahipleri tarafından kısa
ca Genel Kurula açıklanır. 

İkinci görüşme sırasında buna yalnız komis
yon cevap verebilir. 

Bunun üzerinde tadil teklifinin dikkate alınıp 
alınmamasına, Genel Kurulca karar verilir. 

Tadil teklifi dikkate alınırsa komisyona hava
le edilir. Komisyon dikkate alman tadil teklifi
ne uymak zorunda değildir. Son karar Genel 
Kurula aittir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tadil teklif edenlerin komisyonlarda 
dinlenmesi 

MADDE 98. — Tadil teklif edenler teklifle
rinin havale olunduğu komisyonda fikirlerini be
yan etmek isterlerse mütalâalarının dinlenmesi 
zaruridir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir tasarı veya teklife .yeni maddeler 
eklenmesi isteği 

MADDE 99. — Bir tasarı veya teklife yeni 
maddeler eklenmesinin istenmesi halinde bu bö
lüm hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Talep yol:. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kim irenler... Ka
bul edilmiştir. 

Onuncu Bölüm 
iki Meclisin karma komisyonları 

Üye oranı 
MADDE 100. — C. Senatosu ve Millet Mecli

si üyelerinden kurulacak karma komisyonlar için 
Anayasada üye sayısı tesbit edilmemişse bu kar
ma komisyonlara katılacak O. Senatosu üyeleri
nin oranı 10 da dörtten az olamaz. 

Bu şekilde kurulacak karma komisyonların 
Başkanlık Divanı için de aynı oran şarttır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Utmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üye secimi 
MADDE 101. — Anayasanın 92 nei madde

si gereğince, O. Senatosu Genel Kurulunca red
dedilen veya değiştirilerek kabul edilen metni M. 
Meclisinin benimsememesi üzerine, her iki Mec
lisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayı
daki üye seçimi ilgili komisyonca yapılır. İlgili 
komisyon birden fazla ise -birlikte toplanarak 
karma komisyon üyelerini seçerler. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı keyfiyeti Genel Kurulun tasvi
bine sunar. 

C. Senatosu Genel Kurulunun reddettiği ve
ya değiştirerek kabul ettiği metinler hakkında ka
rar salt çoğunlukla alınmışsa, karma komisyona 
seçilecek üyeler, C. Senatosu Genel Kurulu ka
rarını benimsiyenler arasından seçilir. 

BAŞKAN — Taler) yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının 
görüşülmesi 

MADDE 102. — Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlarının bir milletvekili veya C. Senatosu 
üyesi tarafından itiraza uğraması halinde, Dilek
çe Karma Komisyonu raporu üzerinde Genel Ku
rulda yapılan görüşme sırasında Karma Dilekçe 
Komisyonu raparunu savunur, itiraz eden C. Se
natosu üyesinin itiraz sebeplerini açıklamasından 
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sonra diğer üyeler - söz alabilirler - konuşmala
rın neticesinde, Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru oya konur. Dilekçe Karma Komisyonunun ra
porunun komisyona iadesini istiyen önergeler 
üzerine Genel Kurul karar verirse rapor bir de
faya mahsus olmak üzere komisyona çevrilir. Şa
yet itiraz eden üye veya başka bir üye Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu yerine kaim olmak 
üzere bir önerge vermişlersc bu önerge önce oya 
konur - önerge kabul edilirse önerge C. Sena
tosunun kararı olarak Dilekçe Karma Komisyo
nuna gönderilir - her hangi bir önerge verilme
den oya konan Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru kabul edilirse bu kabul C. Senatosu kararı 
olarak Dilekçe Karma Komisyonuna gönderilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et m iyen ler... Ka
bul edilmiştir. 

Dilekçeler ile ilgili genel görüşme 
MADDE 103. — Millet Meclisince nihai ola

rak kabul edilen işlemin Başbakan, Bakanlıklar 
veya ilgili dairelerce yerine getirilmemesi halin
de C. Senatosunda bu meseleden dolayı genel 
görüşme açılması her zaman istenebilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

Onbirinci Bölüm 
Oy verme usulü 

Oy verme şekilleri 
MADDE 104. — C. Senatosunda, konuşulan 

konular hakkında üç türlü oy verilir: 
1. İşari oy (el kaldırmak veya ayağa kalk

maktır) ; 
2. Açık oy (üzerinde üyelerin adları 'yazılı 

kâğıtların kutuya atılması veya talep vukuunda 
kabul, ret, eekinser kelimelerinden birisinin söy-
lenmesidir); 

3. Gizli oy (işaretsiz yuvarlakların kutuya 
atılmasıdır). 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îşari oy 
MADDE 105. — a) Aşağıdaki hallerde işari 

oya başvurulur : 
1. Bu Tüzük gereğince açık veya gizli oya 

müracaat zaruri olmıyan hususlarda; 
2. Tüzüğün açıkça halletmediği konularda; 
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3. Üyelerden birinin söz söylemekten alıko

nulmasına veya takbihine veyahut muvakkaten 
O. Senatosundan çıkarılmasına dair hususlarda. 

b) îşari oylamada evvelâ lehte, sonra, aleyh
te bulunanların oylarına başvurulur ve netice 
Başkan tarafından Genel Kurula bildirilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

işari oy sayısının belirtilmesi 
MADDE 106. — îşari oyları, Başkanla kâtip

ler birlikte sayarlar. Bunlar; el kaldırmak su
retiyle verilen oyların miktarında anlaşamazlarsa 
veya çoğunluğun mevcudoluşunda şüpheye, dü
şerlerse veyahut beş üye tarafından ayağa kalk
mak suretiyle oylama istenirse, ayağa kalkmak 
usulüne başvurulur. 

Bunda da anlaşamazlar veya şüphe ederlerse, 
açık oya başvurulur. 

Oylama esnasında kimseye söz verilmez. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oya başvurma halleri 
MADDE 107. — Aşağıdaki hallerde açık 

oya başvurulıır : 
1. Bütçe kanun tasarısının oylamasın

da, 
2. Vergi koyan veya kaldıran yahut ver

gileri artıran veya eksilten kanun tasarılarının 
oylamasında, 

3. Andlaşma veya. sözleşmelerin onaylan
malarını uygun bulan kanun tasarılarının oy
lanmasında, 

4. Bir konu ilk defa oya konurken, on üye 
tarafından açık oya. başvurulmasının yazılı ola
rak istenmesi halinde, 

5. Her hangi bir oylamada Başkanlık 
Divanının sonuç hakkında tereddüde düş
tüğü görülünce beş üye tarafından açık 
oya başvurulmasının sözlü olarak istenmesi 
halinde, 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oya başvurulma şekli 
MADDE 108. — Açık oylamaya aşağıdaki 

şekilde başvurulur : 
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1. Önce, üyelerin davetine mahsus çıngırak 

üç dakika müddetle çalınır. 
Her üyenin üzerinde ismi yazılı beyaz, kır

mızı ve yeşil renkli oy .puslası bulunur. Beyaz 
kabulü, kırmızı reddi, yeşil eekinser olmayı 
ifade eder. 

Oylamaya başlanmadan önce, Başkan, oyla
rın neyi ifade edeceğini anlatır. 

Üyeler, oylamdan önce, oylarının gerekçe
lerini kürsüden söylemek isterlerse, Başkan, leh
te ve aleyhte yalnız birer üyeye söz verir. 

2. Sonra, Divan kâtiplerinden biri, üyelerin 
adlarını, soyadı alfabe sırasına göre okumaya 
başlar. 

Hangi harften ballanacağını, adçekme sure
tiyle, Başkan tâyin eder. 

3. Adı okunan üye, hitabet kürsüsü üzeri
ne konmuş kutuya, oy puslasını bizzat atar. 

4. Bütün adlar okunduktan sonra oy ver
memiş olanlarla oylama sırasında den el Kurala 
gelmiş olanlar varsa, bunlar da oylamaya da
vet edilirler. 

Bu sırada Genel Kurula gelmiş olanlar var
sa, oy vermeye davet edilirler. 

5. Oylar toplanınca, Başkan, muamelenin 
bittiğini söyler. Bundan sonra oy verilemez. 

6. Oy kutularını kâtipler açarak her birinin 
içinde bulunan pus!alan sayarlar. 

Karar, lehte ve aleyhte bulunanların adedi
ne göre belli olur. Oekinserlerin adedi oy üze
rinde tesir icra etmez ve fakat sadece yeter sa
yıya dâhil olur. 

İptal edilmiş oy puslaları, eekinser oyu sa
yılarak, ancak yeter sayıya dâhil edilir. 

7. Kâtipler; mevcut üye adedini, yeter sayı 
olup olmadığını, lehte ve aleyhte bulunanların 
ve çekinserlerin miktarını, iptal edilmiş oy 
puslası varsa bunların adedi ile iptallerinin se
bebini bir tutanakla tesbit ederler. 

8. Kâtiplerce tesbit edilen bu netice, Baş
kan tarafından, oturumda Genel Kurula bildi
rilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Oyların muhtelif kutulara atılması 
MADDE 109. — Birkaç madde, tasarı veya 

teklif hakkında acık oylamaya gidilirse, oy pus
laları ayrı kutulara aynı zamanda atılabilir. 
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BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Kutul a rın dol aştı rılması 
MADDE 1.10. — İtiraz edilmediği takdirde, 

hademe tarafından kutuların dolaştırılması su
retiyle de açık oylama yapılabilir. 
. BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

On ikinci Bölüm 
Genel Kurulda ve komisyonlarda Seçim Usulü 

ve Karar yeter sayısı 
Genel Kurulda ve komisyonlarda secim usulü 

MADDE 11.1. — Genel Kurulda ve komis
yonlarda yapılacak seçimlerde aşağıdaki şekil
de hareket olunur : 

1. Kürsüye, oya mahsus olmak üzere bir 
kutu konur. 

!2. Her üye, soyadı alfabe sırasına göre adı 
okundukça kürsüye gelerek seçmek istediği 
şahsın veya, şahısların ad ve soyadlarını havi 
puslayı kutuya atar. 

3. Başkan tarafından adçekme suretiyle 
seçilen üç. üye; mevcut üye adedini, yeter sayı 
olup olmadığını, oy puslalarının adedini, çekin -
serleri, iptal olunmuş oy puflalarını ve bunla
rın niçin iptal edildiklerini, oy alan şahısların 
ad ve soyadlariyle aldıkları oy miktarını bir 
tutanakla, tesbit eder. 

4. Seçim neticesi, bu tutanak okunmak su
retiyle, Başkan tarafından o oturumda Grene! 
Kurula, bildirilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za. sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulda ve komisyonlarda karar 
yetersayısı 

MADDE 112. — O. Senatosu, üye tamsayısı
nın salt çoğunluğiyle toplanır ve Anayanada 
başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. 

Komisyonlarda, oylarda, eşitlik olursa, Baş
kanın bulunduğu taraf tercih olunur. 

Bir mesele oylanırken, mevcut üye adedinde 
Başkan ve Divan Kâtipleri birleşemezlerse; yok
lama yapılır. 

Yetersayı bulunmadığından dolayı oylamaya 
gitmek mümkün olmazsa, görüşülen hususun 
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kararı ertesi birleşime bırakılır ve İm husus o 
birleşimin gündemine alınır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Karar neticesinin bildirilmesi 
MADDE 113. — önergeler verilmişse evvelâ 

çıkarılmaları istiyenler, sonra değiştirilmeye ta
allûk edenler, en sonra ilâve istiyenler oya ko
nur. C. Senatosu üyelerinin değiştirme teklif
leri, komisyonun değiştirme teklifinden önce 
oya konur. 

Her madde kabul veya reddolundukça karar 
sonucunu Başkan «kaibul olundu» veya «kabul 
edilmedi» diye Genel Kurala bildirir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Onüçüncü Bölüm 
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu 

Seçim 
MADDE 114. — Anayasa Mahkemesinin ve

ya Yüksek Hâkimler Kurulunun Cumhuriyet 
Senatosu kontenjanında açılacak üyelikler için 
hangi tarihe kadar müracaat edileceği ve ne 
gi'bi belgeler verileceği Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınca en az onbeş gün önce ilân edi
lir. 

Başkanlık Divanı, tesbit edilen müracaat sü
resi bitiminden itibaren iki gün içinde, müra
caat edenler veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
tarafından aday gösterilenler arasından Ana
yasanın saydığı nitelikleri haiz olanların soyadı 
alfabe sırasına göre gösterir soyadlarını ve 
bütün niteliklerini gösterir aday tablosunu tan
zim ve seçim gününü tesbit eder. 

Aday tablosu, bastırılarak, seçimden en az 
üç gün evvel üyelere dağıtılır. 

AHMET NUSBET TUNA (Kastamonu) 
— Efendim, madde metninde üyelerin seçiminin 
ne suretle yapılacağı işaret edilmiştir. Halbuki 
madde matlâbı «Kurulu seçimi» demektedir. 
Bunun da «Kurulu üyeleri seçimi.» olması gere
kir. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVtT 

YETKİN (Malatya) — Üyelerin keli meşinin 
ilâvesi doğru olur. 

27 .12 .1963 
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Teklifi oylarınıza sunuyorum', 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-kabul edenler... 

tir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler, etmiyenler... Madde matlâba «Kurulu» 
dan sonra «Üyeleri» kelimesinin ilâvesiyle ka
bul edilmiştir. 

Ondördüneü Bölüm 
Tutanaklar 

Tam tutanak ve tutanak özeti 
MADDE 115. — C. Senatosunda iki çeşit 

tutanak tutulur : 
1. Tam tutanak - Bu tutanak, görüşmeleri 

olduğu gi'bi kapsamak üzere Tutanak Dergisi ile 
ve icabında Resmî Gazete ile yayınlanır. 

Bu tutanağın, itiraz halinde, itiraz edenin ilk 
birleşimde söz alması veya Başkanlığa gönde
receği bir yazının gelecek Tutanak Dergisinin 
sonuna aynen konması suretiyle düzeltilmesi 
lâzımdır. 

2. Tutanak özeti - Bu özet, Tutanak Der
gisine konur. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Tutanakların dağıtılması 
MADDE 11.6. — Tutanak özeti, her birleşimin 

son oturumundan sonra, Divan kâtipleri tara
fından düzenlenir ve sonraki birleşimden önce 
üyelere dağıtılır. 

Bu tutanak özetine üyeler tarafından itiraz 
edilirse, düzeltilir ve o suretle bir daha yayın
lanır. 

Tutanak özetini Başkan ve birleşimde bulun
muş olan iki Divan kâtibi imzalar. 

BAŞKAN — Talep 
za sunuyorum. Kabul 
Ka'bul edilmiştir. 

yok. Maddeyi oyunu-
edenler,.. Etmiyenler... 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Hükü m eti n Den eti enin esi 

Birinci Bölüm 
Soru 

MADDE 1.17. — C. Senatosu üyeleri, Hükü
met adına yazılı veya sözlü olarak cevaplandı
rılması isteği ile, Başbakandan veya bakan
lardan soru sorabilirler. 

Soru, belirli bir husus hakkında bilgi iste
mekten ibarettir. 
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Cevabı, gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak 

istenilsin; soru her halde yazılı olarak sorulur. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... 
Kalbul 'edilmiştir. 

Aynı mahiyetteki sorular 
MADDE 118. — Soru tek imzalı olur. 
Birkaç üye tararından aynı mahiyette veril

miş oları soru önergelerine, bakan, birlikte cevap 
verebilir. 

Soru sahipleri ayrı ayrı konuşabilirler. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler... Etuıiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Soru önergelerinin verilmesi 
MADDE 119. — Soru önergeleri, O. Senato

su Başkanlığına sunulur. 
Başkan bu önergeleri, verilir verilmez Tuta

nak Dergisine geçirtir ve bir yazı ile aidolduğu 
bakana bildirir'. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul, edenler... Etuıiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Yazılı soru 
MADDE 12Ü. — Soruya yazılı cevap isten-

•mişse, gelecek cevabın bir- örneği soru sahibine 
gönderilir, bu cevap ayrıca soru ile birlikte ol
duğu gibi Tutanak Dergisinin sonuna konur. 

Yazılı soruya on beş gün içinde cevap veril
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kaimi edenler... Etuıiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Sözlü soru 
MADDE 121. — Soruya sözlü cevap isten-

mişse, soru, Başkanlık yazısının bakanlığa gön
derilmesinden sonraki üçüncü birleşim günde
mine alını i'. 

Bakan, o gün soruya O. Senatosu kür
süsünden cevap verir. Cevaptan önce Baş
kan soruyu Divan katiplerinden birine oku
tur. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etuıiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 
Soru cevabının geciktirilmesi ve sorunun gün

demden evvel cevaplandırılması 
MADDE 122. — Bakan, kamu faydası dü

şüncesiyle veya gerekli bilgilerin elde edilme-
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si için, soru cevabının bir ayı geçmemek üze
re belli bir zaman .geciktirilmesini kürsüden 
isti yenili r. 

isteğin kaibul veya reddi, O. Senatosu Ge
nel Kurulunca igörüşmesiz işari oyla kararlaş
tırılır. 

Dakan, sorulara, gününden evvel cevap ve
rebilir. 

Eğer kamu faydası ba'his konusu ise, ba
kan, soruyu gizli oturumda da cevaplandıra
bilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
•Sorunun gündeme alınması ve 'bir üyenin iki

den fazla soru önergesi 
MADDE 123. — Bir üyenin aynı birleşim

de, ikiden fazla 'önergesi gündeme alınamaz. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etiiıılyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir üyenin 2 den fazla soru önergesi ve soru 
salhübinin hazır bulumua'ması 

MADDE 124. — Soruya cevap verecek Ba
karı Senatoda hazır olduğu halde soru saftıibi 
hazır bulunmazsa bir defaya malhsus ;olmak 
üzere soru gelecek (birleşime bırakılır. Soruya 
cevap verecek Bakan hazır olduğu halde soru 
saıhibi yine hazır 'bulunmazsa. soru yazılı s'oru-
ya çevrilmiş lolur. 

C. "Senatosunca bilinen bir görev veya ma
zeretle izinli bulunan üyelerin soruları, izin 
bitmeden gündeme alınmaz ve bu süre içinde 
yııkarıki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Soruya muhatabolan hakan gününde hazır 
'bulunmazsa, cevap diğer- soru günüe bırakılır. 

IBAŞKAN — Madde kenar başlığında «'bir 
üyenin '2 den fazla soru öner-ıgesi ve...» iharesi 
fazladır. Başlığın «soru sahibinin bulunma
ması» şeklinde olması kâfidir. Komisyon mu
vafakat eder mi? 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
YİT YETKİN (Malatya) — Madde metnin 
esasen sorunun, soru sahibinin i2 defa bulun
maması 'halinde düşeceğini ifade etmektedir'. 
Bu diziliş hatasıdır' teklifinize katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi kenar (başlığının «so
ru sahibinin hazır bulunmaması» seklinde de-
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ğiştirilnıiş olarak oylarınıza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler... Etıııiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cevap ve düşünceleri bildirme süresi 
MADDE 1215. — Bakanın cevabından son

ra, yalnız soru sa'hibi düşüncesini bildire'btilir. 
Cevap ve düşünceleri bildirme süreleri, Iher 

defasında, on tböş dakikadan fazla olamaz. 
BAŞKAN — 'Talep yok.- 'Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka-
'bul edilmiştir. 

Bugün, 'görüşmelerin başında. Yüksek He
yetinizin ka'bul etmiş olduğu soruşturma hu
susuna dair Komisyon yeni bir madde 'hazırla
mıştır, buraya ilavesini istemektedir. Yalnız 
komisyon teklifi kabul edildiği takdirde ikin
ci 'bölüme başlık olarak «Meclis soruşturması 
veya genel görüşme, Hükümet proigramı ve 
Hükümet açıklaması» nın ilâlvesi gerekir. Ko
misyon yazısını okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
İçtüzüğe aşağıdaki maddenin 126 Ucı mad

de 'olarak eklenmesini ve mütaakıp madde nu
maralarının da buna göre teselsül ettirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

İçtüzük .Komisyonu Söz'eü 
Başkanı 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

(Kısım - III.) 

İkinci* bölüm 
.Meclis soruşturması 

Madde 126. — Cumihuriyet Senatosu üyele
rinin soruşturma istemleri Başkanlıkça, Ana
yasa 've Adalet Komisyonuna (havale edilir ve 
komisyonun raporu Genel Kurulda görüşülür. 
Soruşturmaya karar verilirse, keyfiyet, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı «vasıtasiyle birle
şik toplantı Başkanlığına intikal ettirilir. 

Not : 1. İkinci bölüm, üçüncü 'bölüm 'ola
rak düzeltilecek. 

2. t^ÇÜneü bölüm de, dördüncü bölüm ola
rak düzeltilecek. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ
VİT YETKİN (Malatya) — Efendim, bu oku
nan .madde ikinci b'ölüme ikTva edilecektir. 
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Matlabı «Meclis araştırması» dır. Şimdi sizin 
okuduğunuz; «genel görüşme, Hükümet prog
ramı ve Hükümetin açıklamaları»' üçüncü bö
lümün başlığı olacaktır. 

BAŞKAN — Anladım, efendim. Komisyon, 
126 ncı madde olarak 'biniz evvel okunan .met
ni Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün ikinci 
bölümünde yer almasını talebet<mektedir. Bu 
hususta söz istiyen?.. Yok. Teklifi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmlyenler.,, 
Kabul edilmiştir. 

İkinci bölümde, .Mı'clis soruşturması başlı
ğı altında, eklenecek 1Ö6 ncı maddeyi okuyo
ruz. 

ikinci Bölüm 

Meclis soruştumum 
Meclis soruşturması 

MADDİ'] 126. — C. Senatosu üyelerinin so
ruşturma istemleri, Başkanlıkça, Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna (havale edilir ve komis
yonun raporu Cenel Kurulda görüşülür. 'So
ruşturmaya karar verilirse, keyfiyet, C. Sena
tosu Başkanlığı vasıtasiyle "birleşik toplantı 
Başkanlığına intikal ettirilir. 

BAŞKAN —- Talep yok. .Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler-... Dtmiyeııler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Cenel görüşme 

Hükümet programı ve 

Hükümetin açıklamaları 
Cenel .görüşme 

MADDE 127. — Cenel ıgörüşme. Hüküme
tin veya bir bakanın siyaset .ve icraatı ile il-
•gili belirli bir konunun 'görüşülmesidir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler.., Ka
bul edilmiştir. 

Cenel görüşme önerfgesi üzerine yapılacak 
işlem 

MADDK 128. — Cenel görüşme, en az beş 
üyenin imzalıyarak C. Senatosu Başkanlığına 
verecekleri bir önerge ile istenir. Bu öner'ge, 
verildiği günden sonraki ilk 'gündeme alınır. O 
o;ıın, önergede imza saihibi olanlardan 'biri din-
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lendikten sonra lehte, aleyhte ıbirer üyeye söz 
verilir. 

Genel görüşme açılmasının kabul veya red
di işari oyla karara bağlanır. 

'Genel görülme açıLmasınaı 'G. Senatosunca 
karar verilmesi ihalinde Başkan önergeyi der-
İıal Hükümete bildirir. 

Hükümet veya ilgili Bakan konunun, yazı
nın .gönderilmesini takibeden üçüncü birleşime 
kadar olan biri esimlerden (hangisinin gündemi
ne alınmasını istediğini Başkanlığa yazı ile 
'bildirmeye nıecil »urdur. Aksi İh a İd e konu 'Baş
kanlıkça üçüncü birlerimin gündemine alınır 
ve sorulardan önce görüşülür. 

Hükümet veya ilgili 'bakan iç ve dış gü
venlik düşüncesiyle, igörülşmenin kapalı otu
rumda yapılmasını istiyebilir. 

BtAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. İKalbul edenler... KJtmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel görüşmeye baklama. 
MADDE 129. - - Genel görüşmeye, Başkan

lıkça önergenin okutulmasiyle ballanır, öner
ge sahiplerinden birisi, dilerse, önergeyi açık
lar. Varsa en az üç. üyenin konuşmasından 
sonra Hükümet dinlenir. 

önerge sahiplerinin ve diğer üyelerin gö
rüşmeye katılmak haklarıdır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

Hükümet programı üzerinde görüşme. 
MADDE 130. — O. Senatosunda Hükümet 

programının okunmasından sonra tâyin edilen 
günde program üzerinde görüşme açılır. Grup 
sözcüleri ve üyeler program üzerindeki görüş
lerini ifade ederler. Başbakanın bunlara vere
ceği cevapla görüşme nihayet bulur. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Üyelerin Hükümeti açıklama yapmaya davetleri. 

MADDE l-M. - - G. Senatosu üyeleri Hükü
meti ic ve dış durum hakkında açıklama yap
maya davet eden önergeler verebilirler. Hükü
metin açıklamasından sonra önerge sahiplerin
den birisine ve grup sözcülerine söz verilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Hükümetin iç ve dış politika hakkında izahat 

vermesi. 
M ADİ.) Kî l.')2. — İç ve dış polil ikaya ilişkin 

konularda Hükümet gündem dışı olarak O. Se
natosuna her zaman kendiliğinden bilgi verebi
lir. Hükümetin açıklamasından sonra öncelik
le muhalefet grupları sözcülerine söz verilir. 

Gruplar cevap hazırlığı için mehil isterler
se, konu ertesi birleşim gündemine alınır ve 
görüşülür. 

BAŞKAN' -- Talep yok. Maddeyi, oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kîtmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm. 
(<umlıuriyet Senatosu Araştırması 

G. Senatosu araştırması. 
MADDE I.T.İ. G. Senatosu araştırması, 

belli bir konuda bilgi edinilmek için yapıları 
incelemelerden ibarettir. 

BAŞKAN --• Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Araştırma isteğinin şekli. 
MADDE l.'îl. - - Üyeler veya komisyonlar, 

araştırına yapılmasını Başkanlıktan yazı ile is
tiyebilir I er. 

Bu istek. Başkanlıkça Genel Kurula arz 
olunur ve Hükümete bildirilir; Genel Kurulda 
okunmasını lakibeden ikinci birleşimin günde
mine alınır. 

BAŞKAN Talep yok. Maddeyi oyunuza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Araştırmaya ait görüşme ve Araştırma Komis
yonu. 

MADDE lo-r>. -•- C. Senatosu araştırmasına 
ait görüşmede; önce önergeyi verenler, sonra 
Hükümet adına konuşacak bakan dinlenir. Ne
ticede, «'Araştırma Komisyonu» kurulup kurul
maması işari oyla karar verilir. 

Araştırma Komisyonu Genel Kurulca .seçile
cek en az üç üyeden teşekkül eder veya mev
cut komisyonlardan birisi bu işle görevlendiri
lir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Araştırma Komisyon un un görev süresi 

MADDE .1;.!(). — Araştırma Komisyonunun 
görev süresi iki aydır. Bu süre, Genel Kurulca 
uzatılıp kısalt ılabilir. 

BAŞKAN —- Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonunun yetkileri. 
MADDE i;>7. — Araştırma komisyonu; ba

kanlardan ve ilgili gördüğü herkesten bilgi 
alabilir. 

Araştırma bitmeden araştırma konusu hak
kında Hükümetten soru sondama/. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . Ka
bul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonunun raporu. 
MADDE 1.'58. — Araştırma komisyonu, ra

porunu, kanaati ile, birlikte (\ Senatosu Baş
kanlığına sunar. Hu rapor, Başkanlığa verildi
ğinden itibaren üç birleşim içinde gündeme 
alınır. Bu rapor üzerine görüşme açılır. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

DÖKDÜNCÜ KISIM 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerine Ait Hükümler 

Birinci Bölüm 
Yasama Dkunulmazlığının Kaldırılması 

Yasama, dokunulmazlığının kaldırılması isteği 
ve Alt Komisyon. 

MADDE 189. — Bir üyenin yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına ait istekler mah
kemeler veya savcılıklardan Adalet Bakanlığı
na intikal ettirilir. 

Adalet Bakanlığı, durumu, gerekçeli bir 
tezkere ile Başbakanlık * voliyle C. Senatosu 
Başkanlığına bildirir. 

Başkan, bu yazıyı Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna havale eder. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunca beş kişi
lik bir Alt Komisyon kurulur. 

Komisyon başkanı, siyasi parti gruplarının 
O. Senatosundaki oranlarına göre Alt Komis
yona ne kadar üye ile katılacaklarını tesbit 
ederek durumu üyelere bildirir. Alt Komisyo
na üye seçimi buna göre yapılır. 

Alt Komisyon, kendisine gizli oyla bir baş
kan ve biı sözcü seçer, bütün kâğıtları ince
ler ve ilgili üyeyi dinler, tanık dinliyemez. 
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BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Alt Komisyonun raporu 
MADDE 140. — Bir C. Senatosu üyesine 

suç teşkil eden bir fiil isııadedilir ve Alt Ko
misyon isnadın ciddiyetine ve yasama dokunul
mazlığının kaldırılması talebinin siyasi maksat
lara dayanmadığına kanaat ettirir ve kovuştur
ma konusu olan fiilin kamu oyundaki etkisi ba
kımından yahut üyenin şeref ve haysiyetini 
koruma yönünden dokunulmazlığın kaldırılma
sında zaruret bulunursa, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında gerekçeli bir rapor 
düzenliyerek Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
sunar. 

Alt Komisyon, birinci fıkradaki şartların bu
lunmaması yüzünden, üyenin yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasını uygun görmediği tak
dirde, kovuşturma ve yargılamanın üye sıfatının 
sona ereceği zamana bırakılması hakkında bir ra
por düzenliyerek Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna sunar. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, Alt Komis
yondan gelen rapor üzerinde görüşerek bir ka
rar verir ve neticeyi (reııel Kurula arz eder. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ancak üye tam
sa yısının salt çoğunluğu ile karar verebilir. 

Genel Kurul, Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan gelen rapor üzerinde görüşerek kararı
nı verir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Alt Komis
yonun görev süresi 

MADDE 141. — Anayasa ve Adalet Komis
yonu ile Alt Komisyon, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında kendilerine havale 
edilen bir işi en çök bir ayda sonuçlandırırlar. 

BAŞKAN — Talep yok. (Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üyenin savunması 
MADDE 142. — Her üye, kendisini komis

yonlarda ve Genel Kurulda savunabilir veya bir 
arkadaşına savunmasını yaptırabilir. 



C. Senatosu B : 21 
BAŞKAN — Ta itip yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üyenin isteğinin nazara alınmaması 
MADDE 143. — !Bir üyenin kendi isteği ile 

yasama dokunulmazlığı kaldırılamaz. 

B AKİK AN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karara itiraz 
•MAHDE 144. — C. Senatosu, yasama doku

nulmazlığının kaldırılmasına karar verirse; il
gili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinden her haıı^i biri, karar tarihinden bağlı
yarak bir hafta içinde, bu kararın Anayasa ve
ya içtüzük hükümlerine aykırılığı iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

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

İkinci Bölüm 
İzin 

C. Senatosu Başkanının izin verme yetkisi 
MADDE 145. — O. Senatosu Başkanı, her 

üyeye om güne kadar izin verebilir. 
On günden fazla izinler, Genel Kurulca gö

rüşmesiz işari oyla kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Talef}) yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İzin halinde ödenek durumu 
MADDE 14'6. — Bir toplantı yılı içinde iki 

aya kadar .alınmış izinlerde ödenek kesilmez. 
İki aydan sonraki izinlerde ödenek verilip 

verilmemesi, (ienel Kurulun kararına bağlıdır. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İzinsiz geçirilen günler 
'MADDE 147. — İzin süresi sona erdiği hal

de özürsüz olarak görevine dönmemiş bulunan 
üyelere, izinsiz geçirdikleri günler için ödenek 
verilmez. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. 
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fienel Kurula üç birleşim katılmamak 

MADDE 148. —• (İenel Kurul veya komis
yon toplantılarına, özürsüz olarak birbiri ardın
ca üç birleşim katılmadığı yapılan yoklamalar 
neticesinde anlaşılmış bulunan bir üye; Başkan
lık Divanı karariyle izinsiz sayılır. 

Üyenin, izinsiz geçirdiği günlere ait ödenek
leri verilmez. Bu konudaki itirazlar, on beş gün 
cinde (İenel Kurula yapılır, (İenel Kurul gö
rüşmesiz işari oyla kararını verir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(ienel Kurula, bir ay katılmamak 
.MADDE .14!). — (\ Senatosu çalışmalarına 

izinsiz w ya özürsüz ve aralıksız olarak bir 
ay katılmıyan üyenin üyeliği (ienel Kurul İca
ra n ile düşer. 

Başkanlık Divanının havalesi üzerine Ana
yasa. ve Adalet Komisyonunca, iş incelenir ve 
düzenlenecek olan rapor Ceıvd Kurulda görü
şülerek karara bağlanır. 

İlgili üye veya T. B. M. Meclisi, üyelerin
den her hangi bir; karar tarihinden itiba
ren. bir halta içinde İm kararın Anayasaya, veya 
İçtüzüğe aykırılığı iddiası ile, Anayasa Mahke
mesine başvurabiliı*. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyeu?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOCLC (Kayseri) — 

Buradaki katılmama, yalnız bu Meclise mi, 
yoksa müşterek. Meclise •katılmama -da dfthi! 
mi t . Yani, Müşterek Meclisi veya. Senatoya 
ayrı ayrı üç. dvi'a kalılmamayı tazammun ediyor 
mu?.. 

BAŞKAN -•- Sayın Kaipaklıoğlu, madde 
Cumhuriyet Senatosu çalışmaları diye başlı-
yoır. 

IIÜSLYLV KAPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sarahat yok. Müşterek toplantı bunun dışında, 
mı kalıyor. 

BAŞKAN - • Cumhuriyet Senatosuna diye 
başlıyor; onu birlvşik İçtüzük tesbit edecektir. 

HÜSKYİN KALPAK LIOCLC (Kayseri) — 
Yani dahil değildir. 

BAŞKAN — Evet. 
Maddeyi oylarınıza., arz ediyorum. Kabul 

edimler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 
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Üçüncü Bölüm 

Disiplin Cezalan. 
Disiplin Cezaları 

MADDE 150. — C. Senatosu üyeleri hakkın
da uygulanacak disiplin cezalan şunlardır : 

1. ihtar; 
2. Takbih; 
3. Geçici olarak C. Senatosundan çıkarıl

mak. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
'Kabul edilmiştir. 

ihtar 'cezası 
MADDE 151. — ihtar cezasını gerektiren 

hareketler şunlardır : 
1. Söz kesmek; 
2. Düzeni ve sükûneti bozmak; 
3. Şalhsiyatla uğraşmak; 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İhtar cezasının verilmesi ve infazı 
MADDE 152. — ihtar cezasını Başkan ve

rir ve infaz eder. 
Bir üye ihtara uğradıktan sonra uysal

lık gösterip kendini savunmak isterse, otu
rumun sonunda 'ona söz verilir. 

(Başkan, üyenin açıklamalarını yeterli gör
mezse ihtarı ipka eder. Bir üye ayiıı birle
şimde iki defa ihtar cezasına uğ.r.arsa ."'dimini', 
tutanak özetine geçirilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza* 
sunuyorum. Kabul Madenleri i •••.. •.Etmi'yenler... 
Kabul edilmiştir.? iu, a-m-K-fb ••>,-• ;:;!-•(;<!;;'] 

'••• H'ıı>;BiJP 'birleşim'de^kl'ihfarm.^ürluflü! • 
MADDE 153. — Bir 'birleşimde iki döfo 

ihtar cezasına uğrıyan bir üyenin''"--# biri dşim 
sonuna kadar söz söylemefcdtek o-alHfeönulma-
sma, Başkanın teklifi üzerdniel/i[Cv-•• '<Se.nat*osu 
görüşmesiz işarı oyla1 "Jdarâr?Terir; i; • •- ::; 

BAŞKAN — Talep" yoTc!!'Muadeleyi' oyunuza 
; ' r t . ' . ; • • !••»"!'• r . < i h ' "T••"•.rx*f:f-""i[i» • ' ; : ; - ı > r[ r • '.' 

sunuyorum.. Kabul. .Meriler../' Etmiyenjer... 
Kabul edılmıgtı^. r . , , 
, . .. .;',..'..• r Tak^iih cefası'.. ' """/ ' , , . " ' 

MÂ'bbE" 154"'— t akb ih 1 /cezasını gerekti
ren haller şunlardır : ' ' 

îirl.-s (Aynınsidt^umdtv. ikikdefa ihtar! ,;;',/eeeası 
•ğöddülğü. ı Halde r-•; rtjunu. t .gerektiren? •-. /üıallerden 
vazgeçmemek; n t --.,;, [-,, 

2. Bir ay içinde üç deffa ihtar cezasına 
uğramamak; 

3. C. Senatosunda ıbiı* gürültüye se'bebol-
mak veya C. Senatosunun işlerine katılmak
tan çekilmek için 'bir anlaşma yapmaya Genel 
Kurulda açıkça ve gürültülü bir surette önayak 
olmak; 

4. Arkadaşlarından bir veya birkaçını 
tahkir veya tdhdidetmek. 

BiAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalıul edilmiştir. 

0. Senatosundan geçici olarak 'çıkarılmak 
cezası 

MADDE 155. — C. Senatosundan ge<;i<d 
olarak çıkarılmak cezasını gerektiren haller 
şunlardır : 

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

2. Aynı birleşimde üç defa taklM-''-c,cz,a'-'' 
sına uğramak, , ,.,< \ 

3. O. Senatosunu, :.MiUe,t. MoRİjs;inii taîbkir 
etmek, , >;.;>.,; ...-lini'.M 

4. 0. Başkanmı,;!".,. iŞenatosu Başkanını, 
Millet...,Meclisi r i s k a n ı n ı , / Başkoîd1^! < j£FWfVmı 

,, M5,, ;, iToplantı» ,, jsajLomımfJa,, yah^. ; Q>. \Şpnatpsu, 
yeya,;3fMletş Mîe^l^i ;bin,ası ^jn-de ,]'${&$*• ta
kibi gereken'blr suç,igl^ejk,.,;,.,, ;._ı ı;iı.,,,;,,,;..,, ... 
.,-;.-ÎBASKAN ;ttl,fT(a^R. y>°K!E^f'fV-1^t •S))Wflz'fl 

su^P!yojrup^)MjîÇ^ul î i ı l^pı^.^.. .:^t^ı rj^a1ılf!i; .j i 

Kabili (̂Jİl/nijİ̂ tİlV ,U ! ,[:;,i:;,i;:1;ij ;,:;:;;-•!. ...,Jİ ,..,-, i; 
Takbih ve geçici olarak' Ö. ;Seİiatosteidan• • <;'; -

''" '^kâıHlma^ce'M^ ' 
MADDE 156. — Takbih ve gecikir"63atak-Gj 

Sönattisüridâh' çikahlmiâk eieMarı, Ba^karfın tek
lif i 'üzerine,': ̂ eüelrKuruîc'â(v £ö*üşrrieS$ ve 4şa;ri 
oyla kararlaştırılır. îü^ınıiü-

Aleyhinde, ,-|)övle.rl}j.?; cçza, IçfeJM', edjijlen üyenin 
bizzat, veya, bir ar^adaş^,,yrasıtasiy]$ pçıjşlgijiyi jyap-
mayabakktva^dıı; . , , . ,^, ;. , ,;!,•..;!.j,:i!,V{ .,,• ..ş.,.,-,. 

;.,jTakbih ye: g e g i o i ^ r a k ^ ^ . Ş e r ^ 
karılnıak. eczaları , tutacak ,ö?ejt jne. geçiriljr, r . . ; 

• • BAŞKAN-rrr; Talep yok-n,;j^4deyi| .oyunuza 
suluıyorum. ; Kabul eKileplöi-o;; Etwy^nler,.M, K^bul 
edilmiştir. . :;.;;.,,n> ^u>;,: ,\ !.,.,,;•>,;,., 
• . . • ı r^ l»! - - . . . . ! i >ü --.T A İ ı ^ İ ^ n ^ f / i . . ; : , , ! !•>.•>•.,» 

/1: MADDE 157, f-rr-. ,Gegiçi .plı̂ ıpak C^ıenatoşun: 
dan çıkarılmak cezasına uğrıyan bir üye.j;şöz, .ala-

— W5 
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rak kürsüden af dilerse tekrar C. Senatosuna gir
mek hakkını kazanır. Mükerrirler bu haktan 
mahrumdurlar. 

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

Dışarı yıkma mecburiyeti 
MADDE 158. — C. Senatosundan geçici ola

rak çıkarılmak cezasına uğrıyan üye toplantı sa
lonundan derhal dışarı çıkmaya mecburdur. Bu 
üye, cezanın uygulandığı oturumdan itibaren üç 
birleşim C. Senatosu çalışmalarına katılamaz. 

C. Senatosundan geçici olarak çıkarılmak ce
zasına uğrıyan üye toplantı salonunu terk etmek 
istemezse, Başkan, oturumu geçici olarak kapa
tır ve o üyeyi İdare Amirleri vasıtasiyle salon
dan dışarı çıkartır. 

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

Dördüncü Bölüm 
Daimî ve geçici görev, üyelikten 

çekilme, tedavi 
Geçici görev 

MADDE 159. — Anayasanın 78 nci maddesi 
gereğince belli bir konuda altı ayı aşmamak üze
re Bakanlar Kurulunca kendisine geçici bir gö
rev verilen üyenin görevi kabulü, Cumhuriyet 
Senatosunun kararma bağlıdır. 

Başkanlık Divanı, görev teklifi alan üyenin 
Başkanlığa müracaatı yahut Hükümetin bildirisi 
üzerine, durumu; Başkanlık Divanı sunuşları ara
sında Genel Kurula bildirir. 

Genel Kurul, bu konuda, görüşmesiz işari oy
la karar verir. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

îlâve başka bir görev kabulü 
MADDE 160. — Anayasanın 78 nci madde

sinde ve kanunlarda Cumhuriyet Senatosu üyeli
ği ile bağdaşamıyacağı belirtilen her hangi bir 
hizmeti veya görevi kabul ettiği bildiriletn üye
lerin durumu Başkanlık Divanınca incelenir ve 
araştırılır. Netice, Başkanlık Divanı kararı ola
rak Genel Kurula sunulur. 

Genel Kurul Anayasanın 78 nci maddesine 
aykırı hareket edildiğine karar verirse, üyelik 
sıfatı düşer. 
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BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üyelikten çekilme 
MADDE 161. — Cumhuriyet Senatosundan 

ayrılmak istiyen üyenin çekilme dilekçesi, Baş
kanlık Divanınca çekilmenin isteminin gerçekliği 
tesbit edildikten sonra, Genel Kurula arz edilir. 
Genel Kurulun ıttılaı tarihinde çekilme kesinle-
şir. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üyelerin tedavisi 
MADDE 162. — Başkanlık Divanı, Cumhu

riyet Senatosu üyelerinin yurt dışında ve içinde 
tedavileri için gerekli ve lüzumlu tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Üyelerle İlgili Vesika ve Alâmetler 

Hal tercümesi 
MADDE 163. —— Her üyeye, C. Senatosu

na katıldığı gün, C. Senatosu Genel Sekreterli
ği tarafından bir hal tercümesi örneği verilir. 

Komisyon seçimlerine yarıyacak cetvellerin 
tanzim olunabümeleri için, bu kâğıdın bir hafta 
içinde doldurulup C. Senatosu Genel Sekreter
liğine iadesi lâzımdır. 

Hal tercümesi kâğıdında şu hususlar bulu
nur : 

Üyenin adı ve soyadı; 
Babasının ve anasının adı; 
Doğduğu, oturduğu yer 

1. 
2. 
3. 

rihi; 
4. 

ve doğum ta-

Tahsili; 
5. Bildiği diller; 
6. Varsa ihtisası; 
7. Eserleri ve ilmî rütbeleri; 
8. Mesleki ve meşguliyeti; 
9. Evli olup olmadığı, varsa çocukları. 
Bu kâğıtta, ilerde vukubulacak değişiklikle

rin kaydına mahsus bir hane de bulunur. 
Üye, her değişiklik vukuunda keyfiyeti hal 

tercümesine derhal kaydettirir. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Üyelere verilecek belgeler 

MADDE 164. — Her üyeye, üyelik sıfatının 
sona ermesinde veya bu sıfat devam ederken ta
lebi üzerine : 

a) Üye bulunduğu müddeti ve bu müddet 
zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve 
varsa emekli keseneği miktarını gösterir bir tuta
nak; 

b) Hal tercümesinin bir sureti; 
Verilir. 
BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hüviyet cüzdanı ve rozet 
MADDE 165. — Her üyeye, üzerinde fotoğra

fı bulunan ve seçim çevresiyle devresi yazılı ve 
C. Senatosu Başkanı tarafından imzalanmış bir 
hüviyet cüzdanı verilir. 

Üyeler, şekli Başkanlık Divanınca tâyin edi
lecek bir üyelik rozeti taşıyabilirler. 

Merasimde kullanılacak alâmet, kenarlarında 
birer beyaz çizgi ve üzerinde T. B. M. Meclisi iba
resi kazılmış bir madenî plâkı ihtiva eden kırmı
zı renkte bir hamayii ile sonuna asılı mineli bir 
ay yıldızdır. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
İnzibat ve İç. Hizmetler 

Birinci Bölüm 
Cumhuriyet Senatosunun İnzibatı 

İnzibat tedbirleri 
MADDE 166. — 0. Senatosu Başkanı C. Se

natosunun ve birleşimlerin inzibatı için gerekli 
tedbirleri alır. İdareci üyeler bu hususta Başka
na yardım ederler. 

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

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Silâh taşıma yasağı 
MADDE 167. — C. Senatosuna silâhlı girmek 

yasaktır. Giren kim olursa olsun Başkan tara
fından C. Senatosu binasının dışarısına çıkartı
lır. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Toplantı salonuyla komisyon odalarına 

girebilecekler 
MADDE 168. — Toplantı salonuyla komisyon 

odalarına; C. Senatosu üyeleriyle milletvekille
rinden, C. Senatosu memur ve hizmetlilerinden, 
Hükümetten iş için gönderilmiş memurlardan ve 
davet edilen uzmanlardan başkalarının girmele
ri yasaktır. 

Bu yasağa aykırı olarak girenler, Başkan ve
ya İdare Âmiri tarafından dışarı çıkartılırlar. 

C. Senatosu binalarını görmek istiyenlere Baş
kan, ancak iş zamanlarından başka bir saatte 
müsaade edebilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dinleyiciler 
MADDE 169. — Dinleyicilerin C. Senatosu 

birleşiminin devamı müddetince, kendilerine tah
sis olunan mahallerde başı açık oturmaları ve sü
kût etmeleri mecburidir. 

Dinleyicilerin görüşmeyi benimsediklerini ve
ya benimsemediklerini sözle veya alkışla veya 
her hangi bir hareketle izhar etmeleri yasaktır. 

Bu yasağa aykırı hareket edenler, inzibatı 
muhafazaya memur olanlar tarafından dışarıya 
çıkarılırlar. 

Şahıslar tesbit edilemezse hareketin vukubul-
duğıı kısımda bulunanlar dışarı çıkartılır. Bun
dan sonra da bu gibi hareketler devam ederse, 
dinleyici salonunda bulunanların hepsi dışarı çı
kartılır. 

Bunlardan tahrikçi oldukları tesbit edilenler, 
hemen yetkili mercie teslim olunurlar. 

Dinleyici localarının dışında kendilerine yer 
ayrılmış olanlarla, basın localarında bulunanlar
dan bu maddenin ikinci fıkrasındaki yasağa ay
kırı hareket edenler Başkanlık Divanınca dışarı 
çıkartılır. 

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

C. Senatosuna ait kısımlarında suç işlemek 
MADDE 170. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi binasına ait plânda C. Senatosu için ayrılan 
bölümlerde üyelerden veya milletvekillerinden 
başka bir kimse bir suç işlerse; eğer o suç savcı
lığın re'sen takibedemiyeceği fiillerden biri ise, 
Başkanlık Makamı suçluyu dışarı çıkarttırır. 
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Eğer SIK;, re'sen takibolunacak fiillerden ise, 

Başkanlık Makamı suçluyu adalete teslim etti
rir. 

Bir üye veya milletvekili, bahis konusu bina 
ve müştemilâtında ağır cezayı gerektiren bir suç 
işlerse; Başkanlık Makamı, idare Âmirleri vasıta-
siyle suçlunun Meclis binası dışına çıkmasını ötı-
liyeeek tedbirleri alır ve Cumhuriyet Savcısını 
davetle suçluyu ona teslim eder. 

İşlenen suç, ağır cezayı gerektiren suçlardan 
başka ve fakat re'sen takibi gerektiren bir fiil 
ise; Başkanlık Makamı İdare Âmirleri vasıtasiy-
le lâzımgelen ilk tahkikatı yapar ve tahkikat ev
rakını adalet makamlarına tevdi eder. 

Adalet makamları, suçun yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasını icabetti rcceğine kanaat 
getirirse, bu Tüzüğün 138 nci maddesine göre iş
lem yapar. 

BAŞKAN •-- Talep yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
C. Senatosunun teşkilâtı 

MADDE 171. — 1. Başkanlığa bağlı : 
a) Özel Kalem, 
b) Emniyet Grupu. 
2, İdaro Âmir|erine bağlı : 
a) Saymanlık, Levazım ve Daire müdürlük-

lcri,. . , :-. . . ,-.• 
b) Saymanlığa,bağlı .Veznedarlık. 
3. Genel Sekreterliğe bağlı : 

'...;&) ijKomisypn müdür, ye sekreterlerini de ih
tiva eden Kanunlar,;Tutanak,,, (Basnnteyi) Perso
nel, Arşiy^B(asın ye, Eyrak müdürlükleri,...: 

b)ı:i,,Komisyonlarına bağlı; Bütçe (Pl.âni) ve 
Kitaplık müdürlükleri, . ...,; •••,., .. : ..., 

; ç), Doktorluk. , .-.,...[ , 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbıü edil
miştir, . !•:-:•! ;.:;",•.;•••..: 

Başkanlık Divanı tarafından tanzim olunacak 
C. Senatosu İç İdaresi Yönetmeliği 

MADDE 172. — İç idareye, tütâmıkların tan
zimine bütün memur ve ücretlilerin işe' almhiası-
na,: işteır1 çıkarılmasına, vazife ve yetkilerine ait 
nizami kaideler ile bütün memur ve hizmetlilerin 
haklarındaki disipl in kovuşturmalarına ait 'li.it-
kümleriliMnt eder.' •.•••)•••,.*• 
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C. Senatosu Genel Sekreteri, üyelerin yurt 

içinde ve gerektiğinde yurt dışında tedavileri için 
özel kanuna göre lüzumlu tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi 
MADDE 173. —- C. Senatosu bütçesinde: C. 

Senatosu üyelerine Başkan ve Başkanlık Divanı 
üyelerine ait ve C. Senatosu İçtüzüğü gereğince 
kurulan teşkilâtın ve C. Senatosu iç. hizmetlerinin 
gerektirdiği bölüm ve maddeler gösterilir, idare
ci Üyelerin hazırladığı bütçe Başkanlık Divanın
da görüşülerek kesin şeklini alır. Genel bütçede 
ve ayrı olarak gösterilmek üzere Bütçe Ka^ma 
Komisyonuna veri I i r. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza .sunuyo
rum. Kabul edenler... Mtiniydiler... Kaimi edil
miştir. 

Verile emirleri 
MADDE 174. ('. Senatosu bütçesinde har

camalarla ilgili verile eniri, O. Senatosu Başkam 
t a rafından imzal aı 11 r. 

BAŞKAN - Talep yok. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kimiydiler... Kabul edil
miştir. 

Harcamaların denetimi ve kesiuhesap 
raporları 

MADDE .175. - - Harcamaların deueiiıııiııi 
C. Senatosu Hesapları inceleme Komisyonu ya
par, komisyon inceleme sonucunu rapor halinde 
(îenel Kufula sunar. Komisyon her malî yılın .so
nunda kesiuhesap raporunu hazırlıyarak Başkan
lığa verir. Başkanlık kesiuhesap raporunu Ge
nel Kurulun bilgisini" arz eder. Rapor bundan 
sonra Hazine genel hesabına eklenmek üzere Hü
kümete gönderebilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

Altıncı Kısım 
Çeşitli Hükümler 
Törenlere katılma 

MADDE 176':'— 0. Senatosunun Genel Ku
rulu ile kntılannyacaği 'törenlerde Başkanlık Di
vanı 0. Senatosu adına hazır bulunur. 

C. 'Senatosu adına 'Tur heyet, gönderilmesi ha
linde;'katılacak üyelerin sayısı O. Senatosu ta
rafından belirtili)* ve lıevel adçekme ile seçilir. 

m 
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Başkanvekillerinden, Divan Katiplerinden ve 

tdarc Âmirlerinden birer zat behemehal bu heye
te girer. 

BAŞKAN — Talep yo 
sunuyorum. Kabul edenler 

Maddeyi oylarınıza 
Etmivenler... Kabul 

edilmiştir. 

C. Senatosu binası 
MADDE 177. -— Cumhuriyet Senatosu, Genel 

Kurulca başkaca bir karar alınmadıkça, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binasına ait plânda O. Se
natosu için ayrılan bölümlerde çalışır. 

O. Senatosu binası, O. Senatosu çalışmaların
dan »ayrı her harici bir maksat için kullanıla: 

maz. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başkan konağı 
MADDE 178. — C. Senatosu Başkanı, O. Se

natosu Başkanlığına mahsus konakta oturur. 
BAŞKAN — Talep yok. Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kıya t'el" mecburiyet i 
MADDE 1.79. — Üyeler, Genel Kurula, komis

yon toplantılarına kravatlı olarak katılırlar. 
Başkan ve Başkan vekilleri, O. Senatosuna 

Başkanlık ederken frak giyerler. 
BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

içtüzükte değişiklik yapmak 
MADDE İSO. — Bu Tüzükte değişiklik ya

pılmasına dair teklifler ve bu Tüzüğün uygulan
masından doğacak anlaşmazlıklar, gerekli rapo
ru hazırlayıp C. Senatosuna sunmak üzere, Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna havale edilir. 

BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
VlT YETKİN (Malatya) — Efendim yürürlük 
maddelerine geçmeden evvel bir hususu istir
ham ediyoruz. 68 nci maddede bir maddi hata 
yapılmıştır. Bir kelime hatasıdır. Burada kas-
dettiğimiz teyp aslında kastettiğimiz teyp maki-, 
naşı değildir. Teyple doldurulmuş olan bantdır. 
Bu itibarla makinavı olduğu gibi muhafaza etmek 
gibi mânaya çıkıyor. Bunun «teyple doldurulmuş 
bant» olarak tashihini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — «Gizli oturuma ait teyp ban.lla-
rı» deseniz daha iyi olmaz mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yürürlük maddeleri henüz ka
bul edilmediği için bu tashih kabildir. Bu se
beple 08 nci maddenin «gizli oturuma ait teyp
le daktilo» cümlelerinin özel ve gizli oturuma ait 
teyp bantları... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Tabıdan 
sonra teyple zaptedilmiş ve daktilo ile yazılmış 
tutanak dersek daha iyi olur.. 

BAŞKAN — Teyple zaptedilıniş ve daktilo ile 
yazılmış tutanak dersek... 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Yan 
başlıkta da teybin saklanması yerine «teyp ban
dının saklanması» dersek daha doğru olur. 

BAŞKAN — Başlığı «... tutanak ve teyp ban
dının saklanması.» madde metninde de «teyp ile 
zaptedilmiş ve daktilo ile yazılmış olan tutanak 
dergisi» şeklini komisyon kabul ediyor. Bu tashi
hi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde başlığı ve metnini tashih edilen şekli 
ile tekrar okuyoruz. 

Gizli olurum tutanak özetlerinin okunması, 
tutanak ve teyp bandının saklanması 

MADDE 08. — Gizli oturumun tutanak özet
lerinin okunması için yine gizli oturum yapılır. 
Tutanak özetinin okunmasından sonra bu özet ve 
gizli oturuma ait teyp ile zaptedilmiş ve daktilo 
ile yazılmış olan Tı^anak Dergisi zarfa konarak 
hazır bulunan Ba'şkan ve Divan Kâtipleri tara
fından mumla mühürlenip C. Senatosu arşivine 
tevdi olunur. 

Gizli tutanaklar en az on yıl geçtikten sonra 
O. Senatosu karariyle yayınlanır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efendim, 
37 nci sayfada üçüncü bölüm deniyor. Üçüncü 
bölüm olmıyacak, dördüncü bölüm olacak. 

BAŞKAN — 37 nci sayfada bir bölüm ilâve 
edilmiştir.. Bunu dördüncü bölüm olarak okut
tuk. 

İçtüzükte değişiklik yapmak 
MADDE 180. — Bu tüzükte değişiklik yapıl

masına dair teklifler ve bu tüzüğün uygulanma
sından doğacak anlaşmazlıklar, gerekli raporu 
hazırlayıp C. Senatosuna sunmak üzere, Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna havale edilir. 
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BAŞKAN — Talep yok. Maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÂMİI. ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim maddelerin sonuna geldik hâlâ iç
tüzüğün tadiline aidolan tekliflerin bir defa 
görüşüleceğine dair bir hükme bendeniz tesa
düf edemedim. Komisyondan sordum vardır 
dediler. Fakat bulamadık. Halbuki bunun şu 
kabul edilen maddenin sonunda yer alması ica-
bederdi. Binaenaleyh yeri 180 uci madde idi. 
Oradada böyle bir hüküm mevcut değil. Bugün
kü içtüzükte de buna ait maddeyi biliyorsunuz. 
Yukarda, kanunların görüşülmesi bölümünde 
«bir defa görüşme)» diye ıbir 71 nei madde geçti. 
Fakat orada da buna ait bir şey yok. Bu iti
barla içtüzüğün bir defa görüşüleceğine dair 
180 nei maddeye bir fıkra ilavesini rica ede
ceğim, zühul olmuş. Kıımı arz etmek için ; a hal
siz ettim. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVlT 
YETKİN (Malatya) -~ Bu teklif maddenin 
esasına girmek olur. Halbuki bundan daha za
ruri bil- şey olmaz. Fakat biraz önce 17 nei 
madde münasebetiyle Sanayi ve Enerji Komis
yonunun Malî ve İktisadi İşler Komisyonun
dan ayrılması ve Tarım Komisyonuna da «Köy 
Kalkınma;» kelimesinin ilâvesine ait bir takriri
miz vardr. İhsasa, girildiği, ger«ekçesiyle oylan
madı. 

BAŞKAN Yalnız bir madde ilâvesi iste-
tcııebilir. Yani isterseniz bir madde olarak ko
nulabilir. 

A Mili ARTUS ((Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- • Bîr madde ilavesiyle olur efendim. 

BAŞKAN - - Yeni bir madde. Yani yürür
lük tarihinden önce 181 nei madde olarak ve
rebilirsiniz efendim. Maddede değişiklik ka
imi edilmiştir. Yeni bir husustur. 181 nei madde 
olarak: komisyon Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünde yapılan değişiklik ve ilâveler bir defa 
görüşülmeye tabidir şeklinde yeni bir madde 
i 1 â vesi isten inektedir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Senato İctü: yapılacak değişiklik ve 
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ilâveler ıbir defa görüşmeye tabidir. 

Komisyon Sözcüsü 
Malatya 

Nüvit Yetkin 

BAŞKAN —• Burada Senato yazmışsınız. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU ADINA NÜVİT 

YETKİN (Malatya.) — (O) nokta, Senatosudur 
efendim. «C. Senatosu içtüzüğünde yapılacak 
değişiklik ve ilâveler bir defa görüşmeye tabi
dir.)» 

BAŞKAN — ıSöz istiyen? Yok. Komisyon 
teklifini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilâvesi kabul edilen 181 nei maddeyi okuyo
rum 
C. Senatosu İçtüzüğünde yapılacak değişiklik 

MADDE 181. — C. Senatosu içtüzüğünde 
yapılacak değişiklik ve ilâveler bir defa görüş
meye tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi .oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 182. — Bu içtüzük, kabulü tari

hinden itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi .ayamıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Uygulama tarihi 
MADDE 183 — işbu içtüzük hükümlerini 

Cumhuriyet Senatosu yürütür 
'BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kaünıl edil
miştir. 

içtüzüğün tümü üzerinde leyli ve aleyhte 
söz istiyen? 

Sayın Tokgöz, Sayın Eyidoğan. 
CAHlT TOKGÖZ (Samsun) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım, bugün müzakereleri 
sona eren Cumhuriyet Senatosunun ijlık içtüzüğü 
muhlaıkkak ki, esaslarım 1 Kasım 1956 tarihli 
Dahili Nizamnameden almıştır. Bu Dahili Ni
zamnamede bar zamanın (icapları ve icabettirdiği 
tadillerle tekâmülle uğramış ve «on şeklini bul
muştur. 

Ben, elimizde bulunan ve şimdd kabul ettiği
miz içtüzüğün de zamanla dafha mütelkâmil bir 
bale geleceğine i(nanıyorum. 
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Ancak bu son şekliyle elimizde bulunan şimdi 

kabul edeceğimiz içtüzüğün demokratik esas
lara bâzı noktalardan uygun olmadığı kanaatini 
taşıyorum. 

Siyasi hayatımızda bâzı dönüm noktaları var
dır ki, onların getirdiği ana esasların isteklerini 
tatmin etmek zorunkığu aşikârdır. Bu noktadan 
hareketle 1 Kasım 1966 tarihli Dahilî Nizamname 
ve ondan ilham alınarak meydana gelen bugün
kü kaibul ettiğimiz İçtüzük çok partili bir par
lâmento sisteminin havasına uyaımâmak tadır. 
Anayasanın 56 ncı maddesi iktidarda olsun, mu
halefette olsun, siyasi partiler demokrattık ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır, derken bunu 
möüilet içinde ve parlâmento olarak düşünmüş ve 
mütalâa etmiştir. Halbuki Parlâmentonun ça
lışmalarını düzenliyen İçtüzük maalesef siyasi 
parti gruplarının çalışmalarına yön verecek hiçbir 
mevzua bu tüzükte rastlanmamaktadır. Bu husus
ta koordinasyonun nasıl yapılacağını açıklıyan 
bir hüküm de yeni içtüzükte mevcut değildir. Ka
nun tasarı ve tekliflerinin komisyondara gelme
den siyasi parti gruplarında görüşülmesi imkâ
nını hazırlamak ıbir demokratik davranış olmaz. 
Çünkü kanunların şekillendiği yer komisyonlar
dır. Part i gruplarının görüşleri tam ve kâmıiJl 
mânasiyle bu komisyonlara aktarılması lâzım
dır. Hakikatte esası parti gruplarında fazla ola
cak ve komisyon içindeki parti mümessilüeri 
İle iktifa edecektir. Kanun tasan ve teklifleri
nin Parlâmentoda tabi olduğu işlemlerin zinciri 
içlinde parti gruplarına sıra ve yer vermiyoruz. 
Meselâ, yeni İçtüzüğün 23 ncü maddesinde Cum
huriyet Senaftosu Başkanı, Millet Meclisi Baş
kanlığından gelen tasarı ve teklifleri ilgili ko
misyonlara resen havale ve durumu tutanak 
dergisinde derceder, denmektedir. Şurası aşi
kârdır ki, gelen tasarı ve tekliflerin komisyon
lara intikalinden evvel demokratik hayatın vaz
geçilmez unsuru olan yani, Meclis içerisinde 
faaliyette bulunan siyasi parti grupları çalışma
larına arz edilmesi, intiyacı zaruridir. Binaen-
aleylh, bu ciheti karşılamak gerekmektedir. 
Aksi halde siyasi parti grupları komisyonlarda 
görüşlerini bu mevzular üzerinde çalışmalar için 
zaman tahsis etmediğimizden lâyikı ile aksettirme 
imkânını bulamazlar. Netice olarak, siyasi par
ti gruplarına kanun tasarısı ve teklifleri üze
rinde çalışmalarını mümkün kılacak zamanın 
ayrılmasına ve bunun içtüzüğe girmesinde ih-
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tiyaç vardır. Yeni içtüzüğün 36 ncı maddesinde 
komisyonlar-kendilerine havale edilen taslardan 
ve teklifleri Millet Meclisi komisyonlarından o 
tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için 'geçen za
mana eşit bir süre içinde sonuçlandırmak ve 
Genel Kurula göndermek nıetcburiyeltimdedir. 
Şu kadar ki, bu süre 1,5 ayı geçemez denmekte
dir. işte Ibu zaman süresi içinde kanun teklif 
ve tasarılarının siyasi parti gruplarında müza
kere edilmeleri için hiçoknazsa bir hafta ile 10 
gün zaman tahsisi gerekmektedir. Aksi halde 
siyasi parti gruplarının Parlâmento ve Senato 
içerisindeki vazifelerine göz yummuş oluruz. 
Bu demokratik düzenin bünyesi ve karekteri ile 
telif edilemez. Bu bakımdan bir önerge hazır
ladım, fakat şjimdi müzakere edilemez. Bu ile
risi için belki bir esas olur. Yeni içtüzüğün 
Senatomuza ve <miM etimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder hepinizi hürmellle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — İçtüzük Komisyonu Başkanı 
Sayın töyidoğan buyurun. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONl* BAŞKANİ AKİF 
EYİDOGAN (Zonguldak) — Sayın Başkanını, 
muhterem arkadaşlarını, Anayasanın âmir hü
kümlerine uygun olarak hazırlanması lâzımgc-
len İçtüzüğün tanzimi vazifesini geçici olarak 
tevdi ettiğiniz komisyon, bugün işini bitirmiş 
durumdadıı. 

İki yıllık bir mesai arada bâzı duraklamalar
la devam etmiş, Geçici Komisyonun Başkanlık 
Divanında değişiklik yapılmış bu tüzük hacmi
nin en büyük kısmında selefimiz olan Başkan 
ve sözcü kâtip arkadaşlarımız vo bütün komis
yon âzası arkadaşlarımız hararetli mesai sari'et-
mişlerdir. Bizlerin deruhte ettiğimiz -kısa za
manda meşgul olduğumuz yalnız birkaç madde
den ibarettir, onlara şekil ve formül vermekten 
ibaret t iı1. 

Son değişiklikler ve ilâvelerle birlikte kabul 
edilmiş olan ve 183 maddeden ibaret olan şu 
içtüzüğümüz bütün medeni, demokrat Batılı 
devletlerin, senato içtüzükleri hükümleri mu
kayeseli olarak tetkik edilmek neticesinde Se
natomuzun bünyesine intibakı mümkün ikti
baslar yapılarak hazırlanmıştır. 

Arkadaşlar, Senato mesaisi, Anayasamızın 
vatandaşa tanıdığı dolayısiyle onların vekille
ri olan bizlere tanıdığı âmme hürriyetlerinin, 
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siyahi hüiTİyetlerin, söz ve fikir hürriyetinin, 
toplanma hürriyetinin, grup teşkil etme hürri
yetinin", beraber harekete geçme hürriyetinin 
ve nihayet Devlet ve millet kaderinde etkili ka
rarlar alına ve seçimleri yapma ve seçilme hürri
yetlerinin kesif olarak işlediği bir Anayasa mües
sesesidir. Bu İçtüzüğe göre, vicdani sorumlulu
ğunu duyarak ve İçtüzüğe riayet ederek, yüksek 
huzurunuzda millet ve memleket menfaatini 
söylemekten sakınabileceğim tek kelime yoktur. 
Millet ve memleket kaderine etkili olarak karar 
ittihaz ederken bir senatörün vicdanına şu 
veya bu şekilde etki yapabilecek en ufak bir göl
ge bu tüzükte tasavvur olunamaz. Diğer taraf
tan türlü siyasi eğilimlerle, siyasi manevra]ı ha
reketlerle gecen, gruplar arasında memleket 
menfaatini ve 'kaderini 'koruyacak ve Anayasa
nın talebettiği değindiği hususları garanti ede
cek bütün hükümler de bu tüzük içinde sağlan
mıştır. Bunun haricinde iki yıldan beri günden 
güne birbirimizi daha çok ve da'ha yakından ta
nıyan arkadaşlar olarak Senatonun meuaisine 
getirmiş olduğumuz müatahsel 'bâzı teamüller 
de içtüzüğümüzde yer almadığı halde, tam de
mokratik istikâmette inkişaf ederek Senatörüm 
ve'kârmı, ağırlığını, 'karar ve kanaatlerinin kıy
metini, değerini daima yüksek tansiyonda tııt-
muştih". 

içtüzükte yer almıyan hususlara ait şahsi bâzı 
temennilerimi de arz etmek isterim: Meselâ Türki-
Cumhuriyot Senatosu için bir amblem (amble-
leme), bir marka 'kabul edilse ve bu, meselâ yıl
başı tebriki, bayram tebriki gibi birtakım kart
lara basılarak arkadaşlara" dağıtılsa,. Memleket
te bütün müesseseler, üniversiteler, hattâ, Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetleri gayet güzel amb
lemlerle gayet güzel 'kartlar bastırmaktadırlar. 
Cumhuriyet Senatosuunun da böyle bir amble
mini müsabakaya koymak suretiyle kabul edip, 
bununla 'kâğıtlarımızı bastırmak ve arkadaşla
rın muhaberatında da bunu ihtiva eden kâğıt
larla muhabereyi temin etmekle zannederim 
müstalıscn bir ihtiyacı karşılamış oluruz 'ka
naatindeyim. 

Yine bu Anayasaya göre kabul ettiğimiz hü
küm veçhile, «tutanaklar ertesi birleşime kadar 
dağıtılır» hükmü vardır. Hakikaten bizim 5 ay
dır teraküm etmiş tutanağımız vardır. Bütçe 
zaruretleri, teşkilât zaruretleri ve nihayet ste

nograf personel kıtlığı ve bu personeli muhtelif 
müesseselerde yeni iş sahalarının açılması ile 
vazifeye yetişememesi gibi sebeplerden mütevel
lit olarak, karar tarihinden itibaren yürürlüğe 
gireceği hükmünü dahi bu tüzüğe riayetsizlik 
zannediyorum, bu durum bir müddet daha de
vam edecektir. Bu müddetin kısa olmasını arzu 
ediyorum. Hazır Bütçe hazırlanırken personeli 
mi artıracağız, kurs mu yaptıracağız, stenograf 
mı yetiştireceğiz her ne türlü olursa olsun bu 
zabıtları içtüzüğün talebettiği müddet içinde ver
menin pek esaslı bir zaruret teşkil edeceğine 
kaaıniim. İçtüzüğümüzün tanziminde emek sarf 
eden eski ve yeni encümen arkadaşlarıma ve 
Senato birleşim ve oturumlarında 'İçtüzüğe gire
cek hükümler konusunda zillin yoran muhterem 
Senatör arkadaşlarıma ve faydalı müdahalele
riyle İçtüzüğün tekemmülüne bilhassa hizmet 
etmiş olan arkadaşlarıma bilhassa arzı şükran 
ederim, içtüzüğümüzün (Senatomuz için hayırlı 
ve mutlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BASIK AN — 1«3 maddesi ayrı ayrı kabul 
edilen İçtüzüğün tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu andan itibaren yeni İçtüzük yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. İki yıla yakın bir zaman
dan beri dikkatli bir inceleme ve çalınma neti
cesinde haısıl olan ve Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü olarak teşriî hayatımıza hizmet edecek 
olan İçtüzüğün Cumhuriyet Senatosuna ve mem
leketimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Yeni İçtüzüğün 51 nci maddesi gereğince; 
bundan sonraki 'birleşimlerde sayın üyelerin de
vamları, defterlere imza atmaları suretiyle tes-
bit edilecektir. İlk birleşimden itibaren yeni İç
tüzüğün 51 nci maddesi gereğince konacak def
terlere imza atmakla devam edip etmiyenler 
tesbit edilecek ve yine kabul buyurduğunuz ye
mi İçtüzük hükümlerine göre Başkan ve Baş
kan vekillerinin İçtüzük hükümleri muvacehe
sinde, önümüzdeki birleşimden itibaren, frak 
giymeleri mecburidir. 

Ayrıca Riyaset kürsüsünde oturan kâtip ve 
memurların da siyah renkli bir elbise giymele
rinin bu hükümlere uygun olacağı kanısında
yım. Bunu da ayrıca arz etmek isterim. 

Açık oy neticelerini arz ediyorum. 
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Kölelik, köle ticareti, -köleliğe benzer uygu

lama ve geleneklerin, ortadan kaldırılmasına dair 
ek sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanunun oylamasına 110 üye ka
tılmış 1.1.0 kabul, kanun kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür 
Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanunun oylamasına 115 sayın 
üye katılmış, 115 kabul. Kanun kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanunun oylamasına 116 
sayın üye katılmış, 116 kabul. Kanun kabul edil
miştir. 

«Televizyon i'ilimleri vasıtasiyle programla
rın mübadelesine dair Avrupa Andlaşması» ııııı 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun oylamasına 112 sayın üye katılmış, 112 
kabul. Kanun kabul edilmiştir. 

Ege üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının oylamasına 113 
sayın üye katılmış, 112 kabul, 1 ret. Tasarının 
kanunlıığu Senatomıızea kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının oylamasına 112 sayın üye ka
tılmış 63 kabul, 49 ret. Tasarının kanunluğu 
Senatomıızea kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının oylama
sına 109 sayın üye katılmış, 109 kabul. Senato
mıızea tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

1908 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanını tasarısının oylamasına 117 sayın üye ka
tılmış, 117 kabul. Senatomıızea tasarının kanun
luğu kab'ul edilmiştir. 

istanbul Teknik üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının oylama
sına 115 sayın üye katılmış, 115 kabul. Senato-
nıuzea tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve Fık
ralarının değiştirilmesi hakkındaki kanunun 
oylamasına 112 sayın üye katılmış, 104 kabul. 
7 ret, 1 çekimser. Kanun kabul edilmiştir. 

Memleket ve milletimize hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

f«mideme devam ediyoruz. 

3. — Millî Eğitim Hakanlığının Ankara'da 
yaptırılacak merkez binası irin gelecek yıllara 
gerici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nım tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve ("umhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Halce komisi/onları 
raporları (M. Meclisi 7/ i 12; ('. Senatosu 1/298) 
S S. Sayısı : 319) (i) 

BAŞKAN —r Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işlerin 2 nci 

numarasında kayıtlı 819 S. Sayılı kanun tasarı
sının öncelik ve ivedilikle müzakere edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sahir Kurutluoğhı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığına An
kara'da yaptırılacak merkez binası için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki kanun tasarısının diğer işlerden önce 
görüşülmesini istenmektedir. Takriri oylarını
za sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Raporu akııtuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meslisinin 11 . 9 . 1968 tarihli 95 nci 

Birleşiminde öncelik görüşülerek kabul edilen, 
Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırıla
cak merkez binası için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun ta
sarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzake
re edildi. 

Tasar? gerekçesinde tafsil en izahı-yapılan 
hususlar ve gerekse ilgili bakanlıklar temsilci
lerinin vermiş oldukları tamamlayıcı beyanlar 
neticesinde Komisyonumuz Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulü
ne karar vermiştir. 

(1) — 319 S. Sayılı basmayanı tutanağın so
rumdadır. 
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(ienel Kurulun tasviplerine arz olunmak 

üzere Yüksek başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

(luınhurbaşkanııiea S. Ü. Siirt 
S. Kurutiuoğlu L. Akyui't 

Katip 
Niğde Balıkesir 

K. Bayhaıı K. Öztaş 
Ordu Tabiî Üye 

Ş. Koksal TL Tunçkanat 
Tabiî Üye 

S. (iürsoytrak 
BALKAN — Tümü üzerinde söz istiyeıı? 

Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırıla
cak merkez binası için gelecek yıllara geçici 

yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun 

MADDK 1. —• Ankara'da, yaptırılacak olan 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez binası için yıl
lık ödeme miktarı f> 000 000 lirayı geçmemek 
üzere 18 000 000 liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındı ılık Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı ödenekler, her 
yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Bayındırlık Bakanlığı kısmımla açılacak 
bir bölüme konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :>. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 4. —- Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen? 
Yok... Tümü açık oylarınıza arz edilmiştir. 

•/. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 1.14 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayısı: 292, 
292 ye ek ve 292 ye 2 mci ek) (1) 

2 defa (görüşülecek işlerin... 

Yüksek Başkanlığa 
İki defa görüşülecek işlerin 4 ncü numara

sında kayıtlı 2/102 sayılı (Avukatlık Kanunu
nun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü 
maddenin değiştirilmesine dair kanun teklifi) 
nin öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ede
rim. 

Sözcü 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Art us 

BAŞKAN -— Anayasa ve Adalet Komisyo
nu, burada, Adalet Bakanı burada. 

Sayın Âmil Artus, raporda imzanız yok. İm
zada bulunmamışsınız. 

AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Komisyon tarafından bu rapor sözcülüğüne 
seçildim. 

BAŞKAN — İmza bııyurmadığınıza göre, 
başkan veya sözcü de olmadığınıza göre, 

Âmil ARTUS (Uumıhurbaşkanmea 8. (I.) 
— Sözcüyüm, efendim. 

BAŞKAN — İmzanız yok efendim. 
AMİL ARTUS ((Cumhurbaşkanınca S. 0.) 

— Olabilir efendim. 
BAŞKAN —- Sayın Sarıgöllü, buyurun Ko

misyon yerine. 

BAŞKA'N — Öncelik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ıKa'bul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet IKomisyonunun 6.12.1%:-! 
ta ri h 1 i raporunu okutuyorum. 

(1) 292, 292 ye ek ve ,292 ye 2 nci ek sıra sa
yılı basma/yazılar tutanağın sonundadır. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Mililet Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 

1963 ve 1.31 nci Birleşimde görüşülerek kabul 
edilen Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
kaldırılması ve 11.4 neü maddesinin değiştiril
mesine dair kaimin teklifinin 2 nci toplantı yı
lında Anayasa ve Adalet Komisyonunun 17 Ekim 
1963 tarihimde müzakere olunarak reddi karar
laştırılmış idi. 

1. Komisyonumuz, 'kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metninin reddi hakkın
daki Anayasa ve Adalet Komisyonunun 17 Ekim 
1963 tarihli ve '87 karar numaralı raporuna iş
tirak etmemiştir. 

2. Komisyonumuz, 'kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul .olunan metnine ait başlığı, 
maddelerde yaptığı değişiklikler esas olmak üze
re yeniden kaleme alınmıştır. 

3. Komisyonumuz, Avukatlık Kanununun 
7 nci maddesinin kaldırılmasına mütedair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci maddesine iştirak etmemiş ve bahis konu
su 1 nci maddeyi, Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesini; vazifelerinden ayrılan veya kendi ar-
zulariyle veya yaş haddi sebebiyle emekliye, 
sevk ol iman, hâkim ve 'Cumhuriyet savcılarının 
'hizmet ettikleri mahkeme veya. yerlerde ayrıl
ma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık 
etmelerini, ya saki ıyan bir şekilde değiştirilmesini 
de temin edici madde hükmü ile yeniden kale
me almıştır. 

4. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metninin, A;vukatlık .Ka
nununun 114 n.cü maddesinin değiştirilmesine 
mütedair 2 nci maddesi hakkında; Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun 17 Ekim 1963 tarihli ve 
87 Karar numaralı raporunda bu madde hükmü 
ile ilgili mütalâasını benimseyerek metinden çı
karılmasını uygun görmüştür. 

Kanun teklifinin Cumhuriyet Sen alaşımdaki 
görüşme müddetinin nihayete ermesine az bir 
zaman kalması sebebiyle bahis konusu teklifin 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşül
mesini temine delâletleri ricası ile Yüksek Baş
kanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Tokat 

O. Saim Sarıgöllü Z. Beti! 
İmzada bulunamadı 

27 . 12 .1963 O : 1 
Bu Kanunda Sözcü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

1 mzada bulunamadı 
Tabiî Üye 

K. Kaplan 
İmzada bulunamadı 

Bursa 
Ş. Kayalar 
Samsun 

Muhalifim, söz hakkım 
mahfuzdur 
C. Bıılak 

Kâtip 
Kastamonu 

A. Nıısret Tuna 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
Muhal if im 

Söz hakkım mahfuz 
F. Tnrihanıgil 

Konya 
M. Obuz 

Uşak 
Muhalifim 

K. Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

I)nergede ivedilik teklifi de vardır. İvedi
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul edil
miştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metin okunacaktır. 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 27 Haziran 1938 tarih ve 
3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» mm 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Vazifelerinden ayrılan veya 
kendi arzu lar iyi e veya yaş haddi sebebiyle emek
liye sevk olunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılan 
tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık et
mekten memnudurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Coşkun
oğlu, buyurun. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) —Muhte
rem arkadaşlarım, Avukatlık Kanununun 7 nci 
maddesi bir yerde, bir mahalde hâkimlik yapan 
şahsın o mahalde, istifaen veya kendi arzusu ile 
emekli olarak ayrıldıktan sonra, iki sene avu
katlık yapamamasını emreden hükmü ihtiva edi
yordu. Bu hükmün kaldırılması teklif edilmiş 
ve Millet Meclisi bu hükmü kaldırmıştır. Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Encümeni 
Millet Meclisinin görüşüne aykırı olarak kanunun 
eski şeklini muhafaza etmeyi çoğunlukla uygun 
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buldu. Bendeni/' çoğunluk kai 'arrıutmuhalif kal
dım. Bu sebeple görüşümü Yüksek Senatoya arz 
ötmek üzere yüksek huzurunuza gelmiş bulıınuyo-
rum. 

Muhterem arkadaşlar, hu maddenin, bu hük
mün konması 1920 senesine tesadüf eder. (Jok 
iyi hatır l ıyorum, hükmün, konması sebebi şudur : 
O senelerde memleket harl>d.en, İstiklâl Savasın
dan yeni çıkmış, hukukçu bulmak, memlekette 
hâkimlik, vazifesini »-örecek eleman bulmak müş
külâtı mevcut idi. Ve bu mülâhaza iledir ki, İs
tanbul 'da bir Hukuk Fakültesi varken, İstanbul '
un haricinde ve Türkiye 'de ilk defa olarak Anka
ra 'da Hukuk Mektebi açmak suretiyle, Ankara 'da 
bir yüksek öğrenim merkezi kurulmuş oluyordu. 
B u da hukukçuya olan ihtiyacın bir ifadesiydi. 
B u sebepledir ki; hukukçu bulmak müşkilâimı 
önlemek için, hâkimlerin istifa edip aynı yerde 
avukatlık yapmalarını önlersek hâkimlikte kalma
ları temin elilir, - mülâhaza ile şimdi mer'i olan 
hüküm sevk edilmişti. O zamandan beri de mer'-
idir. Bugün buna, artık lüzum ve zaruret kal
mamıştır . Vakıa kanunun esbabı mucibesi başka
dır. Kanunun esbabı mucibesi elbette hukukçu 
bulamıyorum şeklinde olamazdı. Kanun, bir hâ
kimin ayrıldığı yerde vazife »'örmesi, avukatlık 
yapması âmme müiâha.zasi\ le doğru »-örülmemiş 
şeklinde ifade edilmiş ve bu »erekçe ile çıkarıl
mıştır. Fakat hakikî maksat, burada hukukçu 
olan ve olmıyan birçok arkadaşlarımızdan o dev
reyi hatır l ıyanları bilirler ki, budur. Bu hüküm 
bendenizee Anayasanın 40 ncı maddesine de ay
kır ıdır . 

40 ncı maddeye »-öre: «Herkes, dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme hürriyet ler ine sahiptir . Özel 
teşebbüsler kurmak serbesttir.» İkinci fıkra; 
«Kamın, bu hürriyetleri , ancak kamu yararı aına-
eiyle sınırlayabilir .» Burada bir kamu yarar ı gör
müyorum, bendeniz. Fğer kanın yararı olsaydı, 
iki sene gibi bir müddetle takyidotmezdi. Bura
daki kanunun kamu yarar ı amaciylc takyidedece-
ği hükümler, meselâ Avukatlık Kanununda da 
var, Memurin Kanununda da var. Mahkûm olan 
bir şahsın avukatlık yapamaması doktorluk yap
maması, yani bu gibi serbest meslekleri yapma
ması. halidir. Kanunun işaret ettiği budur. Ar
kadaşlardan bâzıları diyebilirler ki, kamu yarar ı 
amacı ile smırlandırabil ir iz. Kamu yarar ı burada 
bahis mevzuu değildir. Kaldı ki ben arkadaşlara 

sordum, Avrupa 'n ın hangi memleketinde böyle 
bir memnuiyet vardır, dedim. Bana böyle bir 
hükmün mevcudiyetini gösteriri erse kendileriyle 
beraber olacağımı ifade (îttim. Avrupa 'nın hiç
bir memleketinde böyle bir memnuiyet yok. Biz 
ilk defa bu memnuiyeti kabul ediyoruz ve diyo
ruz ki; bir hâkim ayrıldığı y(ujde avukatlığa baş
larsa diğer hâkimler tesiri alt ında kalır veya va
tandaşlar ın vicdanında adalete karşı bir şüphe 
uyanır. Böyle bir şüphe uyanması keyfiyetini ben 
yine kabul edemiyorum. Sebebini arz edeyim, 
mevcut kanunda ve halen mevcut hükümde arzu
su ile değil de re'sen emekliye sevk edilmiş olan 
bir hâkim ayrıldığı yerde avukatlık yapabiliyor. 
Fakat kendi arzusu ile ayrılırsa veya emekli olur
sa yapamıyor. Fğer tesir varsa re'sen ayrı landa 
da tesir vardır. Bu itibarla böyle bir mülâhaza
nın burada yer alması bahis konusu değildir. Böy
le bir hüküm, bir zamanlar' mühendisler hakkın
da da hatır lanmış ve kabul edilmişti. Böyle bir 
hüküm konulmuştu. Merhum Ali (Jetinkaya za
manında mühendisler istifa ettikleri yerde ve dai
rede muayyen bir müddet zarf ında iş yapamaz
lar hükmü konulmuştu. Fakat zamanla bu hük
me ihtiyaç kalmadı ve kaldırıldı. Bugün bu hü
küm bahis konusu değil. S,imdi böyle bir hüküm 
bahis konusu olacaksa, mühendisler için de bahis 
konusu olabilir. Hat tâ İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışanlar için de mevzuubahis olabilir, 
diğer Devlet dairelerinde de mevzııubahsolabilir. 
Karayollarında, Devlet Su işlerinde, nafıa teşki
lât ında yüksek vazife görenler ayrı lmakta ve 
ferden her yerde iş yapmaktadır lar . 

Şimdi yalnız arkadaşlarım bir nokta i nazar 
ileri sürebilirler; diyebilirler ki; birkaç gün ev
vel Yüksek Senatodan geçmiş olan İktisadi Dev
let Teşekkülleri Reorganizasyon Kanununa mene-
dici bir hüküm kondu. Ama arkadaşlar oradaki 
hüküm buradaki ile mukayese edilemez. Dendi 
ki; İktisadi Devlet Teşekküllerinin yiikaek kade
mesinde çalışan zevat istifa ettikleri tarihten iti
baren 2 - o sene müddetle o kısımda iş alamaz. 

Dikkat buyurmanızı rica ediyorum; o mahal
de iş yapamaz değil, o kısımda iş alamaz. Ilallbıı-
ki, avukatlık öyle değil. Burada menettiğinıiz 
hüküm o mahalde iş yapamaz. Bendeniz Anka
ra 'da uzun müddet hâkimlik yaptım. Şimdi 
Ankara 'da hâkimlik yapan arkadaşlardan ki, pek 
çoklarını tanımazdım, birisi istifa edip gelecek 
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ve ben hâkim olarak, onların tesiri altında ka
lacağım. Bu olmaz arkadaşlar. Böyle bir' şey Iba-
his konusu olamaz. Küeük yerlere gelince; za
ten küçük yellerde tek hâkim veya iki hakim 
yardır. O istifa ettikten sonra onun yerine ge
lecek hakim yeni vazifeye başlıyaeaktı.. Zaten 
tanımak bahis konuyu değildir. Kaldı ki, bu. 
adliye isi, pek iyi bilirsiniz; iki tarafın, hattâ 
âmmenin, umumun kontrolü ve murakabesi al
tındadır. Karşılıklıdır, karşılıklı ve daimî mu
rakabeye tabi olan bir işte şu veya bu tesirin 
rol oyuncağını ve bu itibarla çalışma hürri
yetinin tahdidi lâzımgeldiği fikrini ileri sür
mek mümkün değildir, kanaatindeyim. Anaya-
sanşn sarahatine ve ruhuna aykırı olduğu gibi 
memleketin ihtiyacı 'bakımından da buna bu
gün lüzum, yoktur. Diğer hususları da arz et
tim, tekrar ediyorum: Medeni memleketlerin 
hangisinde Ibu usul kabul edilmiştir? Bana bir 
tek misâl versinler itirazımdan vazgeçeceğim. 
Ârizi sebeplerle ve bugünkü Anayasa ile kabili 
telif olmıyacak birşekilde konan hüküm kaldı
rılması zaruridir. Millet Meclisinin kabul et
miş olduğu metin doğrudur, 7 ne i maddenin kal
dırılması icabeder. Bendeniz bunun için bir 
takrir hazırladım, Yüksek Başkanlığa takdim 
ediyorum. Takdir size aittir. 

BAŞKAN — Sayın llkuçau. 
MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, 'sayın senatörler, bendeniz hukukçu de
ğilim onun için belki taccübünüzü çektim. Yal
nız, bir mevzuu hatırlatmak için söz almış bu
lunuyorum. Benden evvel konuşan Sayın (,W 
kunoğlu bahis ettiği İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin Reorganizasyonu Kanununda mukavele 
ile bağlanmış müdürün o müessesede üe sene 
her hangi bir ticari iş yapamıyacağmı Yüksek 
Senatomuz kabul etmişlerdi. Şimdi bendeniz 
sayın ağabeyimizin 'buradaki, bu mevzudaki, 
itirazını anlıyamadım. Adalet mekanizmasında 
da istifa eden veya emekliye sevk edilen hâki
min do hâkimlik yaptığı mahalde avukatlık yap
ması menediliyor, 

Efendim, bir kazada hâkimdir diğer kaza
da dâva alır, vilâyetin ağır cezasında dâva alır, 
hukukta ise cezada, cezada ise hukukta dâva alır. 
'Bunlar mâni değil. Ama vatandaşın bir dâva
sını sonuçlandırmadan ayrılan hâkimin ayni 
dâvada bir müvekkil sıfatiyle girmesinin, va-

1 randasın adalet hissini rencide etmek gibi, bir 
gerekçesi, olduğunu zannederim. Bundan evvel 
kabulettiğiniz Ueorganizasyon Kanunundaki 
madde çıktıktan sonra, madde, Senatoda tas
dik edildikten sonra bu, maddenin tasdik edil
mesi yani bu yedinci maddenin kaldırılması ay
kırılık olur, kanaatindeyim karar Yüce Deye
ni td ir. 

BAŞKAN - - Sayın Tuna. 
AHMET NUSKET TUNA (Kastamonu) — 

• Muhterem arkadaşlar, Sayın Coşkuuoğlu, ko
misyonda kendisinin müdafaa ettiği hususları 
arz etti. 

İşin mahiyeti şu-dur, bir hâkim bir yerde 
hâkimlik yapmaktadır. Hâkimlik yaparken her
hangi bir sebeple kendisi oradan ayrılıp, her 
gün beraber 'bulundukları diğer hâkim arka
daşların karşısına bu sefer avukat olarak çıkar. 
• Şimdi bendeniz muhterem meslektaşımın fikri-

} ne iltihak ederek hâkimleri ve avukatları hu
susi bir anlaşmadan tenzih ederim. Yalnız ada
let öyle ince bir meslektir ki, insanoğlunun en 
hassas olduğu yerdir, her türlü şüpheden, şai
beden âıi olmak lâzınıgelir. Ben bir davacı 
ve dâvâlı sıfatiyle hâkimin huzuruna gittiğim 
zaman karşıma hasım olarak çıkan avukatı hâ
kimin her gün beraber olduğu bir arkadaşı 
olarak gördüğüm zaman, bunların böyle bir an
laşmaya tenezzül etmemelerinee rağmen, içime 
bir şüphe gelir. Acaba bunlar birbirlerine yakın 
iki arkadaştırlar. Binin ilerini korumak, şu nıes-
le'ke ilk başladığı günlerde onun tutulmasına 
yardım etmek gibi küçük bir niyeti olur mu 
gibi, bir şüphede akla gelebilir. Biz ne diyo-
ru? Adalet artık insan oğlunun son başvur
duğu yerdir. îşte böyle bir kamu menfaati 
dolayısiyle adaleti her türlü şaibeden azade 
kılma arzusiyle istifa eden veya ayrılan hâ
kimler 2 sene müddetle bulundukları yerde 
avukatlık yapamaz diye bir hüküm konul
muş. Milbt Meclisi bunu lüzumsuz görmüş. 
Çalışına hürriyetinden muaf tutmuş, Biz bu 
kanaatte değiliz. Bir defa hâkim bulma güçlü
ğünden dolayı konmuştur diyor. Hayır arka
daşlar, hâkim bulma, güçlüğünden dolayı değil. 
Belki o şık da aklırmhü geçebilir. Fakat- şu 
maddenin asıl konulmasının sebebi hikmeti, 
adaleti her türü şaibeden azade tutmak arzu
sudur, bir, , • , 
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İkincisi; bu gibi hallerde çalışma hürriyeti

ne Anayasanın 40 ncı maddesi mâni oluyor. 
Anayasanın 40 ncı maddesi arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, kamu yararı dolayısiyle takyit 
konabileceğini kabul etmektedir. Şimdi böyle 
ama, hakların özüne dokunmadığımız müd
detçe o hakkı kısmen takyidetmemiz müm
kündür. ^ 

Biz, istifa eden, ayrılan kimse avukatlık 
yapmasın demiyoruz, avukatlığı yapsın, fakat 
o mahaldo yapmasın. 

Demek oluyor ki, çalışma hürriyetine mâni 
mi? Hayır, çalışına hürriyeti vardır, avukatlık 
yapacaktır, fakat o mahalde yapmasın diyoruz, 
birincisi bu. 

İkincisi; şu takyit bir müddetle mukayyet. 
Binaenaleyh orada avukatlık yapamaz demi
yor, 'iki yıl yapamaz diyor. Binaenaleyh, Ana
yasanın 40 ncı maddesinde ki, «çalışma hürri
yetini zedeler)» yolunda ki, görüşte de isabet 
yoktur. Şimdi bir tatbikattan bahsettiler. 
Hakikîden şu meslekin içinde bulunmuş ve 
bunun ıstırabını yakından müşahede etmiş in
sanlar sıfatiyle 'komisyonumuz bunu t adil en 
kaim etti ve düzeltti. Daha, evvel şöyleydi. «Bir 
hâkini bulunduğu yerilen kendi isteğiyle ay-
rılırsa, orada, iki sene avukatlık yapamaz.» 
Fakat azledilir v. s. gibi kendi iradesinin, h-ain
cinde bir tasarrufla hâkimlikten ayrilırsa ara
da avukatlık yapabilir. Fakat mesele bidayetten 
arz ettiğim gibi kamu yararının burada zede
lenmesi değildir. Vatandaş bakımından bir hâ
kim kendi rızası ile mi ayrıldı, yoksa, vekâletin 
iradesi ile mi ayrıldı? Bunun tefrikini yap
maya imkân yok. Fakat iki hâkim bir 'gün 
evvel işten beraber dönmekte iken, ertesi 'gün 
birisi aşağıda avukat olarak; diğeri yukar
da hâkim olarak gördüğü zaman vatanda
şın içinden bir şüphe geçiyordu. Adalete karşı 
bir endişesi vardı. Bu endişesi ayırma şeklin
de de yine kendisini göstermektedir. Komisyo
numuz isabetli olarak bir hassasiyet gösterdi. 
Kendisi isterse rızasiyle ayrılsın, isterse vekâletin 
iradesiyle ayrılmış olsun, orada iki yıl avukat
lık .yapamazsın ve adliye huzuruna giden iş sa
hipleri bir tarafsız hâkimle çok yakın mesai 
arkadaşı olan avukat; arasında kendi hakkın
da ferahlıkla müdafaa için, hiç olmazsa içine, 
böyle bir arkadaşlıktan mütevellit acaba, ıbenim 
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hakkını kaybolur mu gibi bir endişe düşmesin. 
işte bunu temin için uğraşılmış ve bu metin ge
tirilmiştir. Komisyonun metni isabetlidir. Böyle 
bir şüpheden kurtulmak için komisyon raporu
nun kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu?.. Vaz mı 
geçtiniz?.. 

KÂMİL COŞKUNOCÎLU (Uşak) — Komis
yon. konuşsun ben sonra konuşacağını. 

BAŞKAN — Açık oyunu kullaıımıyan sa
yın üyeler?... Acık oylama işlemi bitmiştir. 

Kayın. Âmil Artus, 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AUTU S 

(Cunıhıırabşkanınca S. Ü.) — Efendim Sayın 
Nıısret Tuna arkadaşımız şahısları adına ko
nuşmakla beraber komisyonun noktai nazarını 
o kadar güzel ifade ve beyan ettiler ki, "bende
nize komisyon sözcüsü olarak bu ifade ve be
yanlara ilâve edilecek pek az bir şey kalmış 
oluyor. O da Sayın Coşkunoğlu arkadaşımızın 
sordukları bir suale cevap vermekten ibarettir. 
Nusret Tuna [arkadaşımızın izahatlarını tekrar 
ederek 'kıymetli vaktinizi almak işitemiyorum. 

Sayın Coşkunoğlu bâzı memleketlerde buna. 
benzer bir misal var mıdır? 'Bize böyle bir misal 
göstersinler, dediler. Buna arzı ceva'bedeyim. 
Başka memleketlerde hâkimlik mesleki esas (iti
bariyle o şekilde düzenlenmiştir M, hâkimlerden, 
hâkimlik yapan kimselerden [birisinin böyle is
tifa ederek avukatlık meslekine geçmesi hemen, 
hemen muhal telâkki edilmekte ve böyle Ibir va
ziyet için avukatlık eder mi, etmez mi bulundu
ğu yerde yapar mı diye hükümler koymaya lü
zum görülmemektedir. O memleketlerdeki hâ
kimlik meslekinin gerek maddi, ıgerekse mânevi 
bakımdan vaziyeti ile maalesef bizi nıenıle-
ketimiz'deki durum aynı değildir. Bu itibarla 
hâkimlerimiz zaman, zaman mesleklerinden ay
rılıp avukaitiık meslekine geçtikleri görülmek
tedir. Bu sebeple bunları düzenliyen hükümleri 
kanuna koymak zarureti duyulmaktadır. Bu 
arada maddedeki açık kapı komisyonca kapa
tılmış bulunmaktadır. Vazifeden layrılanlarla 
meslekte 65 yaşını doldurmuş olup emekliye ay
rılan] ar hakkında 'da uygulannıiaktadır. Bu se
beple kabul buyurmanızı istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu konuşacak 
mısınız ? 
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KÂMİL COŞKUNO(İLU (Uşak) — Evci I 

efendim. I 
BAŞKAN _ Buyurunuz. 
KAMİL («OŞKUNOÖLU (Uşak) — etendim. 

Sıayın Nusrcit Tuna arkadaşımız Jul kimin oradan 
ayrıldığı takdirde diğer arkadaşları ile beraber 
olacağını ve adalete şüphe düşüreceğini ifade 
öttüler. 

Bu her meslekte vardır. Fakat bilhassa ha
kimlikte... O arkadaşı ile daima beraber olması 
keyfiyeti 'bahis konusu değildir. 

Bendeniz arz ettim; Ankara'da hâkini olan 
şahıslar Ibir Mitini dahi tanımazlar. Bir birini 
tanımıyan şahısların bir arada, beraber olduk
ları mütalâa edilemez. Denecek ki, her yer An
kara, istanbul, izmir gibi değildir. Fakat ka
bul edeceğiniz kanun bunları da içine almak
tadır, küçük yerlere gelince, küçük yerlerde, 
takdir buyurursunuz ki, herkesin gözü, ayrı. 
ayrı her memurun, her şahsın üzerindedir. 
En ufak şüpheyi mucip hal ve hareket olamaz. | 
Sayın arkadaşımız dediler ki; «efendim, bir hâ
kim istifa edecek, yarıda bıraktığı bir. dâvaya 
avukat olarak bakacak.» Buna zaten kanun ma- j 
ilidir yani bir şalısın istifa ederek aynı- dâvaya i 
avukat olarak bakmasına kanunen imkân yok
tur. Bir avukatın hâkim olması halinde de yine ' 
o dâvaya hâkini olarak, bakması mümkün de- ; 
ğildir. Bu itibarla böyle bir mahzuru İlendeniz ! 
düşünemiyorum. Sayın Âmil Artus arkadaşı- ' 
nıız ifade buyurdular, dediler ki, «Avrupa'da 
böyle Mr hâl düşünülmetmiş ki, bir hüküm ko- j 
nulsun. Avrupa'da ıböyle bir hal düşünülemez • 
mi? Efendim Avrupa'da da hâkimlikten istifa [ 
eder; avukatlık yapar. Haltta avukatlıktan hâ- [ 
kimliğe geçer ve İngiltere'de olduğu gibi hâ- ' 
kimliğe geçilmesi için evvelâ avukatlık yapar; I 
avukatlıkta muhtelif kademesini yaptıktan son- i 
ra hâkimliğe geçer ve aynı yerde hâkimlik ya- j 
pabilir. Hattâ bu usul bizde de vardır arkadaş- ' 
lar. Meselâ evvelâ Ankara'da avukatlık yapan 
bâzı şahısların adliyeye intisabedip; bugün hâ
kim ve savcı olduklarını biliyoruz. Şimdi ser
best hayattan hâkimliğe geçmek ve "aynı yerde 
vazife yapmak caiz. Ama hâkimlikten serbest 
hayata geçmek caiz değildir. Bunu nasıl telit 
edebilirler, nasıl ifade edeMlirler?... Bendeniz 
anlıyamıyorum. I 

Burada Mr mahzur var mı?... Bir mahzur 
doğnmş mudur? Asla, doğmamıştır. 
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Nasıl avukatlık yapan bir kimse hâkimliğe 

geçiyorsa, avukatlık yaptığı yerde hâkim ola-
biliyorsa, hâkimlikten de avukatlığa geçer ve 
orada avukatlık yapabilir. Zaten hâkim kendisi 
istediği gibi dâvayı sevkü idare eden bir şahıs 
değildir, bir taraflı değildir. İki tarafın daimi 
kontrol ve murakabesi altında ve onların talebi 
lie dâvayı sevkü idare eder. 

Şimdiye kadar re'sen emekli olanlar aynı 
yerde avukatlık yapıyordu, kendi arzusu ile 
emekli olanlar veya istifa edenler yapanı.ıyodlar
dı. 'Şimdi arkadaşlarımız onu -d'a değiştiriyoruz 
diyorlar, Hangi mahzur doğmuştur. Şimdiye 
kadar böyle bir mahzur doğduğunu ne Bakan
lık bize getirdi, nede Yüksek Sena/toya şu veya 
bu sebeple böyle bir arz edilmiş hâdise var. 
Binaenaleyh, bunlarda mahzur olmadığını gör
dükten sonra bir hâkruin istifa ederek aynı 
yerde avukatlık yapmasına mani olacak her 
hangi bir hali tasavvur etmek, bendenizce müm
kün değildir. Tekrar arz ediyorum; medeni 
memleketlerle daima kendimizi aynı seviyede 
tutmak dâvasmd'ayız ve haklıyız. Madem ki 
diğer memleketlerde böyle Ibir hüküm yok, hâ
kimlerimizi veya hâkimlikten istifa eden şahıs
ları şaibe altında tutmağa asla hakkımız yok
tur. 'Böyle bir memnuiyet Vaz'ı bunu ifade eder. 
Maruzatını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı var mı? Bu
yurun Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bu kanunun müzakeresinde iki fikir 
çarpışıyor. Birisi çalışma hürriyetini zedeleme
mek, öbürü adalete gölge düşürmemek. İkisi de 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzınıgelen hu
suslardandır. Hakikaten gönül ister ki, Anaya
sanın kendilerine verdiği çalışma hürriyetinim 
hududu içinde, avukatlık yapan arkadaşlara da 
her yerde çalışma imkânı verilsin. Fakat görü
yoruz k i ; bir yerde hâkimlik yaparken ayrılan 
kimsenin o mahalde avukatlık yapması, avukat
lık, hâkimlik münasebetlerinde, adaleti tevzii 
sırasında, adalete ufak da olsa gölge düşürebi
liyor. Endişemiz hep bu . Ama Sayın Komisyon 
şu hususu düşündüler mi? Bir kaza için Komis
yonun bu düşüncesine iştirak etmemek mümkün 
görülmüyor. Hakikaten küçük bir kazada hâ
kim olarak çalış/an kimse hemen istifa etmiş 
ertesi gün şıp diye gelmiş avukatlık yapıyor. 
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Biraz hata , b i ra / yanlış da olsa fikirlere i tham
lar gelir. Ama kos kolca bir vilâyetJte Sayın 
(k ışkunoğlu 'nun dediği gibi A n k a r a ' d a bir sor
gu hâkimi ne olmuş, ist ifa etmiş, avukaltlık 
yapıyor. Diğer adliyecilerin ruhu bile duymaz, 
birbir ler inden haberleri dahi yok. .Hakikaten, 
bunu Komisyon üyeleri de Ibilirler ki, Anka
ra 'da bir ecza hâkimi, bir hukuk hâkimi istifa 
et t iğinde diğerleri ile haşır neşir olsun ve te
sir al t ında bıraksın hâkimleri, bu mümkün de 
ğildir, İstanbul 'da keza hie değildir. Ama bir 
kabada evet, bir mahzur teşkil eder. O hakle 
kanunun, bu maddesinin tedvininde kazalar, 
yani ilerler için İm kayda tabi kılıp vilâyetle
ri bu kayıt lar dışında burakmak mümkün der 
ğil midir? B u n u n üstünde durulması ehemmi
yete değer. 

'Sonra yine Kâmil Coşkunoğlu'nun izah et
tiği gibi komisyon şunu düşünmüş müdür : Peki 
kep hâkimin avukat, olması halini düşünüyoruz, 
ya avukatın hâkim olması halinde;., bu da aynı 
derecede mühim. Bizim levdie çalıştığımız hu
susun da adalet hissinin, adalet düşüncesinin 
üzerine birazıcık gölge düşürdüğünü hissetmi
yor musunuz.' Düşünün, Ankara 'da bir avukat 
var, bunun, bir sürü dostları ahbapları var. 
Bunlar ın içinde çok samimi olanları var. Bir 
de bakmışsınız iktisaden krizli anlarda avukat
lıktan hâkimliğe geçer. Olur ya dışarıda avu
katlık piyasasının düşük olduğu bir zamandır. 
Bu bir realitedir. Şu son zamanlarda Ibir hayli 
olmuştur. Ankara 'da bol bol hâkimlikten avu
katlığa ve avukatl ıktan hâkimliğe geçenler 
olmuştur. Bunlar hâkim olarak adaleti tevzi 
edecekler, Ohalde aynı şeyin bunlar için de tat
bikini komisyon düşünmüş müdür? Yani bir 
bir hâkim dostu olan yı l lardan beri avukat ola
rak çalışan kişiler, b i rgün sonra eübbc değişti
r ip hâkim olur, o mahalde hâkim olarak ada
let tevzi eder. Bizim bu kimselerden şüphe 
etmemize mahal var mıdır? Asla, böyle bir id
diamız olamaz. Endişe nedir? Adalet hislerimiz 
ufak da olsa rencide olmasın adalet hissimize 
küçük bir gölge düşmesin endişesi değil midir? 

O İnilde ar /e t t iğim bu ikinci sebep de adalet 
hissimize gölge düşürmüyor mu muhterem ar-
arkad aslarım? Mütamadiyeu hâkim avukat olur 
diye düşünüyoruz. Ya avukatın hâkim olmasa 
(iöriiyoruz ki, burada hakikaten iki :/nt ku ıup 

mevdanu çıkı vur. Komisyonun maddesi kâfi 
derec.'de. bizleri tatmin etmiyor, kendileri do 
'eğer kaibııl buyururlarsa , bunu yeniden tedvin 
etmek üzere geri almalarım, hiç, olmazsa bu es
babı mucıbrnın dışında bir karara varmış olan 
Millet Meclisinin bu 'husustaki anlama ve dü
şünme sebeplerini de nazarı i t ibara alarak ye
ni bir şekil verilmesini kendilerinden ist irham 
ediyorum. Mâruzâtını bu kadardır . 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil. 

İHSAN S AB Kİ ÇAULAYANGİ'L (Bursa) 
Muhterem arkadaşlarım, müzakereleri dikkatle 
dinledim, vereceğim' reyin istikâmetini tâyine 
çalıştım, çok nıüşkil bir vaziyette kaldığım için 
huzurunuza çıkmaya mecbur kaldım. İki taraf
la, da hakikat ısı lehte ve aleyhte söylenecek söz
ler var. Benim aklıma başka cihet geldi; ada
lete gölge düşürmemek endişesi var. Evet hak
lı. Yalnız hep istifa eden hâkimin eski muhiti
ni, eski dost luğunu istismar etmesi, adalete göl
ge düşürmesi endişesi. Ama bizim hâkimlerimi/ 
de bu kadarcek dostluğun, ahbaplığın tesiri al
t ında kalacak insanlar midir ki, aman köyle 
iş olmasın bu ihtimali (inleyin diye tedbir alı
yoruz; Bu dahi ibir yandan adalete gölge düşü
recek bir n okla i nazar değil midir? Demek ki, 
bizim hâkimler 3 gün 5 gün arkadaşlık ettiği, be
raber yiyip içliği, zat ların tesirleri al t ında ka
lacaklar? Bu, avukat olmazda tapu müdürü 
olur, defterdar olur. hâkim olanlarla da düşüp 
kalkar ve onların ahbabı olan bir avukat hâ
kinim bu yakın dostları ile görülünce yiuo ay
ın şüphe içimizde doğacak mı? .Eyvah hasım avu
katı, hâkimin can ciğer dostu elan def terdar 
beyin yanından ayrılmıyor, dâvayı kaybedece
ğiz, diye endişe mi duyacağız. 'Bu işte bir şey 

.var mı diyeceğiz? 

Şimdi bendeniz lâyikıvle anlıyamıyorum. Sa
yın vekilden istirham ederim. İstikametimizi 
tâyine medar olacak tereddütlerimizi, .şüphe
lerimizi yenecek izahlarda bulunurlarsa*1 kentli
lerine şükran borcumuz olacaktır. ! ! : ' " ' ' " " " 

BAŞKAN .-- Sayın Adaleı"î lakank \ ~İU/[ 

A D A L E T B A K A C I SEDAT. , CUMBALI 
(Konya) —, MulıterQm;aıskada§la^ımrtajşairxıibakı-
kındaki/e görüşlerimizi ariz, etıriitâdem öaiftüisyeni 
devraldığım, ve deruhele ettiğim ,Adaleti..Başkan:-
lığı görevine başladığını,; 1DU.« günleifde; ş,->•.'ftıen-
subıı bulunmakla, knunnç,, duyduğfL'ı.iMM CtTiimhuri-
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yet Senatosunun 'muhterem üyelerini gönülden 
saygı ile salamlarım ve büyük milletimizin hiz
metinde geçecek faaliyetlerimde yardımla
rını esirgemiyeceklerine olan (inancımı teyide-
derim. (Alkışlar.) Teşekkür ederim. 

Bu tasarı hakkında Adalet Bakanlığının açık 
bir vaziyet almadığını tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Meclis komisyonunda siz nasıl takdir eder
seniz o şekilde cereyan etsin şeklinde bu mad
de tentibedilmiştir. Bu itibarla arkadaşlarımı
zın leh ve aleyhte belirttikleri hususları ben-

. deniz daha kısa, daha özet olarak, şahsi mü
talâamı da ilâve etmek suretiyle, müsaadenizle 
arz etmiş bulunacağım. Uzun olmıyacağı için 
rahatsız da etmiyeceğim. 

Bu tasarının lehindeki düşünceler 3499 sa
yılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesin
deki hükmün, yürürlükteki kanunlarımızda te
sadüf olunan antidemokratik hükümleri tesbit 
»eden 2 . 2 . 1950 günlü rapor da, antidemok
ratik olarak vasıflandırılmıştır. Bundan başka 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40 ncı 
maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmekte
dir. Hâkimlik meslekinden türlü suretlerde 
ayrılan hâkimler esasen bu sıfatla alacakları 
dâvalarda Avukatlık Kanununun 27 nci mad
desi gereğince avukatlık edemiyecekleri ve 
kendilerine te'klif edilen dâvaları redde mecbur 
oldukları cihetle bu dâvaları kabul edemiyecek
leri ve binaenaleyh bunda bir mahzur da 'bu
lunmadığı mütalâa edilmiştir. Kanunun lehin
deki mütalâaları bu yolda hulâsa etmek müm
kündür. Değerli arkadaşlarımız 'bütün bunları 
belirtmiş bulunuyorlar. Ben bu hususta Yüksek 
Heyeti tasdik etmek istemiyorum. Şahsi kanaa
timce Anayasanın 40 ncı maddesin»3 aykırı ol
madığı merkezindedir. Bilhassa arkadaşımız bu
nu gayet güzel izah etmiştir. Biz de bu mü
talâaya iştirak ediyoruz. Bunun, aksi mülâ
hazaları ise şu suretle hulâsa etmek mümkün
dür. Vazifesinden ayrılan hâkimin aynı yer
de avukatlığa başlamasının ânıma efkârı üze
rinde o şahıs lehine bir tesir yaratacağını ve 
adalet cihazı üzerinde ki, nüfuzu henüz zail 
olmıyan hâkimin aynı mahkemede avukat sı-
fatiyle dâva almasının doğuracağı mahzurları 
da inkâra imkân yoktur. Bu bakımdan mah
zuru az olanının takdirini Yüksek Senatonun 
takdirlerine bırakıyorum, 
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Arkadaşlarımızın burada belirttikleri ve 

bizden sordukları 1 - 2 husus vardır. Onlara 
da arzı cevap edeyim. Hâkimlik -meslekinin di
ğer Devlet memurlariyle mukayesesi biraz 
güçtür. Bir tapu memurunun emekliye ayrıl
dığı veya istifa »ettiği yerde tapu muamelâ
tını takibetmesiyle, bir hâkimin istifa ederek 
veya emekliye ayrılarak aynı yerde avukatlık 
yapmasının aynı şekilde mütalâa edilmesinin 
doğru olmıyacağı bilinen gerçektir. Kanunlarda 
aranılan umumiyet ve şümul olduğu için bu 
kanunun kazalara hasredilen, küçük yerlerde 
'bu endişeler varittir, büyük şehirlerde varit 
değildir şeklinde değerli arkadaşımız Kalpak-
lıoğlu'nuın mütalâası da kanunun prensiplerine 
uymadığı için hu mülâhazaya da bakanlık ola
rak iştirak etmiyeceğim. 

Yine arkadaşımızın üzerinde durduğu ve 
hakikaten durulması gereken bir husus vardır. 
Hâkimlik istifa ederek aynı mahalde avukat
lık yapmasını bu şekilde takyit 'edersiniz de 
avukatlıktan hâkimliğe, hâkimlik meslekine 
geçenler iç'in bunu neden düşünmezsiniz mesc-
'lisidir. Bu konu ile alâkası olmamakla beraber 
hakikaten düşünülecek bir şeydir. Elimizde 
Hâkimlik Kanunu vardır. Arkadaşımızın bu 
endişesisini Hâkimler Kanununu Yüksek Mec
lise sunulacağı anda nazara alınacağını Yüksek 
Senatoya arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Ar-
tus. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS (•Cumhurbaşkanınca 
^S. Ü.) — Efendim bendeniz, Sayın Çağlayangil, 
arkadaşımızın; bizim hâkimlerimiz o kadar za
yıf mıdır da böyle bir dostlukla vazifelerini feda 
edecekler tarzında izhar buyurdukları endişeye 
arzı cevap etmek istiyorum. Nusret Tuna arka
daşımızın buyurdukları gibi, bu hükmün ko
nulmasının sebebi, hâkimlerimize olan güven
sizlik değildir. Hâkimlerimiz vazifelerinden ay
rılıp avukatlığa geçtikleri zaman, diğer hâkim 
arkadaşları onların tesiri altında kalırlar, on
larla birtakım kanun dışı anlaşmalara giderler 
tarzında bir endişe bu memnııiyctin şevkine se-
bebolmamıştır. Bu memnuiyet hükmünün kabu
lüne sebebolan endişe; halkın böyle bir zehaba 
kapılaibilmesi ve böyle bir zehap karşısında pek 
tabiî olarak adliyenin tarafsızlığına karşı olan 
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güvenin sarsılması korkusudur. Şimdi tasavvur 
buyurunuz arkadaşlarım; senelerce hâkimlik 
yapmış bir arkadaş istifa ediyor ve orada bir 
hafta sonra avukatlığı başlıyor sizin de iki sene
den beri takibe t tiğiniz önemli bir dâvanız var
dır. Avukatımızda var. Fakat iki celse sonra 
bakıyorsunuz, adliyede tanınan, sevilen ve avu
katlığa geçmiş olan o hâkim diğer tarafça avu
kat olarak tutulmuştur, angaje edilmiştir ve has
mınızın, avukatı olarak karşınıza çıkmaktadır. 
Bir vatandaş olarak, bir fert olarak, herkes pek 
iabiî adliyenin, hâkimlerin, adaletin bütün me
kanizmanın detaylarına vâkıf değildir. Bunu 
düşünemez, bilemez. Pek tabiî olarak hasbel be
şer bir endişe ve korku ve dün hâkim olan ve 
•burada şimdi benim dâvama bakmakta olan hâ
kimler çok iyi dostluk münasebetleri bulunan 
zatın hasmımın avukatı olması benim üzerimde 
ve yakınlarım üzerinde hattâ dâva ile ilgili 
olan kimselerin üzerinde bir endişe bir korku, 
birtakım şüpheler uyandıracaktır. Bunlar varit 
değildir, bunların aslı yoktur. Hiçbir hâkimi
mizin, böyle bir vaziyette avukatlığa çıkmış olan 
arkadaşının tesiri altında kalacağını onunla bir
takım kötü, açık veya kapalı anlaşmalara gide-
"eğini düşünmüyoruz. Böyle bir bühtandan hâ
li imlerimizi tenzih ederim. Fakat böyle bir hu
susun mevcudolnıası pek tabiî olarak halkın ad
liyeye karşı en mühimini olan itimadını sarsıcı 
mahiyette olduğu içindir ki 'bu 'hükmün kabu
lünde kamu yararı vardır diyoruz ve evvelce 
kabul ettiğimiz hükmün tekemmül etmiş olarak 
açığı kapamış olarak yüksek huzuronsza gelen 
şekli ile 'kabul edilmesini istirham ediyorum. 
Avukatlıktan Hâkimliğe geçenler hakkında Sa
yın Kalpaklıoğlu arkadaşımız endişelerini izhar 
'buyurdular. Çok yerindedir. Benim hatırımda 
kaldığına göre 'bu [Bakanlığın müstakar içtihat 
ve idare tutumuna bağlıdır. Bu kimseleri, bu
lundukları yerlere tâyin etmemeye dikkat etme
lidir. Fakat, bu, hiç istisnası olmadığı mânası
na gelmez. Çünkü böyle bir iddiada bulunabil
mek için Bakanlığın yetkili servislerinden bilgi 
alınış olmak lâzımgelir. Fakat böyle bir mevzuu 
bu vesile ile ortaya çıkarmış olduk. Bunun ya
kında, Yüksek Heyetinizde gelecek olan Hâkim
ler Kanununda düşünülmesi icabeder. Bu mev
zuda, bize ışık tuttuğu için kıymetli arkadaşla
rımıza, Komisyon adına arzı şükran ederim. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Müzakere saati dolmak üzere

dir. Ama yalnız Çoşkunoğlu vardır. Müsaade
nizle, arkadaşımız, da sorusunu sorduktan sonra 
meseleyi halledelim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU ((Kayseri) — 
Sayın Komisyon sözcüsü bir misal verdiler. Bu 
verdikleri misal aynen, kendileri iyi bilirler, 
reddi hâkim müessesesinin içinde ve onun bir 
sebebi inidir, sebepleri arasında mıdır? Reddi 
hâkim müessesesi varken ikinci bir tesisin, bu 
hususta 'bir mâninin, yeniden ihdası lüzumunu 
nasıl izah ederler? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
•SÖZCÜSÜ ÂiMİL ARJTUS (Cumhurbaşkanınca 
•S. Ü.) — Arz edeyim; reddi hâkim sebebi ol
ması için, hâkimin tarafsızlığından şüphe edile
cek ciddî sebeplerin bulunması lâzımgelir. Bu 
ciddî sebepler meyanına yargı mercileri bunu 
ithal edemez, takdir buyurursunuz. 

HÜSfEYliN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Arz ettiğim şu: Bu derece sıkı bir dostluk 
reddi hâkim sebebi midir? (Bunu soruyorum. 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU ADINA ÂMİL 
ART US (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bakınız 
Sayın Kurutluoğlu güzel bir ifadede bulundu
lar. «Eğer reddi hâkim sebeibi olacak mahiyette 
görülüyorsa o takdirde böyle bir iki senelik 
menınuiyeti kabule zaruret, vardır.» diyorlar. 

Bu vesile ile biraz evvel hatırlından çıkmış 
olan, bir noktaya arzı cevap edeyim, Büyük 
ve küçük yerler meselesi. Bu hüküm küçük 
olan yerler için zaruridir. Ancak büyük yer
lerde hâkimlerin hepsi birbirini tanımaz. Bun
da hiç şüphe yoktur. Fakat herhalde içlerinde 
tanıdık hâkimler de bulunabilir. O tanıdığı hâ
kimlerle olan temasında bu maddenin zarure
ti aşikârdır. Ayrıca kanunlar umumi oldukla
rı için büyük yerler içinde ayrı bir hüküm 
serd etmeye de imkân olmadığını takdir buyu
rursunuz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çoşkunoğlu buyurun. 
KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzu tekrar işgal ede
ceğim için özür dilerim. Sayın Adalet Bakanı, 
mevzuu burada iki taraflı olarak ifade buyur
dular. Yüce Heyetiniz takdir buyurursunuz ki; 
bizim istinadettiğimiz, noktalar daha esaslıdır. 
Bir kere Anayasanın 40 ııeı maddesi gayet açık, 
«Kamu yararına bu gibi, çalışma hürriyetini 
tâkyidedeBilir». Burada Ibir kamu yararı bende-
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niz gülmediğimi daha evvel ifade ettim. Kaldı 
ki, bir Komisyonda (bendeniz bilmiyorum, şim
di Sayın Başkanın ifadesinden öğrenmiş ol
dum) aynı maddeye istinaden bu hükmün anti
demokratik olduğu tcsbit edilmiş. Halâ bunun 
üzerinde ısrarla durmanın mânasını da bende
niz anlamıyorum. Sayın sözcümüze sordum, 
Avrupa'nın hangi yerinde var?.. Yok. Nevi 
şahsına münhasır; bizde var. Hâkimlerimize bu 
kadar itimatsızlık nereden geliyor?.. Efendim, 
hâkimlerimize itimatsızlık yok, ama efkârı umu
miye bunu bilmez, diyorlar. Arkadaşlar bir ka
nun hükmü efradını cami, ağyarını mâni ola
rak tedvin edilmelidir. 'Bir hâkim her zaman 
mahalindeki hâkimlerle dost değildir. Bilhas
sa dikkatinize arz ediyorum; bendeniz dahi birçok 
yerterde müşahade etmişimdir. Hâkimlerden 
bâzıları yekdiğeriyle geçinemedikleri için tah
vili memuriyet etmişlerdir. (Olamaz böyle şey, 
sesleri.) 

Efendim müsaade buyurun, bâzı geçimsiz
likle r dolayısiyle tahvil etmişler istifa etmiş
lerdir ve'orada avukatlık yapmaktadırlar. Bi
naenaleyh, şahsi dostluklar şöyle dursun, bu 
gibi hâdiseler dahi mevcudolaıbilir. Binaenaleyh 
hâkimin o hâkimlerin dostu olduğunu farze-
derek, böyle bir faraziye üzerine madde tedvin 
etmek doğru değildir. Kaldı ki, hâkimle dost 
olması oradan ayrılıp avukatlık yapan şahıs
lar da olabilir. Mutlaka dostluk ahbaplık, hâ
kimin vazifesini suiistimal edeceği neticesini 
doğurmaz. Hakikaten diğer meslek sahipleri 
ile aralarında fark vardır, bunu kabul edi
yorum. Fakat tasaavvıır etm»ölisiniz 'ki, biraz 
evvel arz ettiğim gibi Devlet Su İşlerinden ay
rılan bir yüksek mühendis Devet Su İşlerin
den milyonlarca liralık taahhüt alabilir mi ? Alır 
çünkü bugünkü mevzuatımız buna mâni de
ğil. Devlet Karayollarından ayrılan bir yük
sek mühendis milyonlarca liralık taahhüt ala
bilir mi? Alır çünkü bugünkü mevzuatımız 
buna mâni değildir. Fakat doğrudan doğruya 
umumun murakabesi altında bulunan 'karşılıklı 
murafaa ve müdafaa icabettiren bir meslekte 
avukatların mesaisini, şahsi mesailerini takyi-
detmek doğru değildir. Kaldı ki, hâkimin ver
diği hüküm yalnız orada da kalmaz Yargı
tay'ın murakabesine tabidir ve iki taraf hak
kını daima müdafaa edecek durumdadır. Bu iti-
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barla bendeniz bu hükmün •kaldırılmasının ve 
Millet Meclisi metninin kabul edilmesinin 
uygun olacağı kanaatindeyim, arz ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum, 

Yüksek Başkanlığa 
Millet M-eclisindn kabulü gibi Avukatlık 

Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılmasının 
oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Kâmil Çoş'kunoğLu 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, komisyon 
raporunun reddi şekline göre maddenin reddi 
ile yerine Millet Meclisinin, 3499 sayılı Avu
katlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıp, 
birinci maddesinin kabul 'edilmesini teklif •et
mektedir. Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYON 
SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Katılmıyoruz. 

Hükümet katılmıyor. Dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilm'esine dair Kanun 

MADDE 1. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 
sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Vazifelerinden ayrılan veya 
kendi arzulariyle veya yaş haddi sebebiyle 
emekliye sevk olunan hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları hizmet ettikleri mahkeme veya yerler
de ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile 
avukatlık etmekten memnudurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmi yenler... Kabul edil
miştir 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

yürütüp. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

Evvelce işari oyunuzla kabul edilen birinci 
madde Millet Meclisi metni değiştirilerek ka
bul edildiği için açık oyunuza arz edilmesi ge
rekil'. Tümü de ayrıca açık oylarınıza arz 
edilecektir. Ancak vakit geçtiği görülmekte ve 
yeter sayının temin edilemiyeceği anlaşılmak
tadır. Gerek birinci madde gerekse tümü ge
lecek oturumda açık oylarınıza arz edilecektir. 

Neticesi tebliğ edilmiyen son açık oy neti
cesini arz ediyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptı-
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rılacak merkez binası için (gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun oylamasına 99 sayın üye katılmış ve 98 
kabul, 1 çekimser. Senatomuzca kanun kabul 
edilmiştir. Memlekete hayırlı olmasını dilerim. 

Hükümet, programını 30 Aralık Pazartesi 
(günü Cumhuriyet Senatosunda okumak istemek
tedir. Bu sebeple 00 Aralık Pazartesi günü saat 
17.00 de toplanmak mecburiyeti vardır. Bu 
durumu oylarınıza arz ediyorum. 30 Aralık 
Pazartesi günü saat 17.00 de toplanılması hu
susunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

30 Aralık Pazartesi günü saat 17.00 de top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 



C. Senatosu B : 21 27 . 12 .1963 O : 1 
Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 1 1 ü 
Reddedenler : 0 

Çekinse Her : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 5 

TABÎÎ ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanut 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
(ial ip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Ki fa t Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
M an sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
îskcmler Cenap Ege 
Oh-nan Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cc\Jet Geboloğlıı 

[Kabul 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamil Tigrel 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
ilah mi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
M"ehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Lîthem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Uustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç-
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 
Osman Cevdet Erkin 

MALATYA 
Mehmet /eki Tulnnnv 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Rmiu Açar 

Orhan Süersan 
İtei'ik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab<li'lkerim Saraçoghı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki At aşağını 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RtZE 
Necip Danışoğhı 

SAKARYA 
Turhan Kapaulı 

SAMSUN 
Cemalettin BuîaK 
Fethi Tevetoğİu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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O. Senatosu B : 21 27 .12 .1963 O : 1 
TOKAT 

Zihni Rptil *-J 1 X 1 1 H A-F C- lAİ J. 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TABİÎ ÜYELER 
& krem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfdk inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya kahlmıy anlar] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
cril oLt-
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Açık w, 
Mskişehir 1 
Hakkâri 1 
K-t/nbul 1 
Samsun 1 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza 'ülusman (>l.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
1 jiıtfi To'kuğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Şeriat Çumralı (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskencler (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kuüirulu (J.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

yelikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sah ir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengei 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karaku 

VAN 
Faruk l^k 

YOZGAT 
Neşet Çetin.taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalııı 
Hidayet Aydın er 
Esat Çağ}' 
Enver K#k 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

— 188 



O. Senatosu B : 21 27 .12.1933 0 : 1 
Türkiye ile tran arasında akdedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

TABU ÜYELER 
Befet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
•Suphi Giirsoytrak 
Kâmil KaraveMoğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Osman Ali§iroğlu 
Hıfaı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhanıgil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BÎTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

üye sayısı 
Qy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katümıyanlmr 
Açık üyelikler 

185 
115 
115 

O 
O 

65 
5 

[Kabul 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Ali Aksoy 
Hal i t Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ERZİNCAN 
lYhmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynutksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Mâm 
Nizamettdn özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izımen 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbım 

HATAY 
\Vhbi Aksoy 

edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
TaHp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlfigil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Er kut. 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulun.r. 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlâya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 
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SAKARYA 
Turhan Eapanlı 

SAMSUN 
Cemalctfcin Dulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tcvfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(B.) 

G. Senatosu B : 21 
SİVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyle tu ezo£ 1ı 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacı balonlu 

TRABZON 
Yusuf Demirci ağ 
Reşat Zaloğlu 

27 . 12 . 1963 0 : 1 
URFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkun oğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç. 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

[Oya kahlmıyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Kadri öztaş 
Hamdi Oğuzheyoğln 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arikan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-

1 g i l • 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
îstanbul 1 
Samsun 1 

Rasim Giray 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANEUL 

Berç Turan 
Nıırullah Esat Sümer 

İZMİR 
tzzet Biran d 
l'hıis Kan su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmeıt Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
ili fat özdeş 

MANİSA 
Ferit Al pisken d er (B.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

yelikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIM 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer lut gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kıırutluoğlu 
Nevzat, Sen gel 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğıu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (1.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut. Karakıırt 

YOZGAT 
Neşet Çetıntaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
l dil Ünlü 

» © < < 

— 138 — 



C. Senatosu B : 21 27 . 12 .1963 O : 1 
Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen Kültü .• Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy veren!er : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 6 \ 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet lükuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

[Kabul 
BOLU 

S i m (Jzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynulcsa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzımen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

edenler) 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celi! Cevherioğlu 
Fthem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tartman 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli (1.) 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Meihmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Oemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğiu 
Cahit Tokgöz 

SîtRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenulah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
MacU Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Salbit Koeabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alparslan (t. Ü.) 

O. Senatosu B : 21 27 .12 .1963 O : 1 
SİVAS 

Rifat öçten 
Hulû si S Öy 1 eni e z o ğ 1 u 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

Reşat Zaloğlıı 
URFA 

Vasfı Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlıı 
VAN 

Faruk Işık 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Ralııni Acıkan (t.) 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk, V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

[Oya kahlımy anlar] 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

Nuru!lalı Esat Sümer 
Beni Turan 

İZMİR 
i z z e t 1 »i l i i 'Kİ 
Mııis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
AH Rıza. 1 Ilımına ıı. (i.) 

KOCAELİ 
Rifai, özdeş 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (H.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeıki 'Kumruhi. (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Oekemo&lu 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergtin 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeııiiz 
Nevzat, Sen gel 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
I'JSÎI t Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

YOZGAT 

Sadık Artukmao 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkaluı 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Sadi Koças, 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
1 [akkan 
İstanbul 

1 
1 
1 

C. Başkanınca S. Ü. 1 
Samsun l 

Yekûn 5 
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ti. Senatosu B : 21 27 . 12 . 1963 O : İ 
«Televizyon filmleri vasıtasiyle programların mübadelesine dair Avrupa Andlaşması» nın 

onaylanmasının uygnn bulunduğu hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 112 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0. , 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Oalip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat E'tker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
H.-ıü! Sat-ikaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
îhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Niz-amettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

edenler] 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunırah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet öener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turiıan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rıfat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Mucip Ataklı 
Emanullak Çelebi 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ltıee-
oğlu 
Celâl Terfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

21 27 . 12 .1983 O : 1 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğaıı 
Tevfik tnci 

[Oya katılmıyanlar] 
ila r11eli Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan AH Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangii 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasînli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Saibahattin Adalı 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman (t.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumruılıı (t.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmuıt Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 
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O. Senatosu B : 21 27 . 12 . 1963 O : 1 
Ege Ünüversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın 

da kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : ] 85 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 1 
Çekinse rler : 0 

Oya katılmıyanlar : 67 
Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
M&nsur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet I/men 

GUMUŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik O'kyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
I İSTANBUL 

Şevket Akyürck 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlıı 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 

Ömer Lûtfj Bozcalı 
I Cahit Okurer 

Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
. Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtîi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Merıteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

__ 143 _ 



G. Senatosu B : 21 27 .12.1963 O : 1 
SİİRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 
SÎVAS 

Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemıezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekran Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
CB.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haoıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Jşık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddeden] 
TABİÎ ÜYE 

Kimi! Karavelioğlu 

/Oya kabılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Ha«an Ali Türker 

BtLEOlK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi lîçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Nurullalı Esat Sümer 
Bere] Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
AJi Rıza Ulusan an (I.) 

MALATYA , 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpi&kender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu (1.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir l 
Hakkâri 1 

Samsun 1 
C. Başkanınca, S. Ü. 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
öımer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekenıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (İ.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çettintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
f Cevat Açıkalm 

Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

İstanbul Yekûn 

»»•-« 
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O. Senatosu B : 21 27 .12 . 1963 O : 1 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapması hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul ed i 11 nişti r.) 

TABİÎ ÜYEL1R 
Osman Koksal 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Calip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğhı 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Rifat Etker 
Saibit Kocabeyoğlu 
M M tısın- Ulusoy 

AVDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Bankaya 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoy oğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

üye sayısı : 185 
Oy vere iler : 112 

Kabul edenler : 63 
Reddedenler : 4(j 
Çekinse Her : 0 

Oya katılm ly an hır : 68 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
EDİRNE 

Talisin Banguoğiu 
ERZURUM 

Nurettin Ayııuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Rifat öztürkç.ine 
Sabahattin Tanınan 

KARS 
Turgut Clöle 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

[Redde 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Özgüncş. 

Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tuııçjkanat 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

denler] 
BOLU 

Sırrı Uzıınhasanoğlu 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
('emalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Nevzat Sengel 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbını 
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İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Et hem Menemencioğl u 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Nevzat Özcrdemli 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emenıülah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(l. ü.) 
Muzaffer Yııdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Huncıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
üğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
CB.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) 

G. Senatosu B : 21 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
KONYA 

Muhittin Kılıç 
MANİSA 

Orhan Sücrsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

27 .12 .1963 O : 1 
SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hu! ûsi Söy 1 onı<"z< >ğ; i 11 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğiu 

TRABZON 
Yusuf Demi r d ağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

[Oya kat ılmıy anlar] 
AYDIN 

Osman Saiın Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı tan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki, Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
C.ilâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin örhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı . 

İSTANBUL 
Nurullah Esa.t Sümer 
Borcj Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Fnis Kan.su. 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı A bil ay (Bşk. V.) 
Mehmet ila zer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TJlusman (T.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

[Açık üyelikler] 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELÎJK. 
Âmil Art us 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

Zeki Kum ruhi (İ.) 
SAKARYA 

Kâz im Yurdakul 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan (1.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Ka rakın, t 

YOZGAT 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalnı 
Hidayet Aydı ne r 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 
Samsun 

C. Başkanınca S. Ü. .1 

Yekûn 5 
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C. Senatosu B : 21 27 .12 .1963 O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Aden;oğlu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlıı 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
S i m Uzunhasanıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

Ûye sayısı 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 
Çekînserler : 0 

Oya katılmıyaniar 71 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam/ettin özgül 

GİRESUN 
MeShmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Gelil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçîıne 
Özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
İZMİR 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Turgut Göle 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

\ 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
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C. Senatosu B : 21 27 .12 .1963 O : 1 
Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkurıoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 

[Oya katılmıyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslaı (t. Ü.) 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta-ş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Oüzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

[Açık üı 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (t.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

yelikler] 
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Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 

Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoghı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
^einmi üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karaku 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kaim 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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C. Senatosu B : 21 27 .12 .1963 O : 1 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoy oğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Efker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mıansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

üye sayısı 185 
Oy verenler i 17 

Kabul edenler = 117 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 63 
Açık üyelikler 5 

(Kabul edenler J 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil öevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçime 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit ökurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

' MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet ıi ener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettiıı Bulak 
Fethi Tevetoglu 
Cahit Tokgöz 
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SÜRT 

Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 

Eifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi (t.) 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

C. Senatosu B : 21 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfl Gerger 

27.12.1963 O 
UŞAK 

Kâmil Goşjkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik I*ıci 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka (Balkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 
Caihit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBNL 
Nurullah Eset Sümer 
Bere, Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
(t) 

KIRKLARELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
(B.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş, 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Zeki Kumrulu (t.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (İ.) 
Selâma Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Ça&a 
Enver Kölk 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
1 

[Açık üyelikler] 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 
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O. Senatosu B : 21 27 .12 .1963 O : 1 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 5 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Kabul 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
flalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak ^ 

edenler] 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
A hin et Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkırt 
A. Bahattiıı Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cenıalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

— 151 — 



StVAS 

Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t t).) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

C. Senatosu B : 
TRABZON 

Yusuf Deraıirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

21 27 .12 .1963 O : 1 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âımıil Artus 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

Nurullah Esat Sümer 
Berg Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ITlusman (I.) 

KOCAELİ 
Lfıtfi To'koğlu (t. Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MUŞ 
thsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 
Saımısun 

[Açık üyelikler] 

C> Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 

Zeki Kumrulu (1.) 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (î.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

» © « 
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O. Senatosu B : 21 27.12 .1963 0 : 1 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanuna verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

TABH ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai Ö K a n 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşaı-

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Jlıf zı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 112 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler 7 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar 68 
Açık öyelikier 4 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım * 

HATA* 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

ISTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil öevherioğlu 

Rifat öztürkeine 
Sabahattin Tanman 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA A&^SJ^ A X3b 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin ödbek 

MALATYA ' 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mentcşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SlNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Âmil Artus 

Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

BURSA 

thsan Sabri Çağlayan-
«il 

Baki Güzey 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Atakh 
Emenullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
S'tkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Om ay 
(B.) 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 

ÎZMtR 
Nevzat özerdendi 

[Çekinser] 
SltRT 

Lâtif Aykut 

[Oya katîhmyanlar] 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gterger 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Baştan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Basan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (I.) 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu (t Ü.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu (I.) 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut K a r a k u l 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 
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Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptınlacak merkez binası için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy serenler : gg 
Kabul ilenler : ()8 

Reddedenler 0 
Çekimserler : ı 

Oya katılmıyanlar : 81 
Açık üyelikler : 5 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
7eki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş, Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettkı Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğht 

TOKAT 
Zihni Bötil 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Çekinser] 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
HalJ. Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (î. Ü.) 

AYDIN 
Fikret Turhan eril 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

[Oya katılmıy anlar] 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSPARTA 

Suat Seren 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bş/k.V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

V.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

IZMlR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bş'k. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus-man (I.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Ferit Alp&skender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (1.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (I.) 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Enver .Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 
Samsun 

1 
] 

1 
1 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 5 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YlRMİttİRİNCİ BİRLUŞİAT 

27 . 12 . 1963 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ali Rıza 
Ulusman'a izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/281) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/202, C. Senatosu 1/285) 
(S. Sayısı: 309) [Dağıtma tarihi: 3 .10 .1963] 

X 2. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın -
Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı: 
322) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

X 3. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/228; C. Senatosu 1/291) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihihi : 1 .11 .1963] 

X 4. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm. ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/236, C. Senatasu 1/292) (S. Sa
yısı : 331) [Dağıtma tarihi : 1.11.1963] 

X 5. — Televizyon filimleri vasıtasiylo prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma

smm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/319, C. Se
natosu 1/294) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma tari
hi : 1 . 1 1 . 1963] 

X 6. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/564; C. 
Senatosu 1/321) (S. Sayısı: 352) [Dağıtma 
tarihi: 14.12.1963] 

X 7, —1963 yılı Bütçp, Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/551; C. Senatosu 1/320) 
(S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 16.12.1963] 

X 8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/576; C. Senatosu 1/319) (S. Sayısı: 354) 
[Dağıtma tarihi: 16.12.1963] 

X 9. —1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 1/318) 
(S. Sayısı: 355) [Dağıtma tarihi: 16.12.1963] 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/572; 
O. Senatosu 1/317) (S. Sayısı: 356) [Dağıtma 
tarihi: 16.12.1963] 

X 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Me
murları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 
6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 



dair 5 . 1 . 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/585, C. Sena
tosu : 2/114) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma ta
rihi : 26 .12 . 1963] 

X 12. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi : 1/530, C. Senatosu : 
1/322) (S. Sayısı : 366) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) 

2. — Bâzı müessese, teşekkül ve işletme
lerin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; C. Sena
tosu 2/108-) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi \ 
9 .11 .1963] (Ret) 

3. — Milli Güvenlik ve huzuru bozan bâzı 
fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/289; C. Se
natosu 2/109) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1963] (Ret) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/571; C. Senatosu 1/323) 
(S. Sayısı: 357) [Dağıtma tarihi: 14.12.1963] 

X 5 . - - 1063 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/565, 2/610; C. Senatosu 1/316) 
(S. Sayısı: 351) [Dağıtma tarihi: 17 .12 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 
yaptırılacak merkea binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/412; C. Senatosu 1/298) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 14 . 10 . 
1963] 

2. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/510, 
C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı : 326) [Dağıtma 
tarihi : 23 .10 .1963] 

X 3. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 
12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/433, C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı : 327) 
[Dağıtma tarihi : 24 .10 .1963] 

X 4. — Avukatlık Kanununun 7 nci madde
sinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayı
sı: 292 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 10.12.1963] 



5. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler, İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/205; C. Senatosu 1/300) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi: 10 . 12 . 196&] 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/342; 
C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı : 313 e ek [Dağıt
ma tarihi : 18 .12 .1963] 

7. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/239; C. Se
natosu 1/303) (S. Sayısı : 358) [Dağıtma tari
hi : 19 .12 .1963] 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa fonundan temin olunan kredinin Devlet 
borcu olarak Hazine hesaplarına intikalini Türk 
lirası karşılıklarının kullanılma şekli hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu .Dışişle
ri, Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/248: C. Senatosu 1/293) (S. Sayısı : 
360) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1963] 

3 — 
i X 9. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
j maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta-
j sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
! ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
I ve Bütçe komisyonlan raporları (M. Meclisi 
! 1/521; C. Senatosu 1/315) (S. Sayısı : 362) 
! [Dağıtma tarihi : 23 .12 .1963] 

j 10. — Durmuş Çetinkaya hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

I Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/414; C. Senato
su 2/103) (S. Sayısı : 363) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1963] 

11. — İzzet Sivaslı ve Ali İlgaz haklanndaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 

i teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/545; C. Se
natosu 2/105) (S. Sayısı : 364) [Dağıtma ta
rihi : 23 .12 .1963] 

| X 12. •— «Hususi kredi» ve «Silâhlanma is-
I tikrazı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiye

sinin tasfiyesi için Birleşik Kırallıklarla Tür
kiye arasında mektup teatisi suretiyle yapılan 
23 Haziran 1962 tarihli Andlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Basm - Ya-

I ym ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
I komisyonlan raporları (M. Meclisi 1/348; C. 

Senatosu 1/296) (S. Sayısı : 361) [Dağıtma ta-
I rihi : 24 .12 .1963] 





Dönem : 1 r \ A A 
Toplat! : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Udi 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 2 /385; C. Senatosu 2/102) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 130) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.9. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4078 - 20225 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 9 . 1963 tarihli 131 nci Birleşiminde kabul edilen, Avukatlık Kanununun 
7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 
, _ _ ••- f '' ' 

Not : Bu teklif 11 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 6 ve 5 . 9 . 1963 tarihli 103 ve 131 nci birleşimlerinde kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, 
Saym : 130) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 17 . 9 . 1963 

Komisyonu 
Esas No. : 2/102 
Karar No. : 87 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
.114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olun
du : • I/. u"™ 

Avukatlık Kanununun 114 ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre itiraz üzerine Haysiyet Diva
nınca verilen kararlar kesin olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz. B,u hüküm Anayasamızın 118 
nci maddesinin son fıkrasında ifade edilen prensibe aykırıdır. Bu prensibe göre (Disiplin ka
rarları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.) Haysiyet Divanının yüksek bir disip
lin Kurulu! olduğu aşikârdır. Bu sebeple Avukatlık Kanununun 114 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasında Anayasaya aykırı olan hükmün kaldırılması ve onun yerine Danıştay a başvurma imkâ
nını sağlıyan bir hüküm konması Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
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Teklifin aynı kanunun 7 nei maddesinin kaldın Un asım derpiş eden kısmına gelince; görevle

rinden ayrılan hâkim ve savcıların hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma tarihinden 
itibaren iki yıl müddetle avukatlık etmekten menedilmiş olduklarını ifade eden bu hükmün ge
rekçesi kısa bir süre önce birlikte hâkim veya savcı olarak vazife gördüğü arkadaşlarının huzu
runa avukat olarak yıkan eski bir hâkim veya savcının sırf bu haliyle adaletin tarafsızlığı hak
kında şüpheler yaratabileceği ve halkm »adliyeye olan emniyet ve itimadının sansılabileceği 
endişesine dayanmaktadır. O zatın hâkim veya savcı olarak evvelce elinden geçen işlerde avu
katlık görevini üzerine almaktan memnu bulunduğuna dair Avukatlık Kanununun 27 nei mad
desinin (C) bendindeki hüküm de bu mahzuru izaleye kâfi değildir. 65 yaşını doldurmak suretiyle 
re'sen emekliye ayrılanların durumuna gelince; aslında bunların da aynı memnuiyete tabi 
olmaları lâzımgelirse de kanun bunlarm ileri yaşta olmaları, ekserisinin esasen avukatlığa iltifat 
etmemeleri ve bulundukları yaş icabı çok kere vazife gördükleri yerleri terk ederek kendi mem
leketlerine gitmeyi tercih etmeleri gibi düşüneelelerle bu mumnuiyeti onlara teşmil etmemiştir. 

İki yıil gibii 'bir süre tâyini ile bu süre içinde o şallısın eski meslek arkadaşlarının oradan ayrıl
maları ve artık o yerde avukatlık yapmasında yukarda belirtilen mahzurun kalmamasıdır. 

'Bu hükmün Anayasanın çalışma hürriyetinden bahseden 40 nei maddesine aykırı olduğu da id
dia edilemez, çünkü bizzat Anayasa 40 nei maddesinin iikinc'i fıkrasında bu hürriyetin kamu yara
rı amacı ile sınırlanabileceğini ve 11 ııci maddesinde de hürriyetlerin özüne dokunmamak şartiylc 
kamu yararı amacı ile sınırlanahileceklerini ifade etmektedir. 

Yukarda i'zalh olunduğu gibi çalışma hürriyetine konan bu tahdit halikın adliyeye olan emniyet 
ve itimadını isarsm'amalk ıgibi bir kamu yararı düşüncesine dayanmasına, ve belli bir yere ve 2 yıl 
gibi kısa bir süreye inhisar etmesi sebebiyle çalışma hürriyetinin özüne dokunımaımasma binaen söz 
konusu hüküm Anayasaya aykırı görülmemişti r. 

Arz olunan mülâhazalarla teklifin 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması hakkındaki birinci maddesine komisyonumuz katılmamaktadır. 

!Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Raporda Sözcü Talbiî Üye Tabiî Üye 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. S. Karaman 8. özgür 

8. Kayalar Â. Artus 

Aydın Kastamonu 
O. 8. Sarıgöllü A. N, Tuna 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 292 ) 

,ı 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ I 

METİN 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 Haziran 1938 tarih ve 
3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 7 nci mad
desi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 
sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 114 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Haysiyet Divanı itirazı varit 
görürse, esas hakkında bir karar verir. 

îtiraz üzerine verilen kararlar aleyhine an
cak Danıştaya başvurulabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

üüMHUÖRİYET SENATOSU ANAYASA VE 
ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmlesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi 1 nci makide olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

0. Senatosu (S. Sayısı : 292 ) 





Toplantı : 2 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 292 ye ek 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ko

misyonu raporu (M. Meclisi 2 385; C. Senatosu 2/102) (Ret) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 130) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.9,1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 4078 - 20225 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5.9.1963 tarihli 131 nci Birleşiminde kabul edilen, Avukatlık Kanununun 
7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi (Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 11 .1 .1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
27 .6 ve 5 .9 .1963 tarihli 103 ve 131 nci birleşimlerinde kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 7 nci maddesi 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 114 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 114. — Haysiyet Divanı itirazı varit görürse, esas hakkında bir karar verir. 
İtiraz üzerine verilen kararlar aleyhine ancak Danıştaya başvurulabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 17 . 10 . 19öö 
Esas No. : 2/102 

Karar No. : 87 
Yüksek Başkanlığa 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, Avukatlı k Kaimin un 7 ne.i maddesinin kaldırılması ve 114 
ncü maddesinin değiştirilmesinle dair kanun teklifi; Komisyonumuzca tetkik ve '.müzakere olundu: 

3499 sayılı Avukatlık iKanumunun 114 ncü maddesinin 2 ne,i fıkrasında yer alan, «... aleyhine 
hiçbir mercie müracaat olunamaz» hükmünün iptaline -Anayasa Mahkemesince 30 Mayıs 1963 ta
rihimde 363-75 esas sayısı ile karar verilmiş bulunmaktadır. Bu karar sözü geçen fıkranın Anaya
sanın. 114 ve İ!İ8 nci maddelerine aykırı bulunduğu gerekçesine dayanmaktadır. Bu suretle Haysi
yet Divanı kararları aleyhine- Damıştaya müracaat imkânı sağlanmış bulunduğumdan kanun tekli
fi ile hedef tutulan gaye tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple teklifin söz konusu maddesi
nin reddi zarureti hâsıl olmuştur. 

Teklifin aynı Kanunun 7 nci maddesinin kaldırılmasınL derpiş eden kısmına gelince; görevle
rinden ayrılan hâkim ve savcıların hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma tarihinden 
itibaren iki yıl müddetle 'avukatlık etmekten men edilmiş olduklarını ifade eden bu hükmün -gerek
çesi kısa bir süre one& birlikte hâkim veya savcı olarak vazife -gördüğü arkadaşlarının huzuruna 
avukat olarak çıkan eski bir hâkim veya savcının sırf bu haliyle adaletin tarafsızlığı hakkında 
şüpheler yaratabileceği ve halkın adliyeye olan emniyet ve itimadının sarsılablleceği endişesine 
'dayanmaktadır. O zatın makim veya savcı olarak evvelce eline geçen işlerde avukatlık görevini üze
rine almaktan memnu bulunduğuna dair Avukatlık Kanunun 27 nci maddesinin «c» bendindeki 
hükümde bu mahzuru izaleye kâfi değildir. 65 yaşını doldurmak suretiyle emekliye ayrılanların 
durumuna gelince, aslımda bunların aynı memnuniyete tabi olmaları lâzımgelirse de, Kanun bun
ların ileri yaşta olmaları, 'ekserisinin esasen avukatlığa iltifat etmemeleri ve bulundukları yaş ica
bı çok kere vazife gördükleri yerleri terk ederek kendi m em lekeli eri ne gitmeyi tercih etmeleri gibi 
düşüncelerle bu memnuiyeti onlara teşmil etmemiştir. 

İki yıl gibi bir süre tayini de bu süre içinde o şahsın eski meslek -arkadaşlarının oradan ayrıl
maları ve artık o yerde avukatlık yapmasında yukarıda belirtilen mahzurun kalmamasıdır. 

'Bu hükmün Anayasanın çalışma hürriyetinden -bahseden 40 meı maddesine aykırı olduğu da 
iddia edilemez, çünkü bizzat Anayasa 40 nci maddesinin ikinci fıkrasında bıı hürriyetin kamu ya
rarı amacı ile sınırlanabileceğini ve 11 nci madd esinde de hürriyetlerin özüne dokunmamı ak şar
kiyle kamu yararı amacı ile sınırlanabileceklerimi ifade etmektedir. 

Yukarıda izah olunduğa -gibi çalışma hürriyetine konan -bu tahdit halkın Adliyeye olan emni
yet ve itimadını sarsmamak gibi bir kamu yararı düşüncesi ne dayanmasına -ve belli bir yere ve 2 yd 
ıgibi kısa hir -süreye inhisar etmesi sebebiyle ealışma hürriyetinin özüne dokunmamasına binaen 
sözkonusu büküm Anayasaya aykırı görülmemiştir. 

Arz olunan mülâhazalarla 3490 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci .maddesinin kaldırılması ve 
114 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkımdaki kamum teklifime Komisyonumuz katılmamaktadır. 

Genel Kurulun -tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bu raporda sözcü 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye Tabiî Üye 

8. Kayalar Â. Artus 8. Karaman 8. özgür 
Aydın Kastamonu 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna 

C. Senatosu ( S . -Sayısı : 292 yo ek ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü mad 
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka 
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ko

misyonu raporu (M. Meclisi 2 /385; C. Senatosu 2/102) (Ret) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 130) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 9 . 9 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4078 - 20225 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5.9.1963 tarihli 131 nci Birleşiminde kabul edilen, Avukatlık Kanununun 
7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi 'Başkam 

Fuctd Sirmen 

Not : Bu teklif 11.1.1963 tarihinde Başkanlıkça. İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27 . 6 re 5 . 9 . 1963 tarihli 103 ve 131 nci birleşimlerinde kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 130) 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 7 nci maddesi 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı «Avukatlık Kanunu» nun 114 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 114. — Haysiyet Divanı itirazı varit görürse, esas hakkında bir karar verir. 
İtiraz üzerine verilen kararlar aleyhine ancak Danıştaya başvurulabilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

292 ye 2 nci ek 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 17 . 10 . 1963 

Komisyonu 
Esas No. : 2/102 
Karar No. : 87 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Avukatlık 'Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
1.14 neü m'addesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi; Komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu : 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 114 neü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan, «... aleyhine 
hiçbir mercie ımüracaat olunamaz» hükmünün iptaline Anayasa Mahkemesince 30 Mayıs 1963 
tarihinde 363-75 esas sayısı ile Ikarar verilmiş bulunmaktadır. Bu karar sözü geçen fıkranın 
Anayasanın 114 ve 118 nci maddelerine aykırı bulunduğu gerekçesine dayanmaktadır. IBu su
retle Haysiyet Divanı kararları aleyhine Danıştaya müracaat imkânı sağlanmış bulunduğundan 
kanun teklifi ile hedef tutulan gaye tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 'Bu sebeple teklifin söz ko
nusu maddesinin reddi zarureti hâsıl olmuştu r. 

Teklifin ayın Kanunun 7 nci m'addesinin kaldırılmasını derpiş eden (kısmına .gelince; görevle
rinden ayrılan hâkim ve savcıların hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılıma tarihinden 
itibaren iki yıl müddetle avukatlık etmekten ımenedilmiş olduklarını ifade eden bu hükmün ge
rekçesi kısa bir süre önce birlikte hâkim veya savcı olarak vazife gördüğü arkadaşlarının hu
zuruna avukat olarak çıkan eski bir hâkim veya savcının sırf bu haliyle adaletin tarafsızlığı 
hakkında şüpheler yaratabileceği Ve halkın adliyeye olan emniyet ve itimadının sarsılabileceği 
endişesine dayanmaktadır. O zatın hâkim veya savcı olarak evvelce eline geçen işlerde avukatlık 
görevini üzerine almaktan memnu bulunduğuna dair Avulkatlıik Kanununun 27 nci maddesinin 
«c» bendindeki hüküm de bu mahzuru izaleye kâfi değildir. 65 yaşını doldurmak suretiyle eımeik-
liye ayrılanların durumuna gelince, aslında bunların aynı memnııiyete taibi olmaları lâzımgelirse 
de, Kanun bunların ileri yaşta olmaları, ekserisinin esasen avukatlığa iltifat etmem'emeıleri ve 
bulundukları yaş icabı 'çok kere vazife gördükleri yerleri terk ederek bendi memleketlerine git
meyi tercih etmeleri ıgibi düşüncelerle bu meımnuiyeti onlara teşmil etmemiştir. 

tki yıl gibi bir süre tâyini de bu süre içinde o şahsın eski meslek arkadaşlarının oradan ay-
î'iilmaları ve artık o yerde avukatlık yapmasında yukarda belirtilen mahzurun kalmamasıdır. 

Bu hükmün Anayasanın çalışma hürriyetinden bahseden 40 nci maddesine aykırı olduğu da 
iddia edilemez, çünkü bizzat Anayasa 40 nci maddesinin ikinci fıkrasında bu hürriyetin kamu 
yararı amacı ile 'sınırlanabileceğini ve 11 nci maddesinde de hürriyetlerin özüne dokunmamak 
şartiyle kamu yararı amacı ile sınırlanabileceklerini ifade etmektedir.-

Yukaı-da izah olunduğu ıgibi çalışma hürriyetine 'konan bu tahdit halkın adliyeye olan em
niyet ve itimadını sarsmamaık gibi bir kamu yararı düşüncesine dayanmasına ve belli bir 

yere ve 2 yıl ıgibi kısa bir süreye inhisar etmesi sebebiyle çalışma hürriyetinin özüne dokunma
masına binaen söz konusu hüküm Anayasaya aykırı görülmemiştir. 

Arz olunan mülâhazalarla 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 
114 neü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine Komisyonumuz katılmamaktadır. 

G-enel (Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu raporda sözcü 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye Tabiî Üye 

8. Kayalar , Â. Artus S. Karaman S. özgür 
Aydın Kastamonu 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 292 ye 2 nci eık ) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No..: 2/102 
Karar No. : 5 

6 . 12 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Eylül 1963 ve 131 nci Birleşimde görüşülerek kabul edilen 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin 2 nci toplantı yılında Anayasa ve Adalet Komisyonunun 17 Ekim 1963 tarihinde 
müzakere olunarak reddi kararlaştırılmış idi. 

1. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metninin reddi hakkındaki 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun 17 Ekim 1963 tarihli ve 87 karar numaralı raporuna iştirak et
memiştir. 

2. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metnine ait başlığı, madde
lerde yaptığı değişiklikler esas olmak üzere yeniden kaleme alınmıştır. 

3. Komisyonumuz, Avukatlık Kanunun 7 nci maddesinin kaldırılmasına mütedair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul edilen 1 nci maddesine iştirak etmemiş ve bahis konusu 1 nci madde
yi, Avukatlık Kanununun 7 nci maddesini; vazifelerinden ayrılan veya kendi arzulariyle veya yaş 
haddi sebebiyle emekliye sevk olunan, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının hizmet ettikleri mahke
me veya yerlerde ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık etmelerini yasaklıyan bir 
şekilde değiştirilmesini de temin edici madde hükmü ile yeniden kaleme almıştır. 

4. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metninin, Avukatlık Kanu
nunun 114 ncü maddesinin değiştirilmesine mütedair 2 ci maddesi hakkında; Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun 17 Ekim 1963 tarihli ve 87 Karar numaralı raporunda bu madde hükmü ile ilgili 
mütalâasını benimseyerek metinden çıkarmasını uygun görmüştür. 

Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme müddetinin nihayete ermesine az bir za
man kalması sebebiyle bahis konusu teklil'in Genel Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşülmesini 
temine delâletleri ricası ile Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 
(İmzada bulunan,adı) 

(Bu Kanunda Sözcü) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Art us 
(İmzada bulunmadı) 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

İmzada bulunmadı) 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

(İmzada bulunmadı) 

Aydın 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuz 
F. Turhangil 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Konya 
M. Obuz 

Samsun 
Muhalifim, söz hakkım 

mahfuzdur 
C. Bulak 

Uşak 
Muhalifim. 

K. Coskunoâl'i 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 292 ye 2 nci ek ) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 27 Haziran 1938 tarih ve 3499 sayılı «Avulkatlık Kanunu» nun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Vazifelerinden ayrılan veya kendi arzulariyle veya yaş haddi sebebiyle emekliye 
sevk olunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma 
tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık etmekten memnudurlar. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi 3 ncü madde olara'k aynen kabul edil
miştir. 

C. Scnato.su ( S. Sayısı : 292 ye 2 nci ek ) 
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Dönem : 1 A l A 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ö \ ö 

Mîllî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez binası îçîn 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1 412; C. Senatosu 1/298) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 257) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 .. 9 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı. : 4727 - 23648 

OlîAIHUEİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 9 . 1963 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not,: Bu tasan 20 . 2 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun, 5, 9, 10 ve 11 . 9 . 1963 tarihli 131, 133, 134 re 135 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kaimi edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 257) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 19 . 9 .1963 
Esas No. 1/298 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 1 . 9 .1963 tarihli 135 nci Birleşimimde öncelik ve ivedilide görüşülerek ka
bul edilen, Millî Eğitlim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmedi hakkındıalki kanun 'tasarısı, 'ilgili Bakanlıklar temsilcilerimin de 
i^tiirakleKİ ile komisyonumuzun 19 . 9 . 1963 tarihli 'toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda müstenit 'gerekçede arz ve izah edilen hu-
suSİiar komisyonumuzca da uygun mütalâa 'edilmiş, Millet Meclisinim Genel Kurulunca kalbul edi-
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len metmin ^aynen kalbulüne ve havalesi1 ıgereğiinlce C. Senatosu Bayındırlık ve Ulaşitırmia Komisyo
nuna tevdi Tbuyuruknak üzere Yüksek Baışfcanlığ-a sunulmasına kanaır verilmiştifr. 

B<aşkani 
Izımir 

C. Okurer 

İsparta 
S. Seren 

Cumihuriba§lkajnınoa ıS. Ü. 
E. Çağa 

İstanbul 
ö. Şuhingiray 

Bu Ikanuna sözdü 
Ağrı 

V. Yardımcı 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Elâzığ 
R. Giray 

TraJbzion 
Y. Demirdağ 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/298 
Karar No. : 12 

26 . 9 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

(Millet Meclisinin l'l . 9 . 19(60 tarihli -1(3(5' nci (Birleşiminde 'öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez biruaısı için gelecek yıllara 
gemici yüklenmelere girişilmesi IhakkınJdalki kanun tasarısı, ilgili (Bakanlıklar temsilcilerinin de 
İştirakleri ile Komisyonumuzun 2(6 . 9 . 19İ6I3 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

'Tasarının 'tümü üzerinde yapılan .görüşmeler sonunda müstenit gerekçede arz ve izah edilen 
hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, Millet Meclisi Grenel Kurulunca kabul 
edilen metnin aynen ka'bulüne ve havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuknaisına karar verilmiştir. 

Başkan 
Kars 

M. Uazer 

Sözcü 
İstanbul 

B. Turan 
Tafbiî Üye 

S. JJlay 

Niğde 
/. Gener 

Eskişehir 
G. UçagöJc 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/298 
Karar No. : 158 

Bütçe Komisyonu raporu 

10 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 . 9 . 1963 tarihli 135 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen. Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 319 ) 
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Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 

vermiş oldukları tamamlayıcı beyanlar neticesinde Komisyonumuz Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen metnin aynen kabulüne karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Kurutluoğhı 

Ordu 
§. Koksal 

Sözcü 
Siirt 

L. Akyurt 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Kâtip 
Niğde 

K. Baykan 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Balıkesir 
K. Öztaş 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 319 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Milli Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak 
merkez binası için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da yaptırılacak olan 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez binası için yıl
lık ödeme miktarı 5 000 000 lirayı geçmemek 
üzere 18 000 000 liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı ödenekler, her 
yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin Bayındırlık Bakanlığı kısmında açılacak 
bir bölüme konulur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak 
merkez binası için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mîllet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 319 ) 
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BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak 
merkez binası için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptırılacak 
merkez binası için gel&cek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

)><9<i 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 319 ) 




