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1. — GEÇEN 1 

Kocaeli Üyesi Hikmet İsmen, Suriye uy
ruklu özel ve tüzel kişilerin mallarına Hükü
metçe el konduğunu, bunda bâzı noksanlıklar, 
muvazaa ve suiistimaller bulunduğunu, tasfi
ye yönetmeliğinin biran önce çıkarılması ge
rektiğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hasan 
Kangal; gayesi çılgınca eğlenmek olan Avru
pa'da mevcut ve üyeleri arasında birtakım si
nema yıldızlarının da bulunduğu bir turist ka
filesinin İstanbul'a geleceğini, kendilerinin is
tasyonda mehter takımı ile karşılanacakla
rını ve İstanbul'da kaklıkları müddetçe kulüp 
tarafından kiralanan bâzı saraylarda toplan
tılar yapacaklarını bir gazeteden öğrendiğim ; 
mehter takımının ve sarayların bu yolda kul
lanılmalarının millî duygularımıza aykırı ol
duğunu beyanla Turizm ve Tanıtma Bakanının 
bu yolda açıklamada bulunmasını istedi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad; 
sarayların kiraya verilmediğini, ancak yurda 
gelen her turist kafilesi gibi bunlara da mem
leketimizin tabiî tarihî ve folklor zengin
liklerinin gösterilmesi bakımından Bakan
lıktan istenilen mehter takımı, folklor ekip
leri ve bâzı saraylarda toplantılar yapılması 
hususunda bâzı kolaylıkların gösterilmesinin 
memleket yararına okluğu kanaatinde bulun
duğunu belirtti. 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege; Aydın 
ve Muğla illeri hudutları içinde bulunan Bafa 
gölünün özel mülkiyette bulunduğu iddiasiylc 
gerek balıkçılık ve gerekse turizm bakımından 
âmme menfaatlerine açılmadığı, bunun Hü
kümetçe Hazineye intikali hususunda gerekli 
teelbirin alınması gerektiğini ifade etti. 

İstanbul Üyesi Tekin Arıburun ; Devlet 
Orman İşletmesi tarafından yapılan orman 
kesiminin usulüne uygun yapılmadığı ve kesi
len ağaçların yerine yenilerinin dikilmcdiği 
hususlarına temasla, katiyatta kanun ve tüzük 
hükümlerine âzami riayetin lüzumunu belirtti. 

UTANAK ÖZETİ 

Kar3 Üyesi Mehmet Hızer ; personel reji
minin halâ ıslah edilemediğini, alman geçici 
tedbirlerin mahallî idareler memurlarını güç 
duruma düşürdüğünü beyanla, Personel Ka
nunu ıslahatının biran evvel yapılmasını is
tedi. 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Miiftüoğln : 
Devlet Personel Kanununun bilinen noksanlık
ları sebebiyle tatbik edilmemesi karşısında 
geçici bir tedbire başvurulduğunu, anakanun 
uygulanamadığı cihetle mahallî idareler ve 
diğer sektörler personel kanunlarının çıkarıla
madığını ifade ederek, bu kanun üzerindeki ça
lışmaların kesif bir şekilde devam ettiğini ve 
kısa zamanda Meclise getirileceğini bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tev-
fik İnci'ye iz'n verilmesi hrkkmda Başkanlık 
tezkeresi okundu ve izin kabul edildi. 

ı 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Ay-

dınerin, 403 ve 404 sayılı soru"arının görü
şülmesi, soru sahibi birleş'nıde hazır bulun
madığından bir defaya mahsus olmak üzere, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Salim 
Hazerdağlrnm, Elâzığ'da kurulmakta olan 
Teknik Okula dair sözlü sorusuna Millî Eği
tim Bakanı llhami Ertem ; 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa iske
lesine indirilen çimentolara dair sözlü soru
suna Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ; 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın, Hopa - Borçka karayolu inşaatına 
dair, sözlü sorusuna Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp ; 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Aralan 
Boramın, bir memurun tayinine dair sözlü 
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te
kin ; 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Salim 
Hazerdağlı'nın, Keban Berajı sebebiyle yapıl-
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makta olan istimlâklere dair sözlü sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Befet Sez
gin ve 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmacamın, bâzı gümrük idarelerinin 
uygu1.amalarına dair sözlü Dorusuna Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin cevap verdiler. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 13 Nisan 1067 Perşembe günü 

saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime saat 
17.33 te sonverildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turlıangil 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamcttin özgül 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

2. — GULI3ÎT KÂCIILAR 

asarı \ let Meclisince kabul olunan metin (Millet Mec-
1. — 5434 sayrı Türlüye Cumhuriyeti Emek- j İlci 1/145, Cuınhur.'yet Senatosu 1/740) (Malî 

li Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fık- ve İktisadi İşleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
ra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil- i rma) 

t j 

• « ; *& • 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Aç:lna sa~,:i : 15,00 

BA^EAİT — Ea:ldn-3kili Filn-ct Turhanjil 

KÂTİPLE?, : Asini Er;loğa:ı (Diyar";a".ar), ITnanoltin cbgül (Caıiantep) 

BAŞKAN — 51 neİ Birleşimi acıyorum, 
yoklama yap:la e ak. 

Çoğunluğumuz vardır, gündem e de başlıyo
ruz. 

1. — Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
Sayıştay Başkanlığın:!, seçilen Rıza Tıırgay'a ait 
seçimin onaylanmasına dair Bütçe Karma Ko
misi/onu Başkanlığı tezkeresi (3/C60) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanının bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
832 cay ılı Sayıştay Kanununun 5 ne" madde ÜJ 

uyarınca Sayıştay Birinci Başkanlığı için 
3 . 4 . 1937 Pazartesi günü saat 15,00 te komis
yonumuzda yapılan seçime 34 üye iştirak ct-
miş, 23 oy almak suretiyle Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Müdürü Rıza Turgay 
seçilmiştir. 

CİMLER 

Genel Kurulun tasvibine 
saygıyle arz ederim. 

sunulmak üzere 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmeıt /Sezgin 

BAŞKAN — Yüksak Heyetinizin onayına 
arz -etmeden evvel, ilgili Sayıştay Kanununun 
5 nei maddesini okuyorum: 

Madde 5. — Sayıştay Birinci Başkanı bu 
umuda yazılı nOtcj lülere sdkfJbıl iüteül! fer arasın
dan T. B. M. M. Bütçe Kanma Komlsycnu ta-
raf.ndan seçilir. Komisyon üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Mevcudun sa'lt 
çoğunluğunun oyunu alan seçilir, 

— 3 — 
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Seçim sonucunun Cumhur'iyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Genel kurullarınca ayrı ayrı 
'onaylanması gereklidir. Meclislerden her han
gi biri onay işlemini Karma Komisyonda seci-
ımün sonııçlanımasTîidan başlıyarak iki ay içinde 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle 
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 
336 sayılı Kanunla 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısını görüşmek üzere bir Geçi
ci Komisyon kurulmasına dair Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanlığı yazısı 

BAŞKAN — Millî Eği'tiim Komisyonu söz
cüsü Sayın Turgut Gebe tarafından verilmiş 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trab

zon'da bir üniversite kurulması hakkında Ka
nunun ve buna ek 19 . 9 . 1963 tarihli ve 336 
sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tarihli ve 535 
sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler kısmına geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukmaç'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiş
tirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senato
su 2/201) (S. Sayısı : 901) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nu î Sayın Sarıgöllü1? Burada. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporu
nun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... 

(1) 901 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

tamamlamadıkları takdirde Karma Komisyon 
kararı kesindir. 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunca 
yapılan seçimi yüksek oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

hakkında kanun tasarısının önemine binaen, 
havale edildiği Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından seçilecek b'eşer üyenin işti
rakiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Kom. 

Sözcüsü 
Ankara 

Turıgut Gebe 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversite
sinin takrirde bahsi geçen kanunlar gereğince 
tasarının tetkiki zımnında Millî Eğitim ve Büt
çe ve Plân 'komisyonlarından beşer kişi olmak 
üzere 10 kişilik bir Geçici Komisyon kurulma
sı hususu talebedilmektedir. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Okunmamasını kabul edenler... Okunması ka
rarlaştırılmıştır . 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artuknıaç'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 52 nci maddesinin 'ikinci fıkrasının değişti
rilmesine dair İçtüzük teklifi, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığınca 23 Ocak 1967 tarihinde 
havale edilımdkie komisyonumuzun 5 Nisan 1967 
tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olun
du. 

I - TeMdf, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 52 nci maddesinin ikinci fıkrası metindeki 
(yarısından bir fazlası) ibaresinin (salt çoğun
luğu) olarak değiştirilmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde «salt çoğunluk» tâbi-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENBL KURULA SUNUŞLARI 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 4 — 
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•rihin yerleşmiş ve farklı bir anlayış ve uygula
maya konu olmryan bir ifade olduğu halde, 
«yarıdan bir fazla» tâlbirinin böyle vazıh bir 
anlayışa ve uygulamaya sahibolmadığı ileri 
sürülmekte ve tatbikattan bir misal olarak da 
Danıştay 31 . 10 . 1964 tarihli ve 6 ncı Daire 
K. 46/403 sayılı Kararma temas edilmekte
dir. 

Komisyonumuz teklif ile getirilen değişik
liği benimsemende birlikte gerekçesinin yazılış 
tarzına iştirak etmemiştir. 

Gerçekten Anayasamızın 85 nci maddesinin 
birinci fıkrasında Meclislerin toplantı ve karar 
yeter sayısından bahsederken, Anayasa vâzıı 
«salt çoğunluk» tâbirini kullanmıştır. 

Keza teklifin (gerekçesinde de temas edildi
ği gibi Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
112 nci maddesinde de Anayasaya uygun ola
rak «salt çoğunluk» tâ/biri kullanılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun, İçtüzüğünü ya
parken 52 nci maddedeki bu tâbiri, Anayasa
nın 85 nci maddesindeki «salt çoğunluk»un kar
şılığı olarak kullandığı ve bunun dışında bir 
anlayışa da konu olmıyacağı ve tatbikatta da 
böylece mütalâa edildiği açıktır. Binaenaleyh, 
52 nci maddedeki «yarısından bir fazlası» tâ
birinin Anayasa hükmüne uygun olarak «salt 
çoğunluğu» şeklinde değiştirilmesi, komisyonu-
muzca müspet müta'lâe edilmiştir. 

II - Teklifin 1, 2 ve 3 neü maddeleri komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydım 

0. S. Sarıgöllü 
Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 
Diyarbakır 

âhattin Cizrelioğlu 
İstanbul 
E. Özden 
iSamsun 

R. Rendeei 

Bu konuda Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Hatay 
M. Deliveli 

Niğde 
Kudret Bayhan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sadık Artukmaç 

arkadaşımızın getirdiği ve hakikaten Anayasa 
ve İçtüzüğe uygun olan bu teklif komisyonu
muzca da kabul edilmiş ve üzerinde esaslı mü
talâalar beyan edilmiş ve hiçbir sakınca gö
rülmemiştir. Binaenaleyh, bu komisyonumuzun 
raporuna iltifat etmenizi istirham ediyorum. 
Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen başka ısayın üye? Yok. Maddelere geçilme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 52 nci maddesi 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğü 52 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Üye tamsayısının salt çoğunluğu hazır bu
lunmadıkça görüşmeye başlanamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu İçtüzük değişikliği, kabu
lü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu İçtüzük değişikliği hüküm
lerini Cumhuriyet Senatosu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerin görüşmek istiyen sa
yın üye... Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin 
T üzün ve Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis-
yonu raporu. (Cumhuriyet Senatosu 2/202) (S. 
Sayısı : 902) (1) 

(1) 902 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

— 5 — 
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BAŞKAN — Raporun okunup okunenaaıa-zs 
hususunu oylarınıza arz edeceğim; okunması
nı arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler.. 
Okunması »kararlaştırılmıştır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Cuanhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmel 
Öagüneş ile Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Ze
rin Tüzün'ün, Cu'mihuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 23 ve 33 ncı maddelerinde değişiklek ya
pılmasına dair İçtüzük teklifi, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığınca, 27 Osak 1037 tarihind 
havale edilmekle, komisyonumuzun 5 Nisan 1967 
tarihli Biiloşimmde teklif saCıip^eri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzaCıere olundu. 

I - Teklif, Cumhurij^et Senatosu İçtüzüğü
nün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapı
larak tasarı ve tekliflerin Komisyonlarda ve Ge
nel Kuruldaki görüşme süreleri ve havale esas
ları hakkında yeni bir sistem getirmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, Cumhuriyet Senato
sunun kanun tasarı ve tekliflerini müzakerede 
zamanla kayıtlı olduğu ve Millet Meclisinden 
gelen tasarı ve tekliflerin havale edildikleri Ko
misyonlarda birden ziyade komisyona muham-
mel olanlarının özellikle ilk havale edildikleri ko
misyonlarda uzun zaman boklotildilderini ve bu 
sebeple de mütaakıp komisyonları ve Genel Ku
rula bahse konu motinlcrin müzakeresi için çok 
az bir zaman bırakıldığı ve bunun da ihtisas 
komisyonunca ve Genel Kurulca yeterince ya
pılacak bir incelemeye mâni olduğu ileri sürül
mektedir. 

Gerçekten Anayasamızın 92 nci maddesi ge
reğince, kanunların yasama organındaki görüş
melerinde Millet Meclisi ile Cumhuriyet Sena
tosu arasında işliyen bir mekik düzeni kurul
muş ve bu düzenin İkinci Meclisi olan Cumhu
riyet Senatosu, Millet Meclisi metinlerini görüş
mede süre ile kayıtlanmıştır. 

Anayasanın 92 nci maddesinin onuncu fık
rasını incelediğimizde; bir metnin Cumhuriyet 
Senatosundaki görüşme süresi, o metnin Millet 
Meclisindeki görüşme süresine eşittir. Ancak bu 
süre ivedi olmıyan hallerde üç ayı ve ivedi olan 
hallerde de bir ayı tecavüz etmiyecektir. Ayrı
ca, metin Millet Meclisinde ivedilikle görüşül
müş ve hattâ 15 günün altında bir sürede neti
celendirilmiş olsa dahi Cumhuriyet Senatosu 
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âzami had 15 gün olmak üzere o motni incele
nle süresine sahiptir. İvedi olmıyan hallerde ise 
bu husus bir ay olarak tâyin edilmiştir. 

Görülüyor ki Anayasa vâzıı tesis ettiği me
kik rarot edilen süre kayıtları ile, her metin 
için değişebilecek bir görüşme müddeti kabul et
miştir. 

Hal böyle olunca, Cumhuriyet Senatosu ça
lışma1 arını düzeni iyen İçtüzüğün ve Anayasa
nın tesis ettiği süreli - mekik sistemine uygun 
hükümler ihtiva etmesi gerekmektedir. 

Fakat bu yolda düzenleyici olması icabeden 
33 ncı madde Anayasanın esprisine tamamen 
uşak kalmıştır. Maddenin birinci fıkrası metnin
deki, Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının da 
müzakerelerini Millet Meclisi komisyonlarına 
eşit süre içinde sonuçlandırılacaklarına ilişkin 
yükümlülük, bugünkü tatbikatın da kesinlikle 
ortaya koyduğu işler bir hüküm değildir ve iş
leme kabiliyetinden yoksundur. 

Altı yıllık tatbikatın sonucunda ortaya çı
kan, İçtüzükte de Anayasaya uygun bir düzenin 
kurulması zaruretidir. Bu İçtüzük teklifi de 
bahse konu zaruret muvacehesinde Komisyonu
muzca benimsenmiştir. 

Getirilen sisteme göre, metinlerin Cumhuri
yet Seım'osundaki göeüşme süresi esas alınarak, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca tasarı re
va teklifin mahiyoti de gözetilip havale edile
ceği ihtisas komisyonlarının ve Genel Kurulun 
o metni görüşme süresi tâyin edilecektir. 

Tasarı veya tekliflerin mahiyeti de gözetil
diği cihetle komisyonların o metni görüşme sü
resi farklı olabilecek ve anaihtesas komisyonu 
diğer komisyonlara nazaran daha fazla bir sü
re ile teçhiz olunacaktır. 

Teklif, bu düzenin işMj-ebilmesi için bir de 
müeyyide getirmektedir. Bu müeyyide, kendisi
ne muhavvel metni süresinde neticelendiremi-
yen komisyonun, o metni Millet Meclisince ka
bul edildiği şekilde kabul etmiş sayılması ve 
metnin de mütaakıp komisyona yahut Genel 
Kurula gönderilmesidir. Bu müeyyidenin bir 
benzeri ve hattâ esası Anayasa vâzıınca 92 nci 
maddede, görüşmelerini süresinde ba;aramıyan 
Cumhuriyet Senatosu için tesis edilmiştir. 

Teklifte (23 n:-'i maddesinin son fıkrasın
da), Cumhuriyet Senatosu Başkanının tasarı 
veya teklifi komisyonlara havale ederken kul-

6 — 
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lanacağı takdir yetkisi hususunda da bir müey
yide mevcudolup bu itiraz müessesesidir. Süre
lerin ve anaihtısas komisyonunun tâyinindeki 
Balkanın takdirine Genel Kurulda itiraz edile
bilecektir. 

I I - Maddeler ve komisyonumuzun değiştir
meleri : 

Teklif, tekniğe uygun bir şekilde hazırlan
mamış olduğundan, komisyonumuzca tekniğe 
uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Bu 
cümleden olarak da, İçtüzüğün 23 ve 35 ncı 
maddelerinde öngörülen değişiklikler 1 nci mad
de olarak kabul edilen bir dış madde içine alın
mış ve bu dış madde metninde Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 23 ve 33 ncı maddelerin
deki değişiklik belirtilmiştir. 

23 ncü madde metninde yapılan değişik
lik : 

Komisyonumuzca da benimsenen 23 ncü 
maddenin üçüncü fıkrasının ikinci kelimesin
den sonra «Hükümet veya» ibaresi metne ek
lenerek, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
yapılan havaleye Hükümetin de itiraz hakkı 
olduğu belirtilmiştir. 

33 ncı madde metninde yapılan değişiklik : 

Komisyonumuzca da benimsenen 36 ncı 
maddenin ikinci fıkrası çıkartılmıştır. Zira, bu 
maddenin birinci fıkrası ile teois edilen mekik 
sistemi gereğince, metinler, ilgili komisyon ta
rafından süreninde neticelendirilemediğinde, 
Millet Meclisince kabul edildiği üzere kabul 
odilmiş sayılacak ve varsa müaakıp komisyona, 
yoksa Genel Kurula gönderilecek ve bütün bun
lar kendiliğinden ve düzen gereğince cereyan 
edecektir. 

Bu İçtüzük teklifinde yürürlük tarihi ve 
yürütme mercii de belirtilmemiş olduğundan, 
yürütme tarihini tesbit etmek üzere ve 2 nci 
madde olarak yeni bir madde ve yürüt
me merciini de belirtmek üzere 3 ncü madde 
olarak yeni bir madde eklenmiştir. 

Eklenen yeni 2 nci maddeye göre bu tüzük 
değişikliği kabulü tarihinde yürürlüğe girecek, 
eklenen yeni 3 ncü maddeye göre de yürütme 
mercii Cumhuriyet Senatosu olacaktır. 

Genel Kurulun tavsiplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna 
Kâtip 

Yozgat Diyarbakır 
S. Artukmaç S. Cizrelioğlu 

Hatay İstanbul 
M. Deliveli Muhalifim, şerhim 

Eklidir. 
E. Özden 

Niğde Samsun 
K. Baykan • R. Rendeci 
Tekirdağ Tokat 

II. Mumcuoğlu Z. Betil 

Muhalefet şerhi 
Senato Balkanına verilen (süreyi tesbit) 

yetkisinin Anayasaya muhalif olduğu kanaa
tindeyim. 

5 . 4 . 1967 
Ekrem Özden 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 nsü 
vo 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılma

sına dair teklif 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Balka
nı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı 
ve teklifleri ilgili komisyonlara re'sen havale 
eder ve durumu Tutanak Dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komis
yonlara tahsis edilen âzami görüşme süreleri de 
belirtilir. Görüşme sürelerinin tahsisinde, ko
misyonların ihtisas durumu dikkate alınır. 

Bu havaleye bir Cumhuriyet Senatosu üyesi 
itiraz etmek isterse, ilk veya sonraki birleşim 
babında söz alır. Lehte ve aleyhte konuşacak 
birer üyeye söz verildikten sDnra itiraz işari 
oyla karara bağlanır. 

Madde 33. —Komisyonlar kendilerine ha
vale edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen 
süre içinde karara bağlarlar. Bu süreler içinde 
karara bağla nmıyan metinler, komisyonca ay
nen kabul edilmiş sayılır. 

Şu kadar ki, metinlerin komisyonlarda gö
rüşülme süresi kırkbeş günü geçemez. Bir ta
sarı veya teklif bu süre içinde sonuçlandırıla
madığı takdirde Hükümet veya teklif sahibi, 



C. Senatosu B : 51 13 . 4 .1967 O : 1 

bunların doğrudan doğruya gündeme alınması
nı Genel Kuruldan isteyebilir. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu oikundu. Görüşmek istiyen sayın üye? 
Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muh'terenı arkadaşlarım, bundan evvel 
verilmiş olan bir kararla İçtüzük hükümlerin
den birisini tadil ettiniz. Bu bir ibare noksan
lığı idi. Diğer maddelerle hemabenk olsun di
ye hakikaten yerinde bir karar ittihaz buyur
duğunuz için ben de iltihak ettim. Fakat şim
di getirilen İçtüzük tadili böyle değil. Bunun 
Anayasaya muhalif olduğu kanaatindeyim. Se
bebi de şudur: Muhterem .arkadaşlarım, bizim 
Anayasamız. T. B. M. Meclisinin yasama hak
larını kullanma vasfında olan ve onu organize 
eden teşekküllere bir fırsat vermiştir. Ve bu 
sıfatların da yetki ve hudutlarını tâyin etmiş
tir. Bu hudutlar malûmdur. Bunun haricine 
çıkmaya imkân yoktur. Nitekim buna göre ya
pılmış olan ve huzurunuzda tafsilâtından inti
zar ettiğim bâzı meseleler vardır ki, bunlar 
Anayasa Mahkemesi tarafından da ortadan 
kaldırılmış, lağvedilmiştir. Şimdi ne getiriyo
ruz? Getirdiğimiz şu: Bize bir tasarı veya bir 
teklif geldiği zaman Başkana gidiyor, Başkan 
aidolduğu komisyonlara havale ediyor. Şimdi 
bu teklif de şöyle olacak: Başkan diyecek ki; 
«Bu teklif veya tasarı içişleri Komisyonunda 
on gün kalacaktı/r. Anayasa Komisyonunda beş 
gün kalacaktır, Tanını Komisyonunda sekiz 
gün kalacaktır» diye böyle komisyonlardaki 
mesaiyi tahdidedecektir. Arkadaşlar, bu veh-
le - î ulâda insana gayet güzel geliyor. «E... ca
nım neye itiraz 'ediyorsunuz, pekala kanunlar 
bir an evvel komisyonlarda görüşülsün ve acele 
çıksın. Çıksın, bakın komisyonlardan kaııunlaır 
çıkarıyor.» Doğru. Bu doğru, ama bu yoldan 
gitmek doğru değildir. Evvelâ komisyonların 
teşekkül tarzlarını, oraya devama taallûk eden 
müeyyideleri tatbik edelim, mesele kendiliğin
den hâsıl olur. Bu müeyyideleri tatbik etme
den bâzı şâhıslara veya başkanlara veya her 
hangi bir kimseye yetki verip müddetleri tâyin 
ettirtmek ve bu müddetler geçtikten sonra da, 
«ne yapalım siz vaziyed etmediniz kesinleşti.» 
demek doğru olmaz arkadaşlarını. Şimdi Ana
yasada başkanlara verilmiş olan haklar vardır. 

Alacak komisyona havale edecektir. Yar mıdır 
Anayasada komisyona havale ederken Başkanın 
bu, komisyonda şu kadar kalacaktır diye bir 
yetkisi? Tâyin etmiş midir Anayasamız? Etme
miştir. Bizim İçtüzük te buna göre yapılmıştır. 
Şimdi biz diyoruz ki, «hayır İçtüzüğü değiştire
lim. müddet koyalım.» Arkadaşlar bu yalnız 
hukukî bakımdan mahzurlu olduğu gibi siyasi 
bakımdan da, iktidarda bulunup bulunmama 
bakımından da mahzurlar tevlklcdeceği şüphe
den âridir. Her hangi bir komisyonun toplan
mamasını arzu eden bir iktidar her zaman 
bunları imkân dâhiline sokabilir. Bir tasarı, 
bir Tarım Komisyonunun 15 günlük müddetinin 
bitmesi ve istendiği şekilde Millet Meclisinden 
geldiği şekilde burada işin halledilmesini isti
yen her hangi bir makam İra 15 gün içinde 
bu komisyonu toplamıyabilir. Arkadaşlar; 
haydi diyelim ki, bu kadar suiniyet pek fazla
dır. Haddizatında komisyonların bilhassa Se
nato gibi az çok 40 yaşını doldurmuş kimseler
den teşekkül eden arkadaşlarımızın bâzı sıhhi, 
içtimai mazeretler dolayısiyle komisyonlara 
g e İm edikle r i g örülm ekted ir. 

Şimdi bir komisyon 15 gün içinde toplana
madı diye Millet Meclisinden geldiği şekilde bu 
tasarı kamuda ş<mıştır, demek hakikaten biraz 
da hakkın suiistimali olur, arkadaşlar. Buna 
asla meydan vermememiz icabeder ve eğer her 
hangi bir şekilde böyle bir şey düşünülecek 
olursa incin 15 gün değil de 16 neı gün; 16 ııcı 
gün heyet toplanmıştır. Neden dolayı bakma
sın 17 nci gün neden dolayı bakmasın. Bir müd
det ile takyidetmenin herhalde büyük mah
zurları olacağı kanaatindeyim. Onun iein bu 
komisyonumuzun kararma muhalif kaldım. Muh
terem arkadaşlarımızdan da bu muhalefeti des
teklemelerini hassaten istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Tuna bu
yurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz, 
daha evvel Senatoda konuşma müddetinin mah
dut ve muayyen oluşunu nazarı itibara almadan 
tek Meclis zamanındaki maddeyi bizim Tüzüğü
müze intikal ettirmek suretiyle İçtüzüğünü ik
mal etmiştir. Fakat gördük ki. tatbikatta bü-
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yük hatalar oluyordu. Bir evrak, bir tasarı ve
yahut teklif birkaç komisyona havale ediliyor
du. Komisyonlardan birisinde kalıyordu. Bizim 
müddetimiz yüksek malûmlarınız olduğu veçhile 
malûm, mahdut ve muayyendir. Orada kalıyor. 
Geride iki komisyon daha vardır. Hemen bu iki 
komisyondan o müddet geçmeden Umumi Heyet
ten çıksın diye gönderiliyor. O arkadaşlar gece 
gündüz toplanıyorlar. Velhasıl istenilen inti
zam temin ulunamıyor. Yahut komisyonda ka
lıyor, kalıyor ve bir gün sonra kanunlaşacak şe
kilde müddet bitmek üzere oluyor. Umumi He
yet olarak bu sebeple fevkalâde toplantı yap
maya mecbur kalıyoruz. Esaslı bir tetkike tabi 
tutamadan biz bâzı kanunları gece yarılarına 
kadar müzakere edip çıkarmak zaruretinde kalı
yoruz. Şimdi münhasıran bu hali bertaraf et
mek üzere muhterem arkadaşlarımız tüzük tadili 
teklifinde bulundular. Anayasa ve Adalet Ko
misyonu keyfiyeti tetkik edip teklifin isabetli 
olduğu neticesine vardı. Getirdiğimiz hal arka
daşlar şu : Evvelce bir kanun teklifi veya tasa
rısı Millet Meclisinden geldiği zaman bunu Cum
huriyet Senatosu Başkanı, - Başkanlık Divanı 
değil başkanı - alâkalı komisyonlara havale 
ederdi. Anayasa Komisyonuna, şu komisyona, 
bu komisyona. Bizim getirdiğimiz şu, arkadaş
larımızın teklif edip komisyonun kabul ettiği 
hal şu : Başkan bu havale sırasında bu tasarı 
veya teklif kaç gün Cumhuriyet Senatosunda 
kalacaksa onu bir defa tesbit etsin. Malûmunuz 
olduğu veçhile bizde tasarı veya teklifler 15 gün
den az kalamaz, üç aydan fazla kalamaz. İki 
müddet onbeş gün ile üç ay içersinde. Her za
man değişmesi mümkündür. İvedilikle gelenler 
ayrı, Millet Meclisinde konuşulmaya tabi olan
lar ayrı olmak üzere 15 gün ile 3 ay arasında 
değişebilir. Başkan alacaktır, bu kaç gün kala
cak cinstendir, bunu tesbit edecektir. Bunu tes-
bitteıı sonra hangi -komisyonlara havale edile
cektir'? Eğer biz bu müddeti gösteremezsek mü
zakerenin başlangıcında arz ettiğim mahzurlar 
doğmakta idi. Bu takdirde komisyonlarda ka
çar gün kalacağı tesbit edilecek, her halde Umu
mi Heyet için de geniş şekilde bir müddet bu 
kanunun müzakere'sine imkân verilmiş olacak
tır. Bu şekilde bir müddet ayırmak suretiyle 
Başkan havalesini yapacaktır. Şimdi Sayın Öz
den arkadaşım der ki ; «Bunu Başkanın keyfine 
tabi tutmıyalım.» Başkana Anayasanın neresin-
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de bu hak verilmiştir? Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Başkana hiçbir hak vermiş değil
dir. Yani Anayasamızın bir yerinde Baş
kan şunları yapar diye bir kayıt var mıdır? 
Hiçbir yerinde böyle bir kayıt yoktur. Cumhu
riyet Senatosuna verilmiş vazifeler vardır. Bu 
vazifeleri Başkanlık Divanı kendi bünyesi içinde 
murakabe edecektir. Ne yapmışız biz İçtüzüğü
müzde? Anayasanın gösterdiği bir Başkanlık 
Divanı vardır ve ona bu görev verilmiştir. Ken
dilerine verilecek vazifeleri, Yüksek Heyetiniz 
tesbit etti; verdiğiniz hak ve salâhiyetlerin tes-
biti de bu heyetten çıktı. Kendi mümessilimize 
hangi hakkı verdiğimizi kendimiz tesbit ettik. 
Binaenaleyh, «Anayasada Başkana müddet tes
bit etme hakkı verilmemiştir. Bu, Anayasada 
yoktur. Olmadığı için de Anayasaya aykırıdır.» 
Hayır, Anayasa Cumhuriyet Senatosunun çalış
ması için verdiği salâhiyetleri tesbit etmiştir. 
Ondan sonra bu hakları ne şekilde kullanaca
ğının İçtüzükle tesbit olunabileceğini de 85 nci 
maddede belirtmiştir. 

Biz o 85 nci maddenin, Anayasanın verdi
ği bu salâhiyetle Başkanımızın diğer Başkan
lık Divanı üyelerinin.hak ve salâhiyetlerini tes
bit etmekteyiz. Hakkı 85 maddeden almakta
yız. Anasalâhiyetimiz Anayasanın içinde var
dır. Su suretle Anayasaya uygun bir tasarruf 
içinde bulunmaktayız. Sonra muhterem arkada
şım cledilerki; «Anayasada bu sarahat mevcudol-
madığı için. Anayasaya aykırıdır» sonra 15 gün 
toplanamamış da 17 nci gün toplanıvernıiş, o gün 
karar verirse neden kabul edilmesin? Peki 
aynı sözü Cumhuriyet Senatosu için diyemez 
miyiz? ne diyoruz? «Cumhuriyet Senatosu üç 
ay içerisinde 21 gün içerisinde, 30 gün içerisin
de bu kanunu müzakere edip karar vermeye 
mecburdur» diyoruz. Bunu bir gün geçince Mil
let Meclisinin metni kanun oluyor. Demekki, 
bu mekanizmayı biz icadediyoruz. Cumhuriyet 
Senatosunun müddet geçtiği zaman nasıl Mil
let Meclisinin metni kanun oluyorsa, biz de bu
na muvazi olarak diyoruz ki, komisyonlara 
müddet ayrılmıştır. Bu müddet içerisinde ka
rara bağlıyamazsak müzakere ettiği metin ka
bul edilmiş sayılır. Fakat bunu her hal ve kârda 
Başkanlık Divanına havale ederken, Genel Ku
rulda görüşme müddetini nazara aldığı için bu 
mevzuların Genel Kurulda enine boyuna müzake-
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re edilmem", ve bir karara bağlanmışı ve bir hata
nın yapdmaması mümkün olacaktır. Bu itibar
la Tüzük - arkadaşlarımız tarafından tekili edi
len tüzük - hakikaten Cumhuriyet Senatosu
nun muayyen zaman içinde müzakere edip, 
karara bağlama mecbur 'yetine uydurmuş haki
katen büyük bir ihtiyacı karşılamış ve bu iti
barla komisyonumuzca kabul edilmiş bir metin
dir. Kabulünü ve Anayasaya muhalif bir tara
fı olmadığının keza kabulünü istirham ederim. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Bir soru sarmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Başkanlık D'.vanı muayyen ta~arı ve tekli Tin 
ihtisas komisyonunda muayyen süre içinde gö
rüşülmesini kayıtlıya!"m. Havale buynrnlduğu 
takdirde, yani şu değişiklik kabul edildiği ah
valde bu si're r inde b';r rr.por hainde bir ka
rara bağlanmamışça netice ne olacaktır? İhti
sas komisy nu bu süre içinde bu işi iııccliye-
mezse aidolduğu Millet Meclisi Komisyonunun 
metnine .'itibar edilecektir şekline mi gelecek
tir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA. VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Şimdi arkadaşlar, malûmunuz Cumhu
riyet Senatosu komisyon!arında Millet Mecli
sinden gelen nihai metin müzakere mevzuu 
olur. Yani onun bizdeki muadil'., karni yonu 
değil; zaten o komisyolarm bize raporları 
gelmez. Bize Millet Meclisinin kabul ettiği son 
metin gelir. Bu münasebetle şunu da arz ede
yim ; «Başkanın, b'." şahsın elinde mi bıraka
lım.» dendi. Arkadaşlar, bu değişen maddenin 
sonunda itiraz koyduk. Hem Hükümete hem 
üyelere itiraz hakkı veıildi. Eğer Başkanlık 
Divanı ki, hiçbir zaman itimatlarınıza mazhar 
olan bir Başkanlık Divanının bu yaldan netice 
almasına imkan yak. Fakat, orada Hükümetin 
ve üyelerden birinin ilk celsede itiraz hakkı 
var. Umumi Heyet hakem olacaktır. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Bu cevap olmadı. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ha-
yr*; size diyeceğimiz husus Millet Meclisinden 
gelen metn'ni, müzakere müddetiri geçiren ko
misyon aynen kabul etmiş sayılacaktır. Bir baş

ka komisyon varsa oraya gidecek, orada tetkik 
cdiieeeKua. 

BAŞKAN — Karma İhtisas Komisyonu da
hi kendi i ne tâyin edilen müddet içinde ikmal 
ctnıcd-ği takdirde Millet Meclisinin son metni 
kabul etmiş olarak Heyeti Umanı yeye gelecek-
tir. Bu müzakere o zaman Millet Meclisi met
ninin üze.indc Cumhuriyet Senatosunda yapı
lacaktın. Teşekkür ederim Sayın Tuna, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Soru mu Sayın Atalay? Buyu
run. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir kamisyan
da birine:'.- değişiklik yap İmiş, ikinci k mi yon
tla bir derişiklik yanılmış, üçüncü komisyonda 
Millet Meclisi metni eğer denildiği şekilde 
yapılırsa bu müddet geçerse Millet Mcclb'niıı 
metni kabul edilmiş sayılacak mıdır yoksa bi
zim komisyonların metni mi esas olacaktır?. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Mil
let Meclisinden gelen metin kabul odilmiş sa
yılacaktır. Blz'inı Tüzüğümüze «son komisyan 
metninin müzakeresine» diye bir kayıt yoktu:'. 
İhtisas komisyonunun bünyesinden çıkması lâ
zımdır. Üyeler Hükümet her zaman itiraz et
mek suretiyle şu kanun mevzuunda hangisi sa
lahiyetli komisyondur bunları b'fdirmesi ve 
müzakerenin bu göre yapılması zaruridir. Ko
misyonlar her hal ve kârda Millet Meclisinden 
gelen metnin üzerinde çalışacaklardır. Müd
detini geçiren kemisyen Millet Mceltsicin met
nini kabul etmiş sayılacaktır. 

BAŞKAN — S~yuı Tuna, Sayın Atalay «üç 
karn'syandan 'geçti. İçişleri, Anayasa ve Adalet 
Kamisy;mı, ikinci komisyon tetk'katnıı bitir
di metin irerinde tadilâtını yaptı, son komis
yona geldi. O müddetini ikmal etmek suretiyle 
bir imkânsızlığa meydan verd'. Bu takdirde, on
dan evvel tetkikat yapan iki komisyonumuzun 
hizmetleri nazarı itibara alınacak nrckr? Alına
cakça hangisi almanaktır. Abnnııyacaksa Mil
let Meclisi nıetri mi esastır . O hususta aydın
lanma1' 'ıst'yoıiar. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sa
yrı Başkanını, ben de onu izah ecliy:rum. Şim
di her komisyn kendisine ayrılan müddet 
içerisinde karara bağlanan karar yani bağladık-
lan karar o komisyonun kararıdır. Son ko
misyon müddetini geçirmiş ve kendisine veri-

— 10 



C, Somtcsıı B : 51 

le:ı müddet içerisinde karara bağlanmamışla o 
komisyon Millet Meelldndco gelen metni kobu 
etmiş sayılır. Fakat Umumi heyetlerin sen me
tin üzer.'ııde müzakere açmak mecburiyeti yok. 
Eğer diğer komisyonlarımızın yapmış olduğu 
değişiklik işin icabına uygun ise Hükümet, ko
misyonlardan biri, üye arkadaşlarımızdan biri 
teklif yapmak suretiyle değ'şiklik yapan ko
misyonun metni üzerinde de müzakere yapa
bilir. 

OSM/N ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, tamamlayıcı t i r sual istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Soru mu efendim, buyurun. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 

Şimdi usulen eğer bu tasarı muh':clif konıisycn-
larda görüşülecekse, Umumi IUyet'n son komis 
yon raporu metni müzakere edileceğine göre ve 
son komisyonun bu müddet içinde işi çıkaramaz 
olduğuna göre, Millet Meclisi metni kabul edil
miş sayılacağına güre, müzakere konusu Millet 
Mo"!İis'( metninden başkası olmamak gerekir. 
Halbuki, bundan evvel iki komisyonun bu ka
nun tasarısı üserincle çalıştıkları rapor ile bir
likte Heyeti Urnr.miy'yc gelecektir. Bu sebep
le bu mevrut teamürere ve usu"!e aykırı oluyor. 
S:n komisyon olmayınca, Millet Meclisi metni 
kabul ed İmcylncc ('teki komisyrnlarm me'n" 
münakaşa ve müzakere edilecektir. Çünkü 
Umumi Heyete niyabete"! o komisyonlar orada 
vazife görmüşlerdir. Raporun ortaya çıkmasın1, 
nasd telif edecektir? 

BAŞKAN _ . Efendim Divan olarak bir hu 
susu tatbikat yönünden hatrdatmama müsaade -
lerinisi rica cdcr'oı. Heyeti umumiycler birbi
rine aykırı teklifleri muhtevi komisyon rapor
ları içinde tetkik edecekleri rrpor, komisyon ra
poru en son komiryonunki olmakla beraber ön
el :.n cvvslki kom'syorlarm raporlarını tetkik 
etme kararı almaktadır ve almış1 ardır. Yani 
Mil1 e: MocHsi metninin görüşülmesi zarureti 
dahi clsa, Heyeti Umumiye bir evvel vazife 
görmüş iki komisyondan bir kemi yonun ra
porum. esas a1 arak müzakereye vaz'edebilir. Bu
yurun Sayın Tuna. 

ANAYAS\ VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ / I IMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Şimdi muhterem arkadaşlar, arkadaş
larımla suali, haydi diyelim, 1 nci komisyon de-
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ğ iştir di, ikine j komisyon değişiklik yaptı diye
lim ; son komisyon da değişiklik yapmadı ve Mil
let Meclisinin metnini aynen ka.^ul etti. 

Son komisyon raporu üzerinde müzakere 
açıldığı zanran ne yapıyoruz. Diğer komisyon
larda değişiklik talebeden, karara varan arka
daşlar hangi metin üzerinde müzakere açılırsa 
açılsın tacili teklifinde bulunuyor, fikrini izah 
ediyor, değiştirilmesi çabasını gösteriyor. Bi
naenaleyh; bunu müzakere edip metni kabul 
etmek ile diğeri araş: uda bir fark husule gel
miyor. Hangi metinler alınırsa alınsın üye ar
kadaşlarımızın değiştirge önergesi vermek, ta
dil etmek, düzeltmek hakları ve imkânları var 
ki, komisyonların hangisinin metninin esas alın
ması Ifızırngeldiğtni Sayın Başkanımız da izah 
ve ifade buyurdular. Son komi'yon metni diye 
bir zaruret yok. İşin icabına uygun metin na-
zorı itibara alınır. Bu metne uymıyan arka
daşlar değiştirge önergesi vermek suretiyle ta
diline, ıslahına gidebilirler. Burada diğerlerin
den farklı olan husus yalnız Genel Kurulun 
müzakere için bir zaman kazanabilmesi, diğer 
komisyonların işin icabına ve ehemmiyetine uy
gun bir zaman içinde müzakere etmeleridir. 
Aksi o i yaptoğımız zaman pek çok komisyonlar
da bu konuşulmadan, Millet Meclisinin metni 
kabul edilip gönderilmiştir. Bir aksaklık olmL-
y ı çaktır. Sonat aıun idaresi, hor hangi şekilde 
alırsak alalım, tecelli edecektir. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı da, komisyo
nun bir husustaki görüşünü öğrenmek ister 
tatbikat yönü"den. Millet Meclisi metninin 
kabulü zarureti halinde, tabedilecek evrakta, 
bir ve ikinci komisyon!arımız:n tetkikatmdan 
geçmiş rsporlar dcrcedildikten sonra, son ra
por olarak, komisyon raporu olacak bizim ko
misyonumuz görev ifa etmcdiğlrc rröre bu kısım 
açık mı bırakılacaktır? Millet Meclisinin metni 
mi yazılacaktır? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Iç-
^üzüğümüzdek'ı bu tadil şerhi k nulmak sure
tiyle Millet Meclisi metninin zaruri olarak ka
bul ecl'ldiği belirtilmiştir. Yani bu müddetin 
goçirVdiği ve bu. şekilde bir zaruretle Millet 
Meclisi metninin esas olarak alındığı belirtil-
1 e çektir. 

BAŞKAN — Soru mu Sayın Altan?.. Bu
yurunuz. 
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NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Efendim 
malûmu âlileri Umumi Heyete Millet Meclisin
den gelen metin değil, komisyonun kabul ettiği 
metinler' (müzakere edilir. Burada iki 'durum 
hâsıl oluyor. Eğer bir tek komisyona havale 
edilir ve bu müddeti geçirmişse cihetteki bu
radaki müzakereye Millet Meclisi metni esas 
olacaktır. Ama birçok komisyonlardan 'geçme
si lâzımgelen bir tasarı, buyurduğunuz gibi, 
iki komisyonu muzun tadil etmesiyle, üçüncü bir 
komisyona havale edilirse, bu komisyon da 
müddetini geçirirse burada Millet Meclisinin 
metni değil, tüzüğümüz gereğince bizim en son 
komisyon hangi tadil teklifini yapmışsa tadil 
ederek göndermişse, onun raporunun müzake
re edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu husus
taki komisyon fikri nedir? 

BAŞKAN — Sayın Altan, komisyon fikrini 
arz etti. Biz de bu noktayı bir tabı sistemi ba
kımından öğrenmek istedik. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Arkadaşı
mız bütün beyanında son kuUiisj'uii uıiLudeli/Ui 
geçirirse Millet Meclisinin metni burada müza
kere edilir dedi. Halbuki ben aksi kanaatteyim. 
Onun için bunun tavzihini istiyorum. 

AHMET NUSEET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlar, demek ben veziyeti iyi izah edeme
mişim, Tüzüğümüze göre son metnin müzakere 
mevzuu edileceğine dair bir kayıt yok. Biz ma
alesef tatbikatta bu işin, gelen metnin derinliği
ne inmeden sonu esas almaktayız. Fakat şimdi
ye kadar bu işte salahiyetli bulunan Anayasa 
ve Adalet Komisyonudur. Onun (metni nazara 
alınıp müzakere edilsin dediler. O Yüksek He
yet bunu reddetmedi ki. Gelen kanun mahiye
ti itibariyle 'hangi (komisyonun ihtisasına, gir
diği bellidir. Bu komisyon metninin nazara 
alınması ve müzakere açılması teklif edilebilir. 
Eğer böyle bir teklif yoksa, hiçbir sarahat 
yoksa, son metin nazara alınır, alınmaktadır; 
tatbikatı da öyledir. O zaman diğer üye arka
daşlarımızın daha evvel yapmış oldukları tadili, 
değişiklik önergeleri vermek suretiyle yaptır
maları ımümkündür. Yoksa Millet Meclisinin 
ınıetni esas olacak değildir. Her şeyden evvel 
hangisinin esas alınacağı bir karara bağlanabi
lir. 

İLYAS KAEAÖZ (Muğla) — Bir soru sora
cağını efendini. 

BAŞKAN — Soru mu efendim? 
İLYAS KAEAÖZ (Muğla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KAEAÖZ (Muğla) — Bu durum 

muvacehesinde Divanın muhatap son komisyon 
olması lâzımgelmektedir. Bunun hakkında ne 
düşünüyor komisyon? 

BAŞKAN — Son komisyon olması icabet
in ektedir diyorlar. 

AHMET NUSEET TUNA (Devamla) — 
Şimdi son komisyonun divana muhatabolması 
hali yok. Şimdi her komisyon müddeti içinde 
bunları ıbitirip vermeye mecburdur. Genel Ku
rul için de ayrılmış bir müddet var. Bunun 
neticesi olarak Başkanlık Divanı şunu yapa
caktır: Elimize gelen kanunlar (malûmdur. 
Umumi Heyetin hakkı ne zaman doğuyor bu
nu tesıbit edecektir Elinde bir defteri olacak, 
falan gün umumi heyette müzakere yapılması 
lâzımıdır diye, elbette tedbirlerini alacaktır. 
Başkanlık Divanım n gün görüşülmesi ted
birlerini alması bu tadiller karşısında zaruri
dir. Çünkü aynı zamanda bu değişikliğin Umu
mi Heyette müzalkeresi için de bir müddet ay
rılıyor. Umumi Heyette de bunun 1/3 üne ya
kın, bir zamanın Umumi Heyetin müzakeresi 
için ayrılması zaruri. Çünkü, esaslı tetkike tabi 
tutulmadan çıkan kanunlar pek çok oluyor. Bu 
takdirde Başkanlık Divanı Umumi Heyetin ya
pacağı cetvelde ne zaman müddetin geçmesi lâ-
zımgeldiğini takibedecektir. Müddetin geçmesi
ne rağmen Başkanlık Divanına verilmemiş olan 
tasarı veya teklifi elbette takibedecektir. İsti-
yecektir, arayacaktır, bulacaktır ve Umumi He
yetin gündemine koyacaktır. Bu sebeple belki 
birinci komisyonda kalmış, 'belki ikinci komis
yonda kalmış; herhalde her komisyon kendisi
ne ayrılan müddet içerisinde bunu müzakere 
edip karara bağlamaya .mecbur olacaktır. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOGLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOGLU (İstanbul) — 

Soru, aydınlatılsın da bir neticeye bağlansın. 

BAŞKAN •— Sayın Gümüşoğlu, istirham et
sem; sorular bir nevi karşılıklı konuşma şek
linde oluyor. ;Söz versem olmaz mı? Çünkü, 
söz alan arkadaşlarımız vardır. 
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Buyurun Sayın Kılıç. 
(MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — -Muhterem 

arkadaşlarım, en sevdiğim ve saydığını Sayın 
Nusret Tuna arkadaşımı dikkatle dinledim. Di
ğer hatipleri de dikkatle dinledim ve maalesef 
Sayın Tuna beni tatmin edemediler. Ben şu nok
talardan tatmin olmadım. Burada, Ankara, İs
tanbul ekspresi gilbi, herseyden evvel muhterem 
Başkanımız her kim ise muhteremdir içimizden 
seçtiğimiz değerli arkadaşımız, Polatlıya şu 
saatte varacak Eskişehir'e şu saatte varacak. 
Anayasa - Adalet Komisyonunda bos, öbüründe 
sekiz gün; Bunu'kim bilir arkadaşlar? Nasıl ya
par bu işi? Şimdi ben demin müzakere için Sa
yın Gül ek'I e konuşurken 3 - 5 'dakika sonra biter 
dedim. Üçüncü ve beşinci maddeyi bitiririz de
dim. Bitti mi? Devam ediyor, müzakere. Benden 
sonra iki, üç, beş arkadaş daha söz alır. Zanne
diyorum ki, 5 dakikada biter dediğimiz 5 günde 
ibiteeek iş değildir. Başkan, çok af buyursunlar 
Sayın Enver Aka Paşa Hazretleri de buradalar. 
Her Komisyonun ihtisasım pek lâyıkiyle bilebi
lirler mi? Ben şahsan 'bilebilir miyim? Tarım Ko
misyonunun kaç gün bu işi görüşeceğini başkan
lar bilebilirler mi? Olur mu böyle sey? Başkan 
oldum diye bütün komisyonların herşeyin bildi
ğini söyliyebilir miyiz Fevkalâde takdire yetkili 
olabilirini? Böyle şey olamaz arkadaşlar. Yani bir 
yetkiyi düzeltelim, Senatodaki müzakere müdde
tini kaeırmıyalım derken daha büyük bir hata
ya düşüyor gibiyiz. Kaldı ki, Tüzükte bir madde 
vardır. Sayın Tuna, bunu 'gayet iyi bilir, Sayın 
Başkanımız da (bilir. Başkanın komisyonları mu
rakabe yetkisi vardır. Teşekkül tarzları dâhil ol
mak üzere dikkatli olan, liyakatli olan Başkan 
der ki, yahu filân tasarı gideli 15 gün oldu, ne
rede kaldı? Başkanını ve sözcüsünü çağırır, ona 
iltifat da eder, tatbikatta öyledir. Arkadaşım bi
raz gayret edin der, tasarılar böylelikle çıkar 
Ama tatbikatta öyle olmuştur ki, ben de Divan
da bulunduğum zamanda tam yetki ile bu ayrıl
madığı için hakikaten müzakere süreleri geçmiş
tir. Anayasa yeni olduğu için acaba üç gün daha 
var mıydı, beş gün daha var mıydı münakaşaları
na girmişizdir. Hepimizin de sorumluluğu var
dır. Ama, bunu takyidedelim, güzelleştirelim der
ken daha büyük bir kötülüğü ihdasa yetkimiz ol
masa gerektir. Ben evvelâ bu müddet bakımın
dan bugün Başkanın şöyle, şöyle bir katar gibi, 
ekspres gibi, kabul etmesini beuktısiyemiyorum. 
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Böyle bir şeyin nasıl yapılabileceğini anlamıyo
rum, bir. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, Sayın Tuna 
buyurdular ki, «Millet Meclisi metni görüşülür», 
var mıdır. Arkadaşlar burada? Yoktur. Bakı
nız 36 neı madde ne diyor: «Bu süreler içinde 
karara bağlanmıyan metinler...» Metin nedir ar
kadaşlar, soruyorum burada, metin nedir? Teklif 
metni midir, Millet Meclisinin kabul ettiği me
tin midir, daha evvelki komisyonun kabul ettiği 
metin midir? Bugün dahi burada bir anlaşmaz
lık içindeyiz. Yarın bu maddeyi nasıl tatbik ede
ceğiz? Demek ki 36 ncı maddede vuzuh da yoktur. 
Sayın Tuna belagatı ile kendi talâgatı ile bize 
burada güzel bir şekilde şöyle olur diyor. Yarın 
muhterem arkadaşımız başkan olur gider, öteki 
bilmem ne olur gider. Bu sözler burada kalır. 
Bu madde öyle kolaylıkla geçeceğe benzemiyor. 
Ben şahsan rey verecek durumda değilim. 

Sonra; bir de arkadaşlar, yâni bunu demokra
siyle nasıl bağdaştırırız? Bizim komisyonumuz
ca görüşülmiyecek metin kabul edilmiş sayılır. 
Nasıl olur? Allah muhafaza benim görüşmedi
ğim, katılmadığım bilhassa hem iktidar yapıyor, 
hem de muhalefet yapıyor. Yapmıyormu? 6 se
nedir bunu görüyoruz. Görmüyor muyuz? Bil
hassa katılmıyor adam. Opistrüksiyon yapıyor, 
kapıdan bakıyor, komisyona katılmıyor, girmiyor. 
Bunlar millet huzurunda oluyor. Girmediği hal
de, girmiş de kabul etmiş gibi davranıyor. Olmaz.. 
neden 'olmaz? Şu itibarla olmaz arkadaşlar, eğer 
dersek! komisyon görüşülmiyen metinler, o ko
misyondan havale edildiği komisyona gider. Eh 
bir fikirdir, benimsememiş konuşamamış v. s. 
denilebilir. Başkanını seçememiş, şunu yapmamış, 
bunu yapmamış. Ama «kabul etmiş sayılır» den
mesi benim irademin dışında tüzük nasıl kabul 
ettiğimi kabul eder? Edemez. Binaenaleyh, bu 
mânada Sayın Tuna'nm izah ettiği yönü ile de
ğil, Anayasamızın falan maddesine göre işte baş
kan şöyle yapar, böyle yapar. Bir müddetleri tah
dit ediyoruz demesi, tabiî bizleri tatmin edemez. 
Buna benzer diğer hususlar da olur. Bu her zaman 
gördüğümüz gibi şimdi arkadaşlar da soruyorlar, 
Sayın Gümüşoğlu soruyor, diğer muhterem arka
daşlar soruyorlar. Kim muhatap arkadaşlar, 
bu durumda?.. Üç komisyona havale edilmiş. Evet 
kabul edilmiş sayılmış üçüncü komisyon, Sayın 
Atalay'ın dediği gibi hiçbir şey söylememiş ka-
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bul edilmiş sayılmış. Hadi Tuna arkadaşımızın 
dediği gibi de olsa ik;nci komisyon metni kabul 
edilse dâhi daha şimdiden anlaşamıyoruz. Acrba 
han^i komisyon müdafaa edecek burada? Belli 
değil. 

Binaenaleyh, bunu gelsin lütfetsinler muhterem 
arkadaşımız, bu kadar itiraz karşısında şu 34 ncü 
maddeyi bir defa deha okusunlar, bir defa daha 
tetkik buyursunlar. Olaki belki bizim kabulümü
ze iktiran edebilecek bir yumuşaklıkla getirebilir
lerde o zaman belki oy verobllirim.Ben bu haliy
le özür dileyerek oy veremiyeceğlmi arz ediyorum. 
Saygılarımı sunarım. 

BARKAN Sayın Ataîa.y buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Öyle anlaşılıyor 

ki, komisyon meseleyi derinlemesine tetkike fır
sat bulamamıştır. Komisyona iyice görüşülmek 
üzere havalesini bir önerge ile istiyeceğlz. 

Bundan önce görüşlerimi kısaca özetlemek 
isterim. 

Meselâ Millet Meclisinden gelen metni Baş
kan resen komisyonlara havale eder ve tutanak 
dergisine derceder deniyor ve komisyon da, bu
rada biraz önce ifade ettiği gibi, bir itiraz mü
essesesi olacaktır; şu komisyonda şu kadar, şu 
komisyonda şu kadar gün buna itiraz edilecek
tir, bu itiraz ilk birleşimde yapılacaktır. Bu ilk 
birleşim ne zaman olacaktır"? Havale tarihinde 
mi olacaktır? Tutanak dergisine d ercide mi ola
caktır, yoksa gelen kâğıtların üzerinde işaretle, 
yani gelen kâğıtlarda yazılması tarihinde mi ola
caktır. Bu itirazı yapmanın başlangıcını teşkil 
edecek, ilk birleşim ne zaman olacaktır? Çünkü 
burada «tutanağa başkan dercettirir» tâbiri var, 
bu bir. Havale tarihi var; iki. Bir de şimdiye 
kadarki usul vardır. Mehaz daima gelen kâğıt
lardır. Yani Başkan komisyona havale edince 
bu gelen kâğıtlarda işaret edilir. O itiraz ne za
man yapılacaktır'? Hava1 enin gelen kâğıtlarda 
yer alması ile üyelere dağıtılacak üyeler bun
dan haberdar olacaktır. Eğer tutanaklar olursa 
ki. tutanaklar bizde 1,5 - 2 ay sonra neşredilir, 
bu sebeple tutanaklar esas olamazlar. Çünkü iki 
ay sonra görüşme müddeti zaten bitmiş olacak
tır. Havaleyi üyeler bilmez, Başkan havaleyi 
hangi komisyona yapmış ise oraya gider. Bunu 
üyelerin bilmelerine imkân yoktur. O halde 
mümkün olan husus, gelen kâğıtlara dercini mü-
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taakıp ilk birleşimde ancak itiraz mümkündür. 
Bu tasrih edilmemektedir. Sayın Bekata daha 
etraflı olarak izah edecek, itiraz için şahıs ve 
muhatabolan komisyon yeni bir statü, yeni bir 
sistem getiriyor. Sayın iki üye arkadaşımız bu 
değişikliği isterken, eski sisteme ve hukuk an
layışına bağlı kalmışlardır. Sırf üyeler itiraz 
edebilir esasını komisyon üyelerine de vermiştir, 
Hükümete de vermiştir. 

Şimdi yasama organının iç bünyesini ilgilen
diren mevzularda demokratik anlayış ve parlâ
mento hukukunun esası odur ki; Hükümet dai
ma seyirci ve ilgisiz kalmak mecburiyetindedir. 
Şimdi Başkanlığın havalesine komisyon üyeleri
nin müddete veya başka hususlara itirazını, aynı 
şekilde Hükümete de itiraz yetkisini bâzı arka
daşlarımız tanımaktadırlar. Bu yanlıştır, hata
lıdır. Eski İçtüzükte de bu itiraz hakkı yalnız 
üyelerindir. Tatbikat da öyle olmuştur. Arka
daşlar gerekçelerinde bunu da göstermiyorlar. 
Hükümete bu itiraz yetkisinin verilmesinin ge
rekçesi nedir? Yani, yasama organlarının iç bün
yesindeki konularda itiraz hakkı... Bu büyük bir 
mesele değil. Ama hukuk anlayışına uygun de
ğil. Hükümetin itirazı büyük bir hukukî mesele 
değildir, ama haklarında kıskançtırlar. Parlâ
mento hukukunda bu geleneklerin korunmasına 
gayet dikkat edilir. Arkadaşlarımız bu hususta 
bize çok zorunlu gerekçe göstermedikleri takdir
de Hükümete itiraz yetkisi tanımak olmaz. Çün
kü tetkik ederseniz göreceksiniz ki, 22 nci mad
dede Hükümete ait böyle bir yetki yoktur. Eski 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Hü
kümete böyle bir yetki yoktur. Arkadaşlarımı
zın teklifinde de yoktur. Komisyon gerekçesiz 
olarak ayrıca Hükümete bu itiraz yetkisini ver
mektedir. 

Üçüncü bir konu, komisyonun bir teklifini 
ben haklı bulmaktayım. Bu da Başkan hava
ice, ni yaptığı takdirde hangi komisyonda ne 
müddet görüşülmesi gerektiğini tâyin edebilir. 
Bunda hukuka aykırı bir husus yoktur. Bu me
sele bizim Anayasamızın görüşülmesi sırasında 
büyük bir hukukî mevzu teşkil etmişti. Çift Mec-
llr. sisteminde kanunların görüşülmesinde tatbik 
od lccek şekiller ve müddetler yönünden. Çift 
Meclis s'steminin zorlukları ve başka memleket
lerdeki iki Meclise yöneltilen mahzurların başın
da gelen husus iki Mecliste kanunların uzun 
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müddet görüşülmesi ve kanunların sürüncemede 
kalması ve kanunların çıkmasınclaki bu zorluklar
dır. İki Meclis sisteminde başlıca mahzurları ve 
bunlara yöneltilen kusur budur. Bu sebeple, bir
çok memleketlerde kanunların görüşlümesinde, 
İtalya'da, Fransa'da, Japonya'da olduğu gibi, 
müddetlerle kayıtlanmıştır. Ama onlarda mekik 
sistemi değildir ele İtalya'da olduğu gibi kanun
lar Meclise de verilebilir, Senatoya da verilebilir. 
Bizde Anayasa bir başka esas tatbik etti. Kanun
lar evvelâ Mecliste görüşülecek sonra Senatoya 
gidecektir. Senato kıskıvrak bağlanmıştır. En 
çok üç ay iç nde görüşülmesi mecburiyeti vardır. 
Demek ki bir defa Anayasamız bir sistem kabul 
otti. Cumhuriyet Senatosurda görüşme müddeti 
üç av ile bağlıdır. Ama daha da kısıtlayıcı hü
kümler vardır. Eğer Millet Meclisinde bu üç av
dan daha az bir zamanda göHişiVmüş ise o müd
detler içinde pörü-ıülür. Millet Meclisinde her 

[ 
hangi bir sebeple daha kısa zamanda görüşül-
müşse Senatoda da o~!a bağlı olarak görınülcçek
tir. Birinci Meclis olan Millet Meclisi gavot ge
niş imkânlara sah'p, Cumhuriyet Senatosu ise 
ona bağlı ve ayrıca da Anavasamn tâyin ettiği 
i'ç aylık bir çerçeve ile de kısıtlıdır, Ana."asa 
bu şekilde bağlamış olunca, komisyondaki görüş
me "üreleri, ki - Barikan hrkircin-, Savın Kike'm 
bo"anla."i mantıki <~ö~iu,mektrdT; ama - su ba
kımdan Başkan haklıdır : Konuların çabuk görü-
şülmes' için Bakana İçtiuÜTÜn ve^d'ği bir hak 
var. 7 rci mr.ddrn'n son fıkrası, Balkan mura
kabe ycrtYslni kullanarak komisyonlar şu za
manda çıkarın d'vobllir. Ama Başkan bu yetki
yi kullanmıvabTır. Başkan bu murakabe vi te-
rrr.n o'-m'vebilir. Bunu müeyyideye bağlamak 
için. İçtüzüğe hüküm kokması Ana vahaya a^kru 
değ'ld'r. Bu bakımdan Savın Özden'le iştirak 
hal'nde olmama imkân vok. Kom;svo~>uu bu 
yöndeki tekl:fl kabul rd"lmel:d"r. Ye~d İçtiuük-
tn do. p.̂ ki IçtiHîkte de bu yokla büküm var. Es
ki İçtüzükte «Eğer konuşucular 1,5 - 2 av Vndc 
mevzuu "•öuisomczlrTo komisyonlarda görüşülme
sine artık lüzum yoktur > 

D^mck k', kınusvoMarda eğer 1,5 av ic'nrsm-
d^ "•örü-.meler frtmenusse ü-eler rnırA Gene1 Tv"-
ruVla görüşülün-*.'ni ü-.t'vobTr. Üç av •müddet' 
va-dır. Ama daha b'r bucuk av p-ecm^d^n \vc 
hakkını kullanacak, d İvecek k;, B>veti Umuruvc-
de görüşülsün diye müracaat edilir, oylanır. 

Kabul edilirse komisyondaki geri kalan müddet 
gözetilmeden Umumi Ileyet re'sen tasarrufunu 
kullanır ve bunu görüşür. İçtüzükte de hüküm
ler vardır. Bu bakımdan da Başkanların kom:s-
yonlara havale ettiği sırada 'hangisinde ne müd
det görüşülmesi gerektiğini tesbite yetki veril
mesi hususu Anayasaya aykırılık taşımadığı gi
bi, İçtüzüğün d'ğer hükümlerine de uygundur 
ve Cumhuriyet Senatosunda kanun tasarı ve 
tekliflerini müddeti içerisinde görüşülmesi ve 
Cumhurlvct Senatosu Genel Kurulunda rahat
lıkla irörtrâilme imkânı sağlanabilmesi için bir 
müddet tesblti yerinde ve faydalıdır. 

Cumhuriyet Senatosunda b'rçok kanunlar ko-
m'svonlardaki müddetin 5 te 4,5 u 5 te 4,8 i gö
rüşülür. İki in gün kala Umumi Hevete gelir, 
Umumi Heyette b'z"m kaıit bir atasözümüzdeki-
ne uygun olarak, iki ayağımızı bir pabuca sıkış
tırmak suretiyle görüşmek mecburiyet'nde kalı
rız. Çoğu zaman görülmüştür ki, kanunların tü
mü görüşülüp maddeler'n'n dahi Umumi ile ve t-
te görüşülmesi imkânına sahlbolamamışızdır. Sırf 
komisyonlarda uzun müddet görüşüldüğü için. 
Bunu kim ayarlıyacaktır? Başkanın ayarlaması 
lâzımdır. Ama Başkanın bunu İçtiuükçe verilen 
bir yetkiyle doğrudan doğruya ayarlaman ayrı 
bir şeydir, komisyonlar denetleme yetkls'ne sa-
hibc1arak, nüfuz kullanmak suretiyle ayarlaması 
ayrıdır Bizim yasama ve siyasi hayatımızın, sos
yal hayatımızın her cephesinde görülen şudur k'; 
Devlet zorunluğu -ve kanun açıklığı olmadığı müd
detçe sempatimizi ve yahut nüfuzumuzu kullan
mak suretiyle işleri gördürmek mümkün değildir. 
Bu sebeple İçtüzükte tesblt edilen bir sistem 
içerisinde Başkanın komisyonlara hava"!esinde mu
ayyen müddetleri göstermesi yerindedir. 

Ancak bir hususta komisyonla beraber olma
ya imkân yoktur. Komisyonun Sayın Başkanı bu
rada ifade ettiler, dediler ki; «Başkan üç komis
yona havale ett'ler. Bir ve ikinci komisyon de-
ğlşt'rme yaptı, üçüncü komisyon Başkanın tâyin 
ettiği müddet içerisinde görüşemedi ise, o zaman 
Millet Meclisi metni burada esas olarak alınacak
tı \\» Ye bunun mahzunu iip-i sıv'iTdiU'ünde de 
Sayın Başkan dediler İri; Bir hüküm vardır, 3 
komisyon görüşmüştür, her hangi b.r üye Umu
mi Heyette teklif ederek şu komisyon metn'n'n 
Görüşülmesini talebedebilir.» Bu ayrı bir mesele
dir. 
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Umumi Heyette bir önergeyle üç, dört ko

misyondan her hangi birinin metninin burada 
görüşülmesi ayrıdır. Burada bir komisyonun 
müddeti içerisinde görüşmemesi sebebiyle Millet 
Meclisi metninin kabulü ile o kabulün muteber 
addedilmesi ayrı bir şeydir. Bu noktada komis
yondan ayrılıyoruz ve komisyonun burada kuv
vetli olmadığını ve haklı sebeplere dayandığını 
ifade etmek lâzımdır. Şimdi bizim birçok mad
delerimizde hükümler de mevcuttur. Bir tasarı 
veya teklifi Genel Kurulda ilgili komisyon savu
nur. Bunu bileceğiz. Diğer bir veya daha ziyade 
komisyonda aynı tasarı veya teklif hakkında gö
rüşme yapılmış ve raporlar düzenlenmişse o ko
misyonlar gerektiğinde, yalnız kendilerine aido-
lan maddeler veya kısımları savunurlar. 

Demek ki «Son komisyon» tâbiri bizde yoktur. 
Ama bizde İçtüzükte olmamasına rağmen son ko
misyon raporları, Genel Kuruldaki konuşmalara 
esas ittihaz edilir. Bu ilgili komisyon raporları
na rağmen, eğer bir önerge de verilmemiş, bir 
talep vâki olmamışsa son gelen komisyon raporu 
okunur ve umumiyetle son komisyon yetkili ko
misyon olarak kabul edilir. Başkan da havalele
ri yaptığı zaman son komisyon olarak daima ilgi
li ve yetkili komisyonu görür ve böyle yapar. 

Şimdi kurulmuş bir gelenek ve tatbikat var
dır. Bu tatbikat karşısında komisyon acaba de
ğiştirmeyi kabul etmezler mi? Başkanın tâyin 
ettiği müddet içerisinde, son komisyon eğer gö-
rüşememişse bir veya ikinci komisyonlarda görü
şülüp bu son komisyona gelmiş ise ve komisyon
lar ilgili komisyon ise, onların yaptığı değişiklik 
Umumi Heyette görüşülüp son komisyon olarak 
kabul edilir. Son komisyon, yani görüşmemiş ko
misyon Cumhuriyet Senatosu adına iradesini 
olumlu veya olumsuz izhar etmiyen bir komisyon 
Millet Meclisine atıf yapmak suretiyle onun te
celli eden iradesine muteberdir, addedip burada 
görüşmeye esas ittihazından ziyade Cumhuriyet 
Senatosu adına görüşme yapmış bir komisyonun 
görüşmesini muteber 'addedip onu getirmek, müd
deti içinde görüşmiyen komisyonda hiç görüşül
memiş farz etmek daha doğru ve yerinde olur. 
Misal arz edeyim. Bir veya ikinci komisyonda gö
rüşülmesi yapılmış ve bir değişildik yapılmış, 
3 ncü komisyon müddeti içinde görüşmemiş - ki 
bu bir istisna olacaktır, şüphesiz, her görüşmede 
olmıyacaktır, müddeti içinde komisyonlar çalışa

caktır - veyahut 1 nci veya 2 nci komisyon müd
deti içinde görüşemiyecek ve üçüncü komisyon 
halledecektir, üçüncü komisyon getirecektir. Bu 
sebeple, misalimiz ender rastlanacak bir hal ol 
makla beraber mümkündür, bir. 

İkinci; komisyonlarda Cumhuriyet Senatosu 
adına tecelli etmiş olan iradeyi bir tarafa bıra
kacağız. Sırf müddetinde müzakeresini yapma
mış, komisyonun bu çalışmaması üzerine Millet 
Meclisinin iradesini bizim adımıza yapılan irade 
izharından önce alıp buraya getirmek doğru ol
mıyacaktır. Ama şöyle mümkündür: Cumhuriyet 
Senatosu eğer daha önce komisyonlarında değiş
tirme yapılmış ise, komisyonlar bunu müddeti 
içinde görüşmemiş ise komisyona havalesinden 
sonra hangisi müddeti içinde görüşebilmiş ise, 
onun muamelesi muteber addedilir ve bunlardan 
da en son komisyonunla, esas alınır ve o görüşme 
sırasında dahi komisyonun dediği gibi her hangi 
bir üye o komisyon veya öteki komisyonun değil 
de Millet Meclisininkini değiştirmek istiyebilir. 
Yeter ki, Umumi Heyet bunu kabul etsin. Fakat 
bizim bir heyet olarak, Yasama Organı olarak, 
bizim adımıza kendi komis.yonumuzda yapılan 
bir değiştirmeyi muteber addetmiyerek sırf müd
deti içinde görüşülmedi diye sanki bir cezalan
dırma gibi Millet Meclisinin metnini getiriyoruz. 
Öbür komisyonlarda eğer bir değişiklik yapılma
mışsa zaten o zaman Millet Meclisinin metni esas 
alınacaktır. Ancak heyetimiz adına kendi ko
misyonumuz irade izhar etmişse onu nazarı itiba
ra almamak doğru değildir. Bunu bu şekilde na
zarı itibara almak yerinde olur zannediyorum. Bu 
şekil içinde komisyondan istirham ediyorum ve 
önergemi de diğer arkadaşlar konuştuktan sonra 
vereceğim. Böylece bütün fikirler de anlaşılmış 
olacaktır. Ondan sonra komisyon ya bunu geri al
sın ve komisyonda görüşmeyi yapsınlar, yahut 
eğer bu zahmete katlanmıyacaHarsa biz bir öner
ge ile komisyona havalesini rica edeceğiz. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

senatörler, mesele Anayasamızın 92 nci maddesin
de kanun metinlerinin Senatomuzda konuşulma
sının ve komisyonlarda görüşülmesinin müddete 

I tâbi olmasından doğmaktadır. Millet Meclisi gibi 
biz de müddete tabi olmasaydık böyle Tüzüğümü-

J ze maddeler konulmasına lüzum yoktu. Madem 
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ki müddetle tahdidedilmişlz, bu müddet tahdidin
de Genel Kurulu tahdldeden kanun ve Anayasa 
muvacehesinde elbette biz komisyonların da ken
di haysiyetimizi korumak bakımından, Genel Ku
rulun haysiyetinin korunması bakımından onları 
da müddetle tahdidetmek mecburiyetindeyiz. Biz 
burada titizlikle davranıyoruz, filân komisyonun 
kısa zamana tabi tutulması, fikirlerine hürmef 
edilmesi, ihtisas komisyonlarının ihtisaslarına da
ir olan hususlarda mütalâasının ainımaması bi
zim için bir nakisedir diyoruz. Veyahut müddeti
ni geçirmiş olmasından dolayı bunu bir nakisc 
olarak kabul ediyoruzda Genel Kurulda, korniş 
yonların vazifelerini yapmamalarından mütevel-
lldolarak bütün memleket sathında Senatonun ça 
Ilımadığının tescil edilmesi hususuna hiç dikka 
etmiyoruz. Üç tane arkadaş, beş tane arkadaş ko
misyona gelmiyecek, bunlar müddeti 15 günlül' 
veya üç aylık müddetleri geçirecekler biz Genel 
Kurulda bu metinleri görüşeni iyeceğiz ve onda: 
sonra dâ Millet Meclisinin metni aynen Senato 
dan çıkmış gibi kanunlaşacak ve bundan dolay: 
hiçbirimiz hicap duymıyacağız. Binaenaleyh 
Anayasada emredici bir hüküm bulunmadığınr 
g'öre müddet bakımından komisyonların tahdide 
dilmesi Anayasaya aykırı değildir. Esasen kıy
metli arkadaşımız Atalay'm da belirttiği gibi. 
komisyonların çalışmaları Bakanın murakabes 
altındadır. Başkan, bu müddeti Tüzük tadili ile 
vermesek bile, icabederse komisyonlara direktif 
vererek biran evvel çıkarılması iç*n gerekli; tecl 
birleri alabilir. Biz burada Başkanı da bağlamır 
ve Başkana tahdidettirmek suretiyle müddetleri 
bu işin mutlaka Genel Kurulda görüşülmes'n 
temin etmenin yolunu aramış oluyoruz. Esasen 
burada yine komisyonlardan birinin görüşmemiş 
olması, muhtelif komisyonlardan geçen tasarının 
bu komisyonlardan birinde görüşülmemiş olma 
sı da yine neticeye tesir etmez. Millet Meclisi 
metninin - bu Anayasa ve Adalet Komlsyonunur 
mütalâasının aksine bir kanaatle şunu arz ede
yim - Millet Meclisi komisyonu metni kabul edil
miş demek değildir. Meselâ, 3 komisyonda görü
şülmesi lâzımgelen bir tasarı ve teklif 2 komis
yondan geçtikten sonra 3 ncü komisyonda müd
deti geçirilirse, kendisine verilen müddet geçer
se, dolayısiyle bir evvelki komisyonun raporu ka
bul edilmiş demektir. Millet Meclisinin raporu ka
bul edilmiş olamaz. Esasen teklif J I mahiye tin" r-
de bu olması lâzımgelir. Yani 36 ncı maddenlı 
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tadil teklifindeki, «bu süreler içinde karara bağ-
lanmıyan metinler komisyonca aynen kabul'-"edil-
miş sayılır.» cümlesinden bunun Millet Meclisin
deki metnin aynen kabul edilmiş olacağı mânası 
çıkarılamaz. 

Ancak kendisinden evvelki komisyon metninin 
kabul edildiği mânası çıkması iktiza eder. Ama 
bir komisyona havale edilmiş ve o komisyondan 
aonra Yüce Senatoya gelecekse, o vakit Millet 
Meclisi metninin kabul edilmiş olması icabeder. 
Esasen komisyonlarda bir meselenin görüşülmüş 
olması da nihai bir karar demek değildir. Nihai 
kararı verecek, kanunlaşma vasfını verecek Yü-
3e Senatonun kararıdır. Binaenaleyh, bir ko
misyonda bir işin müddeti içinde görüşülmemiş 
)lması bizim için büyük bir mahzur doğurmaz. 
Esasen komisyonlar, ihtisas komisyonlarıdır, 
meseleleri, metinleri, kanunları kendi ihtisasları 
dairesinde esaslı şekilde tetkik ederek huzuru
muza getirmek ve Genel Kurulda daha fazla 
uzun bir müzakereye tabi tutulmadan onların 
gösterdiği yolda, Genel Kurulun tasvibini almak 
Ttıretiyle Anayasa muvacehesinde kanunlaştır
maktadır. Binaenaleyh, komisyon bu işi yap-
mamışsa, bundan dolayı Genel Kurulun müddete 
"abi olan haklarını tahdidetmemek icabeder. 
Onun için evvelemirde Anayasa muvacehesinde 
ve İçtüzüğün 7 nci maddesine göre Başkana ver
diğimiz salâhiyetler muvacehesinde bu müddet
lerin tâyini uygundur ve Anayasaya da uygun 
düşer. 

Burada işin iktidar tarafından suiistimal 
edilmesi mevzuu Özden arkadaşımız tarafından 
İleri sürülmüştür. İktidarların bununla alâkası 
lıiçolmazsa gerek; iktidar esasen bir kanunun 
kendisi tarafından çıkarılmasını teklif etmişse, 
bunun biran evvel çıkmasını istiyorsa ekseri
yeti olup fiilen tek parti de olsa, koalisyon ola
rak muhtelif partilerden meydâna gelen bir ik
tidar da olsa, komisyonlarda da yine iktidarda 
ve ekseriyette demektir. Komisyonlara müddet 
verildiği takdirde görüşülmesinde iktidarın bir 
kaybı olmaz. Aynı müddet içinde görüşülerek 
çıkarılması temin edilecektir. Çünkü komisyon
da da ekseriyettedir. Bunun için telâşa düşmeye 
hiç lüzum yoktur. Ama müddet lâzımdır. Bu
günkü fiilî, tatbiki durum bunu ica'bettirmek-
tedir. Maalesef senatör arkadaşlarımızın çoğu 
komisyonlarda vazifelerine gereken ihtimamı 
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göstermemekte, devam etmemektedirler. Bu 
yüzden hatırınızda olduğu gibi, geçen sene iki 
Meclis arasında bu müddet mevzuunda ihtilâf 
doğmuş ve bu yüzden iki Meclis birden birçok 
kanunları yeniden müzakere etmek mecburiye
tinde kalmıştır. Bu da Meclislerimizin, yasama 
organlarının birçok işlerini aksatmakta ve iş 
hacmini artırmaktadır. Onun için bu müddet
lerin konulması yerindedir. Zaten müddetlerin 
konulması da ihtisas komisyonlarının durumuna 
göre Başkan tarafından takdir edilecektir. Bun
da bir mahzur yoktur. Metin doğrudur, yerin
dedir, iltifat buyurulmasmı arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar

kadaşlar, -Sayın Özden'in muhalefetine ben işti
rak etmedim başta. Ama, konu açılıp, işlendikçe 
hakikaten Anayasa ve İçtüzük bakımından dik
katle üzerinde durulması lâzımgelen bir yere 
geldik. 

Şimdi mesele şu: Bir kanunun oluşunda 
Anayasamız Millet Meclisinin iradesini zaman
la tahdidetme'miş, serbesttir. Binaenaleyh, Mil
let Meclld bu ohrcaıu temin için organları 
üzerinde de bir tahdit yapmamıştır. Bu organ
lar serbest çalışırlar, b u m meydana getirirler. 
Sena'toya gelince; Anayasamız Senatonun ira
desini 'belirtmiş, zamanla tahdide tmiş tir. Bu 
ikisi arsında büyük faıfk var. Hareket nokta
mız bu olunra, biz ister istemez Senatonun ira
desini belirtmek safhası içindeki bütün oluşum
da. ve bu oluşumu sağhyan organların çalışma
sında 'bir zaman tahdidine gideceğiz, bu Anaya
sayla aykırı olmaz, aksine Anayasaya uygunlu
ğu temin eder. Bu hareket noktasının böyle 
olması lâzımı. Zaten tahdidetmiş Anayaea. Ona 
uymaya mecburuz. 

Şimdi ne olur uymazsak? Bir misal getire
yim. Zamanınızı almış olmayayım ama; Millet 
Meclisinde 3 komisyonda görüşüldü. Birer bu
çuk aydan fazda da kalmadğım kabul edelim. 
Onların Tüzüğü de müsait değil. Hükümet ve
ya teklif sahibi ioterse Genel Kurul gündemine 
alınır. 4,5 ay eder bu Genel Kurul gündemini 
de hiç hesaba katmıyalıaı. Bizde umumiyetle 
tatbikat şöyle cereyan etmektedir.- Millet Mec
lisinde hangi komisyonlarda görüşüldüyse ve 
eğer bunların 'bizde karşılığı varsa bizde de 

aynı komisyonlarda görüşülür. Umumiyetle 
tatbikat böyle yürümektedir Senatoda. 1 nci 
komisyon aidi 1,5 ayleik müddeti var. Müdahale 
edemezdiniz. 1,5 ay bunu kendisinde tutabilir. 
ondan sonra Hükümet veya teklif sahibi is'ter-
se Genel Kuruluna, getirebilir. 1,5 ay tutumca 
zaten 3 ayınız var Senato olarak. Anayasadan 
geliyor bu 'tahdit; geriye kalır 1,5 ay. Bunun 
15 günü Genci Kurula layrılırsa, ki - bunları 
hep beraber yaşadık - geri kalıyor bir ay. Bu 
bir aylık müddetten de her bir komisyona 15 er 
gün düşer. Kendiliğinden bir komisyon diğer 
komisyonun çalışma müddetini rahatlıkla t ah
dide debilir." O halde İçtüzüğü yaparken haki
katen Anayasaya bu noktada bir uygunsuzluk 
bıraknreatır. BeÜki dikkatten kaçmıştır, belki 
Meclis İçtüzüğünden hareket edilmiştir ve böy
le gelmiştir. Ama bu yeni Anayasamızda tat
bikat görmektedir. Teklif sahiplerine ve komis
yona burada iç tir ak ederim. Aks no, yapılması 
da lâzım, Anayasaya uygunluk bakımından. 

İkinci mesele <jııdur: Sayın Kıbç UmiM» et
tiler, «peki zamanı kim ayarlar?» Bunda da ilk 
r.ikla gelen husus şu: Başkan davranışlarında 
serbestti*. KerJdi anlayışına göre ayarlar. Ve
ya bir hüküm getirilsin, İçtüzükte hava?.e et
tiği komisyonların başkanları ile komışmak su
retiyle. Bir mahzur belirtildi, öyle ya, hangi
sinde daha çok kalabilir, hauRİöinin ihtisasına 
daha çok girer? Bunlar, ciddiyetle dikkat edil
mesi lâzımgelen hususlar. Bunu komisyon baş
kanları ile konuşarak yapabilir, bu Tüzükle 
gelir veya tatbikatla doğar veya bir başka anor
mal şekil daha var. Bu hallerde bu işi Başkan 
'.komisyonlara bırakır, umumi süreyi tâyin ede
rek onlar kendi aralarında yapabilir. Velhâsıl 
akla geliyor bâzı şeyler. Fakat Sayın Özden'-
in temas ettiği bir noktaya hak vermek tabiri
ni kullanmamam dahi insanın aklına gelir; • ilk
ti ia r olsun, muhalefet olsun, kim olursa -olsun 
komisyonlarda bir ge-ciktimıe olur mu? Arka
daşlar aslında geciktirme de meşrudur ve tat
bikatta görüyoruz. Muhalefet sırasında yapa
biliyor. Olabilir mi? Pekâlâ olabilir. Benim 
aklıma da o gelmişti. Ama bunu bir komisyon 
.yapsa, iktidar oy hâkimiyetini elinde tuttuğu
na ve komisyon bünyelerindeki oran bu hâki-
miy.-'ji de aynen komisyona aksettirdiğine göre 
bir komisyon için de yapılsa bu 3 aylık süre 
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içinde her komisyon için de ajağı - yukarı ya
pılabilir. Yani isteniyorsa görüştürülmez ko
misyonlar da, geciktirir, bir kaç gün getiriverir 
Genel Kurula, yine Millet Meclisine sadık kal
mak fikri varsa iktidar, bunu yapacaksa ve ak
lına koyduysa yapar. Ben bunun aksini de 
düğündüm evvelâ. Sonra baktım, ki böyle de 
olabilir, ikinci şekilde bu. Burada komisyon 
başkanı çok kesin konuştu. Hâdise önemli, dü
zeltme önemli, yapılması lâzım ama, Sayın Ata-
lay'ın dediği gibi, komisyon biraz daha bunda 
derine gidip olgunlaştırsaydı konuyu, 'herhalde 
daha iyi olacaktı. 

3 ncü onesele de şu: Hangi metin esas alınır ? 
Tüzüğümüzda filhakika yoktur. Ama tatbikat 
görmüştür son komisyonunkidir. Son komisyon 
•mudur /mutlaka? Hayır değil. Müdahale edilir 
ve ötefri komisyonlar da isterse kabul ederse 
Genel Kurul o da alınabilir. Ama bunlar umu
miyetle nazari sahada kalmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, dikkat kolay kolay çekilmez, her 
şeyde. Senatör olarak hepsini yapmaya imkân 
'bulunamaz. Teferruat gözden kaçar ve tatbikat 
son komisyondur diye umumiyetle gelebilir. 
Mutlaka demiyorum, ama umumiyetle gelebilir. 
Bu gelme doğru değildir. Aslolan şudur: 

Senato Millet Meclisinin metnini değil aslo
lan kendi bünyesmde olan komisyonlonn çalış
ması ve görüşlerini akdettiren komisyon me
tinlerini tetkik etmesidir. Bu çok mühimdir 
ve zaten kâğıtta size «Millet Meclisi metni» 
diye gelecek, bunun hemen yanma falan ko
misyonun değiştirisi diyeceğiz. Kaç komisyon 
varsa hemen yanma falan komisyonun değişti
risi diyecek. Burada şöyle olması lâzımdır. Eğer 
son komisyon ki, belirgin misal o son komis
yon iradesini iz;lıar etmcik imkânını 'göstereme-
diyse, konuşma imkânını şu veya bu şekilde bu-
lamadıysa onun bu ihmalinden veya bu imkân
sızlığından dolayı Senato kendisini bağlama
malıdır. Kendisini bağlayıp da Millet Meclisi 
metnini görüşme temayülünü veya buna tema
yül clemiyeylm, imkânlarını ortadan kaldırma
lıdır. Konacak şey o zaman şudur : Son komis
yon Millet Meclisinin metnini kabul etmiş de
ğildir, metni görüşmemiştir, kendisinden ev
velki komisyonlar görüşmüştür, belki Millet 
Meclisi metnini kabul etmişlerdir, belki değiş
tirmişlerdir. Ama değiştirdiği zaman, işte Se-
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nato adına vazife gören komisyonların değiş
tirdiği metinler muteberdir. Bir son komisyon 
bunu görüşmedi diye Millet Meclisi metninin 
müzakereye konulması imkânlarını ortadan kal
dırmamız lâzımdır. Orada belirtilir, kâğıtta. 
«Komisyonda görüşülememiştir» diye. Görüşü
leni emiştir denince bir evvelki komisyonda gö
rüşülmüş olup muteber olan da budur. Tatbi
kat böyle doğmalıdır. Gönül arzu ederdi ki, 
komisyon bu kısmı burada böyle belirtmeliy
di. Çok yanlışlıklar olur. 

Şimdi benim Sayın Komisyondan istirha
mım şu : Bu meseleyi biraz daha derinliğine 
tetkik edip olgun!aştırırsak bunda bir zaruret 
var, iştirak ediyorum. Ama birçok pürüzleri de 
beraberinde getiriyor. İstirhamımız Komisyon 
bunu almalıdır. Bütün arkadaşlar burada çok 
kıymetli fikirler söyledi, bunların ışığında tek
rar ettik edilmelidir. Ciddî bir konudur, değiş
tirilmesi lâzımgelen bir konudur. Daha mükem
melinin gelmesi imkânları önümüzdedir; Ko
misyondan istirhamımız bu kadar, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh> 

terem arkadaşlarım, Senatomuzun selâmetle ça
lışması ile ilgili İçtüzüğün ciddî bir hükmünü 
değiştiren bu konu üzerinde durmakta isa
bet gördüğüm için ben de huzurunuzda birkaç 
dakikanızı alacağım. Bir konu üzerinde her 
hangi bir arkadaş Anayasaya aykırılık iddia 
ederse önce o husus halledilir düşüncesi ile 
maddelerde .konuşaeaktmı. Bâzı sorular ister 
istemez maeldeîere de sirayet ettiği cihetle tü
mü üzerinde görüşmeyi maddelere geçmek sıv 
re tiyle dile getireceğim. 

Önce Anayasaya aykırılık konusunu halle
delim. Bu tcıklif Anayasaya aykırı değildir. 
Çünkü Anayasanın 36 ncı maddesi zaten Sena
tomuzun Meclisten gelen bir ikamın veya tasarı 
veya teklifi bir süreye bağladığına göre bura
daki b"r kelime anlay\şı bir yanlış istikâmete 
götürülüyor. Bunu arz ederek evvelâ bu kıs
mı halledelim. 

Senato Başkanlığı, Senato 'komisyonların
daki süreyi tesbit etmiyor. Anayasanın verdi
ği süreyi komisyonlarda ve Genel Kurul içinde 
geçecek süreye göre tanzim ediyor. Tesbiti kim 
yapmış Zaten tesbiti Anayasa yapmış. Bizim 
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bu değiştirme ile Senato Başkanlığı tespit et
miyor, tanzim ediyor. O halde Anayasaya ay
kırı bir duruın bahis konusu değildir. 

İk i ; 'bu değiştirmede bâzı fazlalıklar ve 
'bâzı eksikler var. Arkadaşlarım umumiyetle 
son derece güzel dile getirdikleri için ben üze
rinde fazla durmadan dokunacağım, sadece. 
Biliriz ki, biz nasıl bir Senato Başkanı, Bı
kanlar Kurulunda Başbakanın her hangi bir ko
nuyu şu veya bu Bakanlığa havlesine karış
mazsa, bir Senato Başkanına gedmiş tasan ve 
teklife de Hükümet, «sen o Komisyona değil do 
bu Komisyona havale et, ona değil de ötekine 
havale et, ona tâyin edeceğin süre şu kadar ol
sun, ötekine tâyin edeceğin süre şıı kadar o1 sun» 
diye müdahale edemez. O halde «Hüküme
tin itirazı» sözü fazladır ve teşriî organa Hükü-
metin 'bir nevi müdahalesi gibi mânaya gelir. 
Mahzurludur bu kapı açdıamaz. Binaena1eyh. 
23 ncü maddedeki «Hükümet veya» kelimelerin'n 
kakması eski hükümlerde mevcudolduğu giV 
sadece «bir Cumhuriyet Senatosu üyesinin iti
razı» hükmünün kalması lâzımdır. Hüküm e'L 

çok .sıkışık bir duruma gelirse ne yapar? Bü
tün Parlâmento hayat»ndaki tatbikatta Hn:ü-
metin müdahalesi bahis konusu olmamak km-
ırrnda hassasiyet gösterildiği için, Hüküm e\ 
iktidar partisi olan kendi partisinin grup 'bal
kanından veya bir komisyon üyesinden r'^r 
eder, o çıkar ifade eder. Bu tatfb'kat böyVd'r 
Bu iti/bar7a «Hükümet veya»' sözüne ih t iva 
y~lktur. B"rmn tashihi için bir önerge hazırla
mıştım, takdim edeceğim. 

İjVri°i k^nu : S" neı maddede, tadiYnde V-
zi,m yürürlükteki Tüzüğün 86 nm maddesmd" 
bir hüküm vm\ (Vada der ki; «her hangi b'" 
tasarı veya teklif bir komisyonda bir a^-\r-
f 1.7i a k/i1ı'f""' üyelerden !bî'™" hnnr,rı ^"T.-,"^-"1— /> 
sini Genel Kurula getirebilir.» Şimdiki tadiklc 
bu hüküm ka'kıyor. Ama müeyyide d? ^o1-
Yani her hannri bir komisyonda sür-1 b ' tmV-
ne olur? Bu ICSTII meskût kamus. O h'^de m~-
na yeni bir hüküm koymak lâ-vm. Pm hük'-^ü fV 
şöylece teklif ediy^rnm. «Bu gibi hallerde Cv^--
hurVet Senptmn Başkanlığı tasan ve teklifi r 
derhal sonraki komr<svma ve G°nnl Kuru1 a gön
derilmesini saclar» Bm Genel Kurulda sürr 
bitmiş, buradaki deft's'ıkijk de bu V ^ n "ürpv* 
taki'beden işlem meskût kalmış. Yürürlükteki 

Tüzükte ise her hangi bir üyenin Genel Kurula 
bunu getireceğine dair âmir hüküm olduğu hal
de burada yok. Buna şimdi lüzum kalmıyor 
ama bunun yerinde bir boşluk hâsıl oluyor. Bu 
boşluğu Senato Başkanlığının derhal müta-
akıp komisyona veya Genel Kurula bu tasarı 
veya teklifi getirmesi sureti ile doldurmak lâ
zım .geliyor Son 'komisyon bu süreyi aşırnrşsa 
arkadaşlarım isabetli olarak benim de düşün
düğüm bir hususu dile getirdiler. Buradaki 
Anayasa espirisi iki Meclis espirisi şudur : Se
natoya Millet Meclisinden gelmiş bulunan bir 
tasarı veya teklifte Senato adma ilk tetkiki İh
tisas Komisyonu yapıyor. Bu komisyonlar üç ta
ne olmuş. Birinci komisyon tasanda süresi 
içinde bir değişiklik yapmış, ikinci komisyon 
bu değişikliği daha da tekemmül ettirmiş. Yani 
Senato adma incelemede bulunan İhtisas Ko
misyonu Senato görüşünü 'kendince tesibit et
miş bir değişiklik halinde. Fakat üçüncü komis
yon kendisine tâyin edilen süre içinde konuş
mamış. Böylece değişiklik kabul edilmek sure
tiyle süresi içinde konuşamadığına mröre ne e^a-
caık? Millet Meclisinden ge^n teklifi kabul 
otmiş hale geliyor. Bu halde Genel Kurula bu 
teklif ge"!ir de aynen kabul edersek Senato ad'-
na teklifte, bir değişiklik yapnrş bulunan birin-
m ve ikinci komisyonlann bütün müzakereleri 
hükümsüz oluyor. Ancak hiç te'fkik yanmamış 
bulunan ve reyini izhar etmiyen üçüncü ko
misyon otomatikman Millet Meclisinin metnini 
kr.bul etmiş sayılarak Genel Kurul bu metin 
üzerinde müzakere yaıomaya mecf:ur kabyor. 
Bu. doğru deği]dir. O hakle ne oVacak? Bunun 
'cin de önergem şöyVdir : «'Süre son komis
yonda geçirilmiş ve daha önceki komisyonda 
değişiklik yapılmışsa son komisyonla hiç gö
rülmemiş sayılarr.ik değişiklik yapan önceki ko
misyon metni Genel Kurul görüşmelerinde esas 
aknır. Bu suretle Senatonun komisyon çabş-
ma1annm hükümsüz addedilmesi gibi Senato
muzun hayatında ve meclislerin hayatında iti
yat haline gelmemiş bulunan bir ç/ğırı acımak 
verine. Senato Komisyonunun emeği ve görü-
di değerlendirilir. Genel Kunıl nihai hükme 
varır.» Burada son olarak eksik gördüğüm bir 
hususu da dile getireceğim. 

Bu hüküm madem ki, bir iMiyaca cevap 
vermek üzere tekemmül ettirilmektedir, o hal-
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de bizim bütün bünyemizle ilgili ve fa'kat bu 
değiştirmenin içinde yer almamış olan bir hu
susa da yer verilmelidir. 0 da şudur : Komis
yonlarda kendilerine havale edilen tezkereler 
vardır. Bu tezkereler ilgili maddede «bir ay 
zarfında hükme bağlanır» âmir hükmüne rağ
men, tezkereler öylece kalmakta ve bâzı komis
yonlarda yıllarca bakliyen tezkereler bulun
maktadır. Madem ki bir tanzim yapıyoruz, bu
nun 36 ncı maddenin sonuna şöyle bir ek ilâ
vesi ile bu maddeyi tamamlamak mümkündür.. 
«Komisyonlar kendilerine havale olunan tez
kereleri bir ay içinde sonuçlandırırlar. Bu sü
re içinde sonuçlandırılmıyan tezkereler hak
kında Komisyon Başkanlığı yazdı gerekçe ile 
sürenin uzatılmasını Senato Başlığından iste
mek zorundadır.» Bunu bir cümle ile açmak 
ihtiyacını duyuyorum : Tezkereler için Anaya
sada bizi Senatoyu bağlıyan süre tahdidi yok
tur. Sadece İçtüzükte bir ay zarfında karara 
bağlanır diyor. Bağlanmazsa ne olur? Her 
hangi bir hüküm yok. İıte diyoruz ki, tezkere
lerin bir ay zarfında karara bağ1 anmasına im
kân vermiyen bir durum varsa bu gerekçeli 
Ve birlikte Balkana bildirPir. Bankan br.nr 
bir münasip süre daha uzatabilir. Bu olmayan
ca, hiçbir tenkid -kastıyla söylemiyorum, b'V-
korvsvonlarda iki sene, üç sene, dört senedir 
bekliyen ve işlem yapılmıyan -tezkereler duru
yor, Neve rasrmen duruyor? İçtüzüğün bı> 
maddesinde bir ay zarfında sonuçlanacağını 
tây'n etmiş olmasına rağmen. Bu ve-ıPe i1 e Se
nato Başkanlığına aidolan bir Kizrmu da !%*-
tırlata^ağ'm. Cumhuriyet Senatosu Genel Sek
reterlik raporlarında her komisyonda bulunan 
tasarı, teklif ve tezkerelerin listesi var ve 
fr/kat bunların hangi tarihlerde o komisyon1 a^a 
hav1 e edildiği kaydı yoktur. Bu yanlıştır. Pn 
Senato Başkanlığının komisyonları denetlemeni 
ile ilgili bir rapor cVduğu için her komisyona 
havale, tarihini de ilhtiva etmelidir. 

Sözümü şöyTe bitireceğim. Değiştirme tekli
fi yerindedir. Anayasaya aykırı değildir. Ama 
fazlalıkları ve eksiklikleri var. Bunları iz a1 e 
için iki tane önerge taJkdim ediyorum. Bugün 
karara Sağlanacaksa, bu önergelere iltifat et
melerini arkadaşlarımdan rica ederim. 

ANAYASA VE ADAT ET KOMİSYONU 
SÖZCÜ1Ü A. NUSRET TUNA (Kastamonu) -
Söz istiyorum. 

BAŞKAN .— Komisyon roporu üzerinde, ye
di sayın üye görüşmüş, kifayet takriri gelmiş
tir. Kifayet takriri kabul edilse dahi Komis
yon adına cevap vermek hakkınız mahfuzdur. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu tavazzuh etmiştir. Görüşmenin yeter

liğini saygıyla teklif ederim. 

İstan/bul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın Artüs ve Sayın Gümüş-
oğlu da söz istemişlerdir. Kifayet talkriri üze
rinde görüşmek istiyen sayın üye yoktur. Ki
fayet takririni oylarınıza arz ediyoruım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. .Ko
misyon adına Sayın Tuna buyurun. 

Yalnız "bir hususu arza müsaade rica edeee-
ğim. Metnin Komisyona iadesine mütedair üç 
aded takrir vardır. Üç ayrı önerge aynı meal
de. Bir de maddelerin değiştirilmesine ait taik-
riler" vardır. Maddelere geçilmemiş olduğuna 
göre evvelâ metnin iadesi hakkındaki takriri 
görüşelim. Eğer Komisyon bu üç tane takriri Ko
misyon tetkik mahiyetinde takrirleri göz önüne : 
a1 arak tadil teklifleriyle beraber ve mütalâala
rı nazarı itibara almak suretiyle bunların tetki-
'klne lüzum görüyorsa ve teklifi Komisyona 
alırsa mesele 'halledilmiş olur. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Savm Başkan, arkadaşların korniş-
maları ve verdikleri takrirler istikametinde tet-
kikat yapmak üzere geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü ha
tiplerin görüşleri ve takrirler göz önünde tutu
larak gerekli tetkikatı Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda yapmak üzere metni geriye iste
mişlerdir. 

Komisyona iade edilmiştir. 

3. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun ta-
sarının Millet Meclisince kabul olunan metni ve ' 
Cumhuriyet Senatosu Anayara ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/243; Cumhu
riyet Senatosu : 1/726) (S. Satjtst : 900 (1) 

(1) 900 S. Sayılı basmayazı tutamğm 
sonuldadır. 
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BAŞKAN Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde bulunan 900 Sıra Sayılı Kanun ta
sarısının gündemde mevcut diğer işlerden önce 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Gündemimizin sırasındadır. 
Önceliğe lüzum yoktur. İvedilikle görüşülmesi 
hususunu oylamak mecburiyetindeyiz. İvedilik
le görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, Komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunmaması karara 
bağlanmıştır. Tümü üzerinde görüşmek istiyen 
Sayın Üye? Sayın Özden buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Alman uyruklu 
bir şahsın geri kalan cezasının afiS h a k k ı m d a 
Kanun Tasarısının Millet Meclisinde kabul edi
len metni, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna gelmiştir. Bundan evvelki 
cereyan eden muameleleri de göz önünde tutmak 
lâzımgcliyor. Bu tasarı evvelâ Md et Mecliin-
de kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senatomuza 
gelmiştir. Senatomuz, Anayasa ve Adalet Ko
misyonu meseleyi müzakere,, etmiş ve bâzı vesi
kaların toplanmasına 23 . 12 . 1965 tarihinde 
karar vermişti. Bu vesikalarda ne gibi zaruret
lerle özel affın çıkarılması icabettiği hususu ile 
bu. şahsın hasta.olduğuna dair dosyada bir ra
por olmadığı için bu raporun da mevcut ise 
gönderilmesi ve ilgili bakanlıkların temsilcileri
nin de müzalvere sırasında bulunmaları tesbit 
edilmişti. 5 . 1 . 1966 tarihinde vesaik gelmedi
ğinden komisyon müzakerelerini başka bir güne 
talik etti. 19 . 1 . 1966 tarihinde tasarının tümü 
komisyonca reddedildi. Bu tasarının reddine 
dair olan mazbata yüksok huzurunuza dört Şu
bat 1966 tarihinde geldi. Müzakeresi yapıldık
tan sonra kom'cyoımn mütalâası uy Tin. g -rü'" 
rök", tasarının tümünün reddine yüksek heyeti
nizce karar verildi. Meselenin esası bu şekilde 
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j bir muameleye tabi olmuştur. Nedir bu mesele? 
Nedir? Muhterem arkadaşlar, reddi tesbit eden 
Cumhuriyet Senatosunun mazbatasında 1964 yı
lının sonlarında normal pasaportla yurdumuza 

i gelerek İstanbul İktisat Fakültesine öğrenci 
olarak kaydedilen ve Şehzadebaşı öğrenci yur
dunda meccanen yerleştirilen mahkûm aynı 
yurtta kalan diğer iki Alman tab'alı Rusla tah
sil yapmakta olan Rus Konsolosluğuna müra
caatları sırasında kendisinin Fransızca bilmekte 
bulunması sebebiyle tercümanlık yapması lüzu
mu görüşülmüş ve Konsoloslukta TAS Ajansı 

I muhabiri ile tanışmış ve bu tanışmalarından son
ra da bâzı röportajlara vesile olmuştur. Yine 
bu ahbaplık sırasında muhabir kendisinin yurt
taki Türk ırkdaşları vasıtasiyle bir kurt ile ta
nıştırılmasını istiyor. Maznun muhabir arkada-

I şınm bu isteğini terviç ediyor ve kurt arkada
şını arıyor ve o zaman karşısına bir kurt diye 
getirdiği şalısın Millî Emniyete bağlı bir şahıs 
olduğunu bilmeden kendisini takdim ediyor. 
Bunun üzerine bu şahıs vasıtasiyle kurt sınırın
daki emniyet memurlarından NATO şifrelerinin 
temin edilmesini ve mümkün olduğu takdirde 

ı büyük bir meblâğ ödiyeceğini kendisine bildiri
yor ve bu hal bir cürmümeşhut halinde tutu
luyor. Adam aukeri mahkemeye tevdi ediliyor. 
Askeri mahkemede maznun hâdiseleri olduğu 

j TI r. nrdattığı için cezası idamı müstclzim < kiu-
ğu halde ceza takdiren müebbet ağır hapse teb
dil ediliyor. İşte arkadaşlar huzuru âlinize ge
len mesele bu casusluk meselesidir ve özel afla 

i kendisinin affedilerek hapishaneden çıkarılması 
ve doğrudan doğruya Almanya'ya iade edil
mesi hususunu derpiş eden bir kanun tasarısına 
da rey vermek mevkiinde bulunuyoruz. Her 
şeyden evvel şunu ifade edeyim ki, muhterem 
arkadaşlar, meseleyi siyasi bakımdan Türk - Al
man münasebeti siyasiyoDİ veya ticariyesi husu
sunu nazara alarak meseleyi müzakere etmiyo
ruz ve ben bu fikirde değilim. Meseleyi mücer
ret hukukî bakımdan mütalâa etmek doğru veya 
eğri bir özel af çıkarıp çıkarmadığımızı ortaya 
koymak bakımından durumu böylece mütalâa 
ettiğimizi her şeyden evvel derpiş etmek isterim. 
Mesele doğrudan doğruya hukukî bir vaziyet 
göstermektedir. Muhterem arkadaşlar hâdise 
böyle olunca biz meseleyi tetkik ettik ve de
mincek arz ettiğim veçhile komisyonunuz 

I 19 . 1 . 1966 da tasarının tümünü reddetti. Hü-
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kümetin gösterdiği esbabı mucibe ve hukukî 
mesnetlerini nazarı itibara alarak Millet Mecli
sinin affa mütedair tasarısını uygun görmedi. 
Dosya içinde bir rapor yoktu. Yani bu mahkû
mun müebbet ağır hapse mahkûm edilen bu 
şahsın bakiye müddeti cezaiyesini ikmal etmek 
için kuvveti bedeniyesinin za'fa uğradığına dair . 
veya hakikaten hapishanede bulunduğu zaman 
hayatı için büyük bir tehlike olduğu hakkında 
ne bir tabibi adlî, ne bir heyeti sıhhiye tara
fından verilmiş bir rapor yoktu. Mücerret Al
man sefareti tarafından Dışişleri Bakanlığına 
yazılmış bir kâğıt vardı. Bu kâğıtta da bu şah
sın affa mazhar tutulması talebediliyordu. Me
sele bundan ibarettir. Bu mücerret kâğıtla dos
ya huzurumuzda idi. 

Muhterem arkadaşlar; özel affın özelliği 
vardır. Özel affın sosyal fayda gerekçesine is-
tinadotmesi icebeder. Bu sebeple keyfi bir mer
hamet muamelesi olarak özel affın kabulü müm
kün değildir. Kelimenin bütün kuvveti ile bir 
merhamet muameleai teşkil eden özel aflarda 
adli hata hükümlünün yani kendisine ceza ter-
tibedilmiş olan kimsenin adalet ölçüsüne naza
ran çok şiddetli olması gibi, gerçeklere istina-
detmesi ceza kavaidin'n aslî hükümlerindendir. 
Ancak, bu suretle cezalar kaldırılabilir, azal
tılabilir veya değiştirilebilir. Fiilin cürmî ma
hiyeti daha evvelden verilmiş bulunan ceza mah
kûmiyeti ve onun cezai neticeleri gibi hususlar 
mevcudiyetlerini muhafaza etmektedirler. Muh
terem arkadaşlar, meseleyi ilmî bakımdan, bu 
ilmî görüşle tahlil ettiğimiz takdirde görürüz 
ki, hâdisede bir adlî hata yoktur. -Çünkü de
liller vardır. Filhakika cezada ikrar bir kıy
met ifade etmez, ama o ikrarı teyidedici diğer 
zabıt varakaları, şahitler mevcuttur. Ba su
retle askerî mahkeme bir ceza tertibetrniştir, 
temyiz edilmişti. Zaten re'sen temyize tabidir. 
Temyiz edildi. Askerî Temyiz Mahkemesi de 
tasdik etmiştir, hüküm kesinleşmiştir. Bu iti
barla adlî bir hatanın mevcudiyeti esasen yok
tur dosyaya göre ve olmasına da imkân mev
cut değildir ve böyle bir iddia da mevcut de
ğildir. 

Hükmün, cezanın adalet ölçüsüne nazaran 
çok şiddetli olup olmaması meselesine gelince, 
mahkeme takdirî esbabı muhaffifeyi de nazarı 
dikkate alarak ortada memleketin tamamiyeti-
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ne taallûk eden, sırlarına taallûk eden mesele 
karşısında idam cezası vermesi icabederken ka
nunlara dayanan kendi takdirini kullanmak 
suretiyle - hiç şüphesiz kimsenin bu hakka bir 
taarruzu olamaz. Münakaşa götürmez - bu ce
zayı müebbet ağır hapse tahvil ederek böyle 
bir ceza tertibetrniştir. Şu halde adalet ölçüsü
nün nazarı itibara alınmaması gibi bir gerçek 
ortada mevcut değildir. Binaenaleyh; muhte
rem arkadaşlar, ben bu komisyonun bir naçiz 
üyesi olmak itibariyle ilk arz ettiğim komis
yon mazbatasında muhalefet değil mazbata 
reddedildiği için, tasarı reddedildiği için aynen 
imza etmiş Huzuru Âlinize böyle gelmiş, müs
pet reylerinize mazhar olmuştuk. Aynı ko
misyon dosyada hiçbir tahavvül olmaksızın 
sadece benim muhalefetim ile diğer arkadaşla
rın da kendi vermiş olduğu reylerin bu sefer 
de tamamen aksine rey vermiş olmalarına; 
doğrusu çok özür dilerim, istirham ederim; 
ben cidden hayranım ve mebhudum, hiçbir şey 
söyliyecek halde de değilim. Neden dolayı ben
den çok ileri, muhterem, hukuken benden çok 
ileri arkadaşlarım nasıl oldu da birinci maz
bataya menfi rey verdikleri halde, ikincisi 
için yani şimdi Huzuru Âlinize gelene müspet 
rey verdiler, bir türlü anhyamıyorum, - kavrı-
yamıyorum, bağışlamanızı rica ederim. Onun 
için muhterem arkadaşlarım bu meseleyi si
yasi bir mesele görmüyorum, mücerret bir şa
hıs meselesi olarak telâkki ediyorum. Evvelce 
verilmiş olan komisyon kararının hilâfına or
tada hiçbir mevzu olmadığı ve kararınıza da 
tamamen bu suretle lâyık olduğu için bu 900 
numaralı özel affa taallûk eden komisyon ra
porunun reddedilmesini istirham ederim. Buna 
göre oylarınızı kullanmanızı saygılarımla rica 
ederim. Ve bu hususta bir de önerge takdim 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu? Yok. Sayın 
Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Özden arkadaşımızı dinledim, bir
çok hükümlerinde beraber oluyoruz. Maalesef 
bu fikrinde beraber olamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, dâvanın esasına gire
cek değilim. Sayın Özden arkadaşımızın izahı
na göre askerî mahkemelerin Türk tarihin
de - bunu sarih olarak kaydettikten .sonra 
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konuşacağım - sivil adliye mahkemelerinden hiç
bir zaman, hattâ son değişikliği yaptığımız yani 
«ekseriyeti askerî adlî hâkim olacaktır:> dedi
ğimiz zamandan evvelki zamanlara da şâmil söz
lerim, hiçbir zaman hamasette, vatanperverlik
te benim gördüğüm, benim avukatlık ve hukuk
çuluk zamanımda gördüğüm esaslara göre, geri 
kalmamıştır. Ama, şu dâvayı Özden arkadaşı
mın izahına göre alsak, vatana ihanet suçu te
kevvün etti mi, etmedi mi diye burada sarih ola
rak tartışabiliriz arkadaşlar. Neden. Alman ge
lecek İktisat Fakültesinde okuyacak, aptalların 
şahı TASS Ajansı muhabiri ile tanışacak, bana 
bir kürdü tanıştırıver filân diyecek. TASS Ajan
sı muhabiri aman efendim, ne kadar sersem. 
ne kadar bunak. Onun tavsiyesine falan ihtiyacı 
yoktur arkadaşlar Tass Ajansı muhabiri gider 
50 - 100 tane kurt bulur. Böyle bir cereyan yok 
mu arkadaşlar memleketimizde? Var. Yani 
Tass Aiansı muhabiri bu Almanı bulacak. Bu 
dr. ondan sonra gidecek, o kadar da plân
c ı o kadar bilgili bir casus ki, bakın Millî 
Emniyetin kucağın?» düşecek, gel sana ca
susluk yapaeağım, diyecek. Za'bıt tutulacak 
ve mahkûm olacak. Askerî mahkeme mu
hakeme» etmiş, iyi etmiş vatanperverlik 
göstermiştir. Ama onbir sene geçmiş, adam da 
yatmış, suçunun cezasını çekmiş. Nasıl çekmiş, 
Şarktaki NATO sırlarını alıp, Tass Ajansı muha
birinin cebine koyduğu zaman mı yakalanmış? 
Hayır. İste Sayın Özden arkadaşımız izah edi
yor. Muhalif olan arkadaşım izah etti. Hayır 
öyle bir şey yok. Gitmiş tam kasayı alırken mi? 
Yok hayır. Ne zaman yapmış peki?.. Kürt diye 
Millî Emniyet mensubunu götürüp Tass Ajan
sıyla tanıştırma sırasında cürmümeşhut olmuş. 
Askerî mahkeme güzel yapmış, hoş yapmış: ama 
hakiki durum da budur. Öyle değil mi Sayın 
Özden? Böyledir, bir Alınandır diye hiçbir 
hukukçu, hiçbir senatör onu müdafaaya tenez
zül etmez. Lehinde, aleyhinde Türk kanunlarım 
yorumlamaya, ama hiçbir Türk vatandaşının 
da vicdanı razı olmaz. Haklı yatmıştır, haksız 
yatmıştır, ama 11 sene yatmıştır. Türk - Alman 
dostluk münasebetlerinin en iyi bir safhasmda-
yız arkadaşlar. Biz tuttuk iki turist Alman gen
ci ve kızını Polatlı canavarı boğdu diye bir celse
de idamına hepimiz ellerimizi kaldırdık. A*^ 
bütün medeni âlemden takdir gördük arkadaş
lar. Senatosu ile, Millet Meclisi ile bütün me-
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deni âlem takdir etti bizi ve mahkemesi de bir 
celsede idam kararı verdi. Bunu nâçiz bir arka
daşınız olarak ben gittim Köln Savcısına si'yle-
dim, Klcyner diye bir Savcı. Dedim ki, bizim 
iki işçiyi yaralama yerine katle teşebbüsten mah
kemeye vermişsiniz. Biz olsak hukukçu olarak 
şöyle takdir ederdik dedim. Alman Bonn Bü
yükelçiliğindeki arkadaşlar bilir. Kleyııer kıp
kırmızı oldu, Parlâmentosunda teşebbüse geçti, 
orada teşebbüse geçti, burada teşebbüse geçtik.-
Katle teşebbüs suçu ile mahkemeye verildiği hal
de yaralamadan mahkûm oldu arkadaşlar, bizim 
işçilerimiz. Dedim ki, sizden biz, Alman hâki
minin Vilhelm'e kafa tutan değirmenciyi koru
yan Alman hâkiminin adaletini bekleriz dedik, 
Türk Milleti adına bekleriz dedik, ve bunu ta
hakkuk ettirdik. Netice itibariyle yarasını, be
resini her şeyini biliyorum, böyle oldu. Bu ee-
milckârlılığı onlardan gördük, mahkemesinden 
gördük. Arkadaşlar bugün Almanya'da 300 000 
işçimiz vardır. Acı tatlı Birinci Cihan Harbinde 
kader birliği yaptığımız bir milletin, onbir sene 
yatan bu suçluyu Alman Hükümeti rica etti af 
edin bunu. Cebinde tabanca ile yakalanan, fakat 
tabancayı tevcih etmiyen bir adam durumundadır 
arkadaşlar. Onbir sene yatmış, hastalığı, muhte
rem Özden arkadaşımızın dediği gibi tahdkkuk 
etmemiş, gelmemiş yani, tam bir rapora iktiran 
etmemiştir. Ama hasta diye hükümeti söylemiş. 
Db-)! om atik nezaket daireleri böyle te^ke^Vri 
kabul için bize vicdani bir kanaat bahşedilmelklir 
ve edecektir, bu kanaatteyim. Bu sebeple ben af
fın lehinde oy İmli anacağım. Sayın Özden ar
kadaşımızın pek böyle hakikaten kuvvetli bir hu
kukçu olmasına rağmen muhterem kurul üyeleri
nin de ne bileyim benim pek bağdaştıramadığım 
sözü bile, benim hürmetim yine kendisine baki 
kalsın Savm Özden'e «Niye birdenbire böyle rey 
doğ'ştirdller» demesini yadırgadım ve bu rey de
riştirmelerinden dolayı ben Anayasa ve Adalet 
Komlsvonu üvelerini takdir ve tebcil edivo^ıım, 
bir cenrlekârlık göstermişlerdi, Alman M ili et i-
u'n TiHv M'lleti ile o1 an as'l bağlnnna karşı bir 
eerrrle olarak göstermişlerdir. Müccrrcten bir 
casusu affedel'm diye göstermemişlerdir. Ben 
şahsan tebrik ediyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Başkan 
Sarm Sarıgöllü buyurunuz efendim. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) —. Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; bendeniz Komisyon Baş
kanı olarak Komisyonumuzun üyesi Sayın Ekrem 
Özden'in karar değiştirme sebebiyle mephut ve 
hayran kalışına evvelâ teşekkürlerimle arzı ce-
vabedeceğim. Bir üye arkadaşımız bu değişik
lik sebebiyle mephut ve hayran kalmış; tahtında 
biraz da arkadaşlarına tariz etmek gibi bir du
nuna düşmüş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşımız o gün celsede hazır 
bulunduğu zaman sabredip müzakereyi din
lemiş olsalardı, karar değiştirme sebebinin 
biraz evvelki arkadaşımız gibi hiçbir sebep 
dışında bir atıfet olarak değil, bilâkis noksan 
olan raporun dosyaya girmiş olması ve fakat 
kâfi bir sebep teşkil etmediği, ancak bu affa 
daha evvelki retten sonra Alman Büyükelçi
sinin, komisyon başkanı olarak nezdindeki vâki 
beyanları tarafımdan nakledilmiş ve Hariciye 
Vekâletinin, halen yetkili Bakanının daha evvel 
bulamadığımız ve halen suretini çıkarıp dosya
sına iliştirdiğimiz Alman - Türk dostluk, sosyal 
ve ekonomik bağları sebebiyle bu affın memle
kete yararlı olacağı şeklindeki husus üzerindedir 
ki, arkadaşlarımız kararlarını bu şekilde de
ğiştirmişlerdir. Bu itibarla, meselenin esası söz
cü arkadaşım tarafından enine boyuna arz edile
cektir. Komisyon Başkanı olarak burada Komis
yonumuz vazifesini yapmış ve değişikliği kendi 
atıfet hisleri ve ölçülerine istinadettirmiştir. Mâ
ruzâtım bu kadar, saygılarımla. 

Sözümü Sayın Başkanın izni ile sözcü ar
kadaşıma bırakıyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Tu
na, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kas
tamonu) — Muhterem arkadaşlar; elimizdeki 
tetkik mevzuu af tekifinin mahiyeti hakkın
da Sayın özden'in ilk verdiği bilgi dosya
sına uygundur. Yani bu Alman uyruklu Wil-
fried Herbrecht bizim Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Komisyonuna müracaat etmiş, affını 
istemiş, Alman Elçiliği bu Dilekçe Komisyo
nuna bir yazı ile affın temini için ricada bu
lunmuş, talepte, bulunmuş, bizim Dilekçe 
Karma Komisyonumuz af kanunu hazırlıyarak 

Millet Meclisine vermiş Millet Meclisi ka
bul etmiş, dosya bizim Senatoya gelmiştir. 
Geldiği zaman dosyada hiçbir evrak mev
cut değildi. Hastalığından bahsediliyordu. Has
talığı raporda bulunmadı. Yine Hükümetin bu 
mevzuda görüşünün ne olduğunu tesbite uğ
raştık, gelen memur Senatonun takdirine bı
rakıldığını, Hükümetin bir görüşü olmadığını 
ifade etti. Sayın özden takdir eder ki, o za
man sırf bir şahsm müracaatıdır diye bu ta
lep reddedilmiştir. Fakat bu kanun da Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ka
nunlardandır. . Müddeti geçtiğinden bahisle 
Millet Meclisi , kendi metnini kanun olarak 
ilâna kalktı ki, bu metin af metnidir. Bilâhara 
Sayın Cumhurbaşkanı bunu veto etmiştir. 
Millet Meclisi eski metnini kabul etmiştir ve 
bizim Meclise gelmiştir. Şimdi Sayın öz
den ben diyor daha evvel ret taraftarı olan 
arkadaşların bu sefer affın taraftarı olma
sına şaştım, hayret ettim. Sayın Başkanı
mız da ifade etti. Arkadaşlar o gün arkada
şımız komisyonda idi, biraz daha dursa idi 
bütün arkadaşların dosyayı ne titizlikle tet
kik ettiğini Hariciye Vekâletinden geleu 
memuru ne şekilde sorguya çektiklerini, eski 
dosyayı tetkik etmek suretiyle ne cins vesika
lar olduğunu görürler ve bütün komisyon aza
larını bu şekilde itham etmezlerdi. Şimdi ar
kadaşlar biz bir rapor yok demiştik, hasta-
tayım diye rapor göndermiştir, Adana Devlet 
Hastanesinden raporu gelmiştir. Yani ikinci 
hava değişikliğinin sebebi bu. - Hükümetin 
bir fikri yok demişti, evvelâ, bize gelen hari
ciye memuru. Bu kere gelen hariciye me
muru o zaman acele ile çağrılmış ve 
bu işlerden anlamıyan, alâkalı olmıyan bir 
arkadaş geldi size bu izahatı verdi, izahat 
bundan neşedetnıiştir dedi ve bizim Hüküme
timizin affı talebettiğine dair vesikayı ib
raz etti. Anlaşıldı ki, talep yalnız Alman uy
ruğunun talebi değil, Hükümetimizin de ta
lebi olduğunu gördük. Arkadaşlar, diğer kıs
mı Saynı Kılıç güzel söylediler. Alman mil
leti ile son zamanlarda değil hakikaten ta
rihî bir dostluğumuz var hakikaten bu millet 
ile, iki millet arasındaki münasebetler ye
rindedir ve bu kabil hallerde Alman Hükü
meti de gerekli atıfeti göstermektedir. Hattâ 
hariciye memurundan sorduk, bizim de on-
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larla bu kabîl bir mahkûmumuz, af talebeden 
bir kimse var mıdır dedik, «hayır, bu şekil
de her hangi bir mahkûmumuz Almanya'da 
mevcut değildir.» dediler. 

îşte muhterem arkadaşlarım, bu bir tale
bedir. Sayın Kılıç'm söylediği gibi onbir yıl 
evvel pek acemice ele düşmüştür. Onbir yıl
dan beri mahkûm olarak yatmıştır. Hükü
metimiz affını rica etmektedir. Meclisimiz
den; Alman Hükümeti de rica etmektedir ve 
bu vesikalar bunu Haklı gösterecek kısımları 
ihtiva etmektedir. 

Şimdi Sayın Özden her halde şu izahatımız
dan sonra ben olsaydım ben de buna iştirak eder
dim diyeceğini ümidederim. Hakikaten atıfete 
lâyık gördük. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye i . Yok. 

Sayın özden'in bir takriri vardır. Reddi hak
kında. Eğer Yüce Meclis maddelere geçilmesini 
kabul etmediği takdirde Sayın özden'in önergesi 
kabul edilir. Eğer maddelere geçilmesi kabul 
edildiği takdirde Sayın Özden'in ret talebi red
dedilmiş olur. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri 
kalan cezasının affı hakkında Kanun 

Madde 1. — Millî Müdafaaya hiyanet suçun
dan müebbet hapse hükümlü Almanya'nın Dort-
mund şehrinde Klara Hü'den doğma, Alman tâ
biiyetinden Lodwiek Kari oğlu, 1924 doğumlu 
Wüfried Herbrecht'in, Ankara Garnizon Ku

mandanlığı Siyasi Mahkemesinin 24 Eylül 1957 
tarihli esas 1957/55, karar 1957/16 ve Askerî 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 9 Aralık 1957 
tarih ve esas 1957/3912, karar 1957/3658 sayılı 
üâmiyle hükümlü bulunduğu müebbet hapis ce
zasının geri kalan kısmı aff edilmiştir. 

Adı geçen hakkında Türk Ceza Kanununun 
101 nei maddesi hükmü uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti

yen başka sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2.. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek iş 
bulunmadığı cihetle 18 . 4 . 1967 Salı günü 
saat 15 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,20 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
51 NC1 BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
Sayıştay Başkanlığına seçilen Rıza Turgay'a ait 
seçimin onaylanmasına dair Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (3/560) 

B - İKtNCl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II • 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 
VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artukmaç'm, -Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 52 ııei maddesinin ikinci fıkrasının değiş
tirilmesine dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senato
su 2/201) (S. Sayısı: 901) [Dağıtma tarihi : 
10 . 4 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Zerin 
Tüzün ve Mehmet özgümeşMn, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair içtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Cumhuriyet Senatosu 2/202) (iS. Sa
yısı: 902) [Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1967] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Alman uyruklu Wilfried Herbreeht'in 
geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/243; Cumhuriyet 
Senatosu: 1/726) (S. Sayısı: 900) {Dağıtma ta
rihi: 10 . 4 . 1967] 





Dönem : 1 •uonem : ı ğ%ğ% 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : t f U 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht ' in geri kalan cezasının affı hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Meclisi î / 2 4 3 ; Cumhuriyet Senatosu : 1/726) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 171) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ^3 3 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3863 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 3 . 1967 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri kalan cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan 14 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10 . 3 . 1967 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 171) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 5 . 4 . 1967 
Esas No. : 1/726 
Karar No. : 117 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 Mart 1967 tarihli 71 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri kalan cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Mart 1967 tarihli ve 3863 sayılı yazıları ile Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde 
Hükümet adına Dışişleri, Adalet ve Millî Savunma Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, millî müdafaaya hiyanet suçundan müebbet hapse hükümlü "VVilfried Herbrecht 
isimli ve Alman uyruklu şahsın geri kalan cezasının affını öngörmektedir. 
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Tasarı, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın 93 ncü maddesi uyarınca T. B. M. Meclisine 

geri iade edilmiş olan 769 sayılı Kanunun bu defa Millet Meclisince kabul' edilmiş olan metnidir. 
Bilindiği üzere, adı geçen hükümlünün, geçen toplantı yılında Cumhuriyet Senatosuna intikal 

etmiş olan affına dair olan kanun tasarısı Komisyonumuzun 19 Ocak 1966 tarihli ve esas 1/560, 
karar 14 sayılı raporu ile reddedilmiş ve bu ret kararı Genel Kurulun 4 Şubat 1966 tarihli 41 nci 
Birleşiminde benimsenerek Millet Meclisine gönderilmiş idi. Ancak, Millet Meclisi Başkanlığı bu 
tasarının Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerinde Anayasaca tâyin edilen sürenin tecavüz edil
diği iddiası ile tasarıyı «kanunlaştı», ilân ederek Devlet Başkanına sunmuştu. Bu safhada Cum
huriyet Senatosu Başkanlığının bu kanunlaştırma işlemine ilişkin yazılı başvurması üzerine Cum
hurbaşkanı bunu benimsiyerek Anayasanın 93 ncü maddesiyle tanınmış olan yetkisini kullanmış 
ve yeniden görüşülmek üzere T. B. M. Meclisine iade etmiştir. 

Hükümlüye ait Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 Aralık 1957 tarih ve Esas 
1957/3912, Karar 1957/3658 sayılı ilâmiyle tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş bulunan Ankara 
Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 24 Eylül 1957 tarihli ve Esas 1957/1955, Karar 
1957/16 sayılı ilâmın tetkikinden; Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in fiil ve hareketine uyan 3914 
sayılı Kanunla muaddel Askerî Ceza Kanunun 56 ncı maddesinin «D» bendi delaletiyle ve «A» ben
di gereğince ölüm cezası ile tecziyesine, ancak tahkikatın seyri sırasında samimî itiraflariyle tahkik 
keyfiyetini kolaylaştırmış olması mahkemece takdiren cezanın tahfif sebebi kabul edildiğinden T.C.K. 
nun 59 ncu maddesi mucibinde müebbed ağır hapis cezası ile tecziyesine, başkaca kanuni tahfif se
bebi bulunmadığından T.C.K. nun 31 nci maddesi gereğince müebbeden âmme hizmetlerinden mem-
nuiyetinc, kanuni mahcuriyet halinde bulundurulmaya, maznuna aidolup suç teşkil etmiyen ve suçla 
ilgisi bulunmıyan kitap ve eşyalarının kendisine iadesine karar verildiği ve 12 . 3 . 1956 tarihinde 
tevkif edilerek cezasının o günden bu tarihe kadar infaz edilmekte bulunduğu anlaşılmıştır. 

Dilekçe Karma Komisyonundan edinilen malûmata göre de hükümlü, 10 Aralık 1962 tarihinde; 
işlemiş olduğu suçtan dolayı büyük bir nedamet duyduğunu ve sağlık durumunun da bozuk olduğu
nu ileri sürerek bir dilekçe ile T. B. M. Meclisinden affını talebetmiştir. Bu arada Federal Almanya 
Hükümeti de adı geçenin affı hususunda Dışişleri Bakanlığımızla temas kurmuştur. 

Hükümlünün şahsi durumu ve onbir yıldır cezasını çekmetke oluşu, dost ve müttefik Federal Al
manya ile olan siyasal, sosyal ve ekonomik münasebetlerimizin vüs'at ve önemi ve Dışişleri Bakanı
nın Dilekçe Karma Komisyonuna gönderdiği bu yoldaki müspet mütalâası muvacehesinde tasarı Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanınca geri iade edilen 769 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde bulunmadığı halde bu 

defa eklenmiş olan ve hükümlü hakkında T.C.K. nun 101 nci maddesi hükmünün uygulanmayacağı
na dair olan ikinci fıkrası Komisyonumuzca da yerinde bir ilâve olarak telâkki edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Diyarbakır 

O.S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç Selâhattin Cizrelioğlu 

Hatay Niğde Samsun Tekirdağ 
M. Deliveli Kudret Baykan R. Rendeci Hayrı Mumcuoğlu 

Tokat 
Z. Betil 

C. Senatosu (S. Sayısı : 900) 



MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri 
kalan cezasının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Müdafaaya hıyanet su
çundan müebbet hapse hükümlü Almanya'nın 
Dortmund şehrinde Klara Hil'den doğma, Al
man tâbiiyetinden Lodwick Kari oğlu. 1924 
doğumlu \Vilfried Herbrecht'in, Ankara Garnizon 
Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 24 Eylül 
1957 tarihli esas 1957/55, karar 1957/16 ve As
kerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 9 Aralık 
1957 tarih ve esas 1957/3912, karar 1957/3658 
sayılı ilâmiyle hükümlü bulunduğu müebbet ha
pis cezasının geri kalan kısmı affedilmiştir. 

Adı geçen hakkında Türk Ceza Kanununun 
101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri 
kalan cezasının affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 900) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştiril
mesine dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(Cumhuriyet Senatosu 2/201) 
r 

Ankara, 22 Ocak 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 52 nci maddesi ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki tek
lifimi, gerekçesiyle birlikte, ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç 

GEREKÇE 

Heyetlerin toplantı ve karar yetersayısı hakkında, mevzuatımızda iki terim vardır. Bunlardan 
birisi, «saltçoğunluk», diğeri ise, «yarıdan bir fasla» terimidir. 

A) Bazan mevzuatta, «üye tamsayısının salteoğunluğu ile toplanılır.» şeklinde hüküm sevk 
edilir. Bu hükme göre, çoğunluğun hesabında tereddüt bahis konusu değildir. Meselâ yirmi bir 
üyesi olan bir belediye meclisi onbir üye ile toplanacaktır. Elli üyeli bir heyet yirmi altı kişi ilo 
toplanacaktır. Ve yine meselâ 183 üyesi olan bir meclis 92 üye ile toplanacaktır. Bunda tereddü-
dedilecek ve tartışılacak bir cihet yoktur. Çünkü kanunda veya tüzükte, bir kelime ile mevzuatta 
«salteoğunlukla toplanılır» şeklinde hüküm vardır. Saltçoğunluk ise arz edilen şekilde hesabedile-
c ektir. 

B) Bazan da, mevzuatta : «Üye tamsayısının yarıdan bir fazlasiyle toplanılır.» şeklinde hüküm 
sevk edilir. Bu takdirde toplantı yeter sayısı miktarı, yukarda arz ettiğimiz misallerdeki miktarla
ra tevafuk etmiyecektir. Gerçekten, eğer böyle bir hüküm varsa; yirmi bir üyesi olan bir meclisin 
oniki üye ile toplanması gerekir. Çünkü yirmi birin yarısı olan on buçuktur. İnsan için buçuk bir 
sayı cüzü tammı olamıyacağma göre, on buçuk, onbir kişi demektir. Bu onbirin bir fazlası ise oniki-
dir. Şu halde bu meclisin toplanma yeter sayısı onikidir. Buna göre, üye tamsayısı 183 olan bir 
meclisin de 92 üye ile değil, 93 üye ile toplanması lâzımdır. Üye tamsayısı 50 olan bir heyet ise, yina 
26 kişi ile toplanacaktır. Görülüyor ki, çift rakamlar değil, tek rakamlar tartışma konusu olmakta* 
dır. 

Bu durum yargı organlarınca da incelenmiştir. Meselâ Danıştayımızm 31 . 10 . 1946 tarihli ve 
6 nci Daire K. : 46/403 sayılı Kararı şudur : 

«Vilâyet İdaresi Kanununun 62 nci maddesi ilçe idare kurulu müzakereleri için yarıdan fazla 
üyenin hazır bulunmasını şart koşmaktadır. 

İlçe idare kurulunda mürettep sayı beş olduğuna göre, yarısı, iki buçuk edip insan için buçuk 
bir sayı cüzü tammı olamıyacağmdan yarının üç kabuliyle fazlasının dört olması gerekeceğinden 
en az dört üyenin bulunmadığı toplantıların görüşmeye ve karar vermeye yetkili olmadığı aşikâr
dır. 

90 
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Dört üyenin görüşmeye katılmadığı karar örneğinden anlaşıldığından mezkûr kararın iptali

ne.» (Danıştay Kararlar Dairesi, cilt 34, sayfa 186). 
Bu suretle mevzuatımızdaki durumu ve mahkeme içtihatlarını açıkladıktan sonra, Cumhuriyet 

Senatosu İçtüzüğü 52 nci maddesinin Anayasamızın 86 ncı maddesine aykırı olduğu kendiliğinden 
belirecektir. Filhakika Anayasamız, 86 ncı maddesiyle «saltçoğunluk», Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğü ise, 52 nci maddesiyle «yandan bir fazla» esasını kabul etmiştir. Görülüyor ki, aykırılık bariz
dir. 

Diğer taraftan; İçtüzüğün 52 nci maddesi, 112 nci maddesiyle de çatışma halindedir. Gerçekten 
112 nci maddenin birinci fıkrasında, Anayasa ilemutabık olarak : «Cumhuriyet Senatosu, üye tam
sayısının saltçoğunluğu ile toplanır ve Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir.» hükmü mevcuttur. Şu halde, 52 nci madde ile 112 nci maddenin 
ahenkli bir hale getirilmesi de şarttır. 

Arz edilen sebeplerden dolayı, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 52 nci maddesi 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesinde zaruret vardır. Değiştirme teklifimiz, bu zaruret göz önünde tutularak yapılmış
tır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 5 . 4 . 1967 

Esas No. : 2/201 
Karar No. : 118 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 52 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğınca 23 Ocak 1967 tarihinde havale edilmekle Komisyonumuzun 5 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 52 nci maddesinin ikinci fıkrası metnindeki (yan
sından bir fazlası) ibaresinin (salt çoğunluğu) olarak değiştirilmesini öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde «salt çoğunluk» tâbirinin yerleşmiş ve farklı bir anlayış ve uygulamaya ko-. 
nu olmıyan bir ifade olduğu halde, «yarıdan bir fazla» tâbirinin böyle vazıh bir anlayışa ve uy
gulamaya sahibolmadığı ileri sürülmekte ve tatbikattan bir misal olarak da Danıştayın 31.10.1946 
tarihli ve 6 ncı Daire K. 46/403 sayılı Kararma temas edilmektedir. 

Komisyonumuz teklif ile getirilen değişikliği benimsemekle birlikte gerekçesinin yazılış tarzına iş
tirak etmemiştir. 

Gerçekten Anayasamızın 85 nci maddesinin birinci fıkrasında Meclislerin toplantı ve karar yeter 
sayısından bahsederken, Anayasa vâzıı «salt çoğunluk» tâbirini kullanmıştır. 

Keza teklifin gerekçesinde de temas edildiği gibi Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 112 nci 
maddesinde de Anyasaya uygun olarak «salt çoğunluk» tâbiri kulanılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun, İçtüzüğünü yaparken 52 nci maddedeki bu tâbiri, Anayasanın 85 nci 
maddesindeki «salt çoğunluk» un karşılığı olarak İmllandığı ve bunun dışında bir anlayışa da konu 
olamıyacağı ve tatbikatta da böylece mütalâa edildiği açıktır. Binaenaleyh, 52 nci maddedeki «ya
nsından bir fazlası» tâbirinin Anayasa hükmüne uygun olarak «salt çoğunluğu» şeklinde değiştiril
mesi, Komisyonumuzca müspet mütalâa edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayış : 901) 
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II « Teklifin 1, 2 ve 3 nçü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. 8. Sarıgöllü 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

istanbul 
E. Özden 

(Bu kanunda Sözcü) 
Tokat 

Z. Betil 

Diyarbakır 
Selâhatin Cizrelioğlu 

Niğde 
Kudret Baykan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Hatay 
M. Deliveli 

Samsun 
B. Rendeci 

İÇTÜZÜK TEKLİFİ 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 52 nci maddesi 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğü 52 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şe-
küde değiştirilmiştir : 

Üye tamsayısının salt çoğunluğu hazır bulun
madıkça görüşmeye başlanamaz. 

MADDE 2. — Bu içtüzük değişikliği, kabu
lü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — işbu içtüzük değişikliği hüküm
lerini Cumhuriyet Senatosu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTIĞÎ METÎN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 52 nci mad
desinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair 

İçtüzük 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edümiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 901) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tüzün ve Mehmet Özgüneş'in, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ?nün 23 ve 36 ncı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 2/202) 

25 . 1 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İçtüzüğün 23 ncü ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifimiz ilişikte sunul
muştur. Gereğini rica ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Zerin Tüzün Mehmet Özgüneş 

25 . 1 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ncü ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
teklif 

GEREKÇE 
Anayasamızın 92 nci maddesi, Millet Meclisince bir karara bağlanarak Cumhuriyet Senatosuna 

gönderilen metinlerin Senatoda görüşülmesini zaman bakımından sınırlamış, belli süreler içinde bir 
karara bağlanmıyan metinlerin Millet Meclisinden geldiği şekille kabul edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, metinlerin görüşülme süresinin komisyonlar arasında nasıl tak
sim edileceğine dair bir hüküm ihtiva etmediğinden, çok kere bir metin komisyonların birinde uzun 
zaman bekletilmekte, diğer komisyonlar ve Genel Kurul için yeterli zaman kalmamaktadır. Bu du
rum, ekseriya son komisyon olan Bütçe ve Plân Komisyonu için büyük zorluklar meydana getirmek
te, metinlerin bu komisyonda lâyıkı veçhile incelenmesini çok kere imkânsız bir hale getirmektedir. 

Bu mahzurları önlemek üzere İçtüzüğün 23 ncü ve 36 ncı maddelerinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif etmiş bulunuyoruz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Cumhuriyet Senatosu 5 . 4 . 1967 

Esas No. 2/202 
Karar No. 119 

.Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ile Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Zerin Tü
zün'ün, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
İçtüzük teklifi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca, 27 Ocak 1967 tarihinde havale edilmekle, Ko
misyonumuzun 5 Nisan 1967 tarihli Birleşiminde teklif sahipleri de hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 
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I - Teklif, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılarak ta

sarı ve tekliflerin Komisyonlarda ve Genel Kuruldaki görüşme süreleri ve havale esasları hakkında 
yeni bir sistem getirmektedir. 

Teklifin gerekçesinde, Cumhuriyet Senatosunun kanun tasarı ve tekliflerini müzakerede zamanla 
kayıtlı olduğu ve Millet Meclisinden gelen tasarı ve tekliflerin havale edildikleri komisyonlarda, bir
den ziyade Komisyona muhavvel olanlarının özellikle ilk havale edildikleri Komisyonlarda uzun za
man bekletildiklerini ve bu sebeple de mütaakıp komisyonları ve Genel Kurula bahse konu metinle
rin müzakeresi için çok az bir zaman bırakıldığı ve ıbunun da ihtisas komisyonunca ve Genel Ku
rulca yeterince yapılacak bir incelemeye mâni olduğu ileri sürülmektedir. 

Gerçekten Anayasamızın 92 nci maddesi gereğince, kanunların yasama organındaki görüşmelerin
de Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında işliyen bir mekik düzeni kurulmuş ve bu düze
nin İkinci Meclisi olan Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi metinlerini görüşmede süre ile kayıtlan
mıştır. 

Anayasanın 92 nci maddesinin onuncu fıkrasını incelediğimizde; 'bir metnin Cumhuriyet Se-
natosundaki görüşme süresi, o metnin Millet Meclisindeki görüşme süresine eşittir. Ancak bu sü
re ivedi olmıyan hallerde üç ayı ve ivedi olan hallerde de bir ayı tecavüz etmiyecektir. Ayrıca, 
metin Millet Meclisinde ivedilikle görüşülmüş vehattâ 15 günün altında 'bir sürede neticelen
dirilmiş olsa dahi Cumhuriyet Senatosu âzami had 15 gün olmak üzere o metni inceleme süresine sa
hiptir. İvedi olmıyan hallerde ise bu husus bir ay olarak tâyin edilmiştir. 

Görülüyor ki Anayasa vazıı tesis ettiği mekik işaret edilen süre kayıtları ile, her metin için deği
şebilecek bir görüşme müddeti kabul etmiştir. 

Hal böyle olunca, Cumhuriyet Senatosu çalışmalarını düzenliyen İçtüzüğün de Anayasanın tesis 
ettiği süreli - mekik sistemine uygun hükümler ihtiva etmesi gerekmektedir. 

Fakat bu yolda düzenleyici olması icabeden 36 ncı madde Anayasanın espirisine tamamen uzak kal
mıştır. Maddenin birinci fıkrası metnindeki, Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının da müzakerele
rini Millet Meclisi komisyonlarına eşit süre içinde sonuçlandıracaklarına ilişkin yükümlülük, bugünkü 
•tatbikatın da kesinlikle ortaya koyduğu işler bir hüküm değildir ve işleme kabiliyetinden yoksundur. 

Altı yıllık tatbikatın sonucunda ortaya çıkan, İçtüzükte de Anayasaya uygun bir düzenin kurul
ması zaruretidir. Bu İçtüzük teklifi de bahse konu zaruret muvacehesinde, Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

Getirilen sisteme göre, metinlerin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi esas alınarak, Cum
huriyet Senatosu Başkanlığınca tasarı veya teklifin mahiyeti de gözetilip havale edileceği ihtisas 
komisyonlarının ve Genel Kurulun o metni görüşme süresi tâyin edilecektir. 

Tasarı veya tekliflerin mahiyeti de gözetildiği cihetle komisyonların o metni görüşme süresi fark
lı olaJbilecek ve anaihtısas komisyonu diğer komisyonlara nazaran daha fazla bir süre ile teçhiz olu
nacaktır. 

Teklif, bu düzenin işliyebilmesi için bir de müeyyide getirmektedir. Bu müeyyide, kendisine 
muhavvel metni süresinde neticelendiremiyen komisyonun, o metni Millet Meclisince kabul edildiği 
şekilde kabul, etmiş sayılması ve metnin de mutar.kıp komisyona yahut Genel Kurula gönderilmesi
dir. Bu müeyyidenin bir benzeri ve hattâ esası Anayasa vâzımca 92 nci maddede, görüşmelerini 
süresinde başaramıyan Cumhuriyet Senatosu için tesis edilmiştir. 

Teklifte (23 ncü maddesinin son fıkrasında), Cumhuriyet Senatosu Başkanının tasarı veya tek
lifi komisyonlara havale ederken kullanacağı takdir yetkisi hususunda da bir müeyyide mevcudo-
lup bu itiraz müessesesidir. Sürelerin ve anaihtısas komisyonunun tâyinindeki Başkanın takdirine 
Genel Kurulda itiraz edilebilecektir. 

II - Madedler ve komisyonumuzun değiştirmeleri : 
Teklif, tekniğe uygun bir şekilde hazırlanmamış olduğundan, komisyonumuzca tekniğe uygun 

bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Bu cümleden olarak da, İçtüzüğün 23 ve 36 ncı maddelerin
de öngörülen değişiklikler 1 nci madde olarak kabul edilen bir dış madde içine alınmış ve bu dış 

C. Senatosu (S. Sayısı : 902) 
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madde metninde Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerindeki değişiklik belir
tilmiştir. 

23 ncü madde metninde yapılan değişiklik : 

Komisyonumuzca da benimsenen 23 ncü maddenin üçüncü fıkrasının ikinci kelimesinden sonra 
«Hükümet veya» ibaresi metne eklenerek, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca yapılan havaleye 
Hükümetin de itiraz hakkı olduğu belirtilmiştir. 

36 ncı madde metninde yapılan değişiklik : 
Komisyonumuzca da benimsenen 36 ncı maddenin ikinci fıkra çıkartılmıştır. Zira, bu maddenin 

birinci fıkrası ile tesis edilen mekik sistemi gereğince, metinler, ilgili komisyon tarafından süresin
de neticelendirilemediğinde, Millet Meclisince kabul edildiği üzere kabul edilmiş sayılacak ve varsa 
mütaakıp komisyona, yoksa Genel Kurula gönderilecek ve bütün bunlar kendiliğinden ve düzen 
gereğince, cereyan edecektir. 

Bu İçtüzük teklifinde yürürlük tarihi ve yürütme mercii de belirtilmemiş olduğundan, yürütme 
tarihini tesbit etmek üzere ve 2 nci madde olarak yeni bir madde, ve yürütıSe merciini de belirtmek 
üzere 3 ncü madde olarak yeni bir madde eklenmiştir. 

Eklenen yeni 2 nci maddeye göre bu tüzük değişikliği kabulü tarihinde yürürlüğe girecek, ek
lenen yeni 3 ncü maddeye göre de yürütme mercii Cumhuriyet Senatosu olacaktır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Hatay 
M. Deliveli 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

İstanbul 
Muhalifim, şerhim 

eklidir. 
E. Özden 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Niğde 
K. Baykan 

-

Tokat 
Z. Betil 

Diyarbakır 
8. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Muhalefet şerhi 

Senato Başkanına verilen (süreyi tesbit) yetkisinin Anayasaya muhalif olduğu kanaatindeyim. 
5 . 4 . 1967 

Ekrem Özden 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 23 ncü ve 36 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
teklif 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve tek
likleri ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve durumu Tutanak Dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonlara tahsis edilen âzami görüşme süreleri de belirtilir. 
Görüşme sürelerinin tahsisinde, komisyonların ihtisas durumu dikkate alınır. 

Bu havaleye bir Cumhuriyet Senatosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya sonraki birleşim başın
da söz alır. Leyhte ve aleyhte konuşacak birer üyeye söz verildikten sonra itiraz işarı oyla karara 
bağlanır. 

C. Senatosu :S. Sayısı : 902; 
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Madde 36. — Komisyonlar kendilerine havale edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre içinde 

karara bağlarlar. Bu süreler içinde karara bağlanmıyan metinler, komisyonca aynen kabul edilmiş 
sayılır. 

Şu kadar ki, metinlerin komisyonlarda görüşülme süresi kırkbeş günü geçemez. Bir tasarı veya 
teklif bu süre içinde sonuçlandırılamadığı takdirde Hükümet veya teklif sahibi, bunların doğrudan 
doğruya gündeme alınmasını Genel Kuruldan isteyebilir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde değişiklik j^apılmasma dair İçtüzük 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 23. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen tasarı ve teklif
leri ilgili komisyonlara re'sen havale eder ve durumu Tutanak dergisine geçirtir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonlara tahsis edilen görüşme süreleri de belirtilir. Gö
rüşme sürelerinin tahsisinde, komisyonların ihtisas durumu dikkate alınır. 

Bu havaleye Hükümet veya bir Cumhuriyet Senatosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya sonraki 
Birleşim başında söz alır. .Lehte ve aleyhte konuşacak birer üyeye söz verildikten sonra itiraz işari 
oyla karara bağlanır. 

Madde 36. — Komisyonlar kendilerine havale edilen tasarı ve teklifleri, tahsis edilen süre içinde 
karara bağlarlar. Bu süreler içinde karara bağlanmıyan metinler, komisyonca aynen kabul edilmiş 
sayılır. 

MADDE 2. — Bu İçtüzük kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu İçtüzük hükümlerini Cumhuriyet Senatosu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 902) 


