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1. -T GEÇEN ' 
Zonguldak Milletvekili Kaniiz Karakaşoğ-

lu'na izin vcrümesi hakkındaki Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi okunarak kabul olundu. 

Paris'te toplanacak. NATO Parlâmentoları 
Konferansına katılacak delegeler 'hakkındaki 
Dışişleri Bakanlığı tezkeresi okundu ve her par
tiden birer delegenin gruplarınca seçilerek Baş
kanlığa bildirilmesi hususu kabul edildi. 

Ticaret Bakanlığına Maliyo Bakanı Kemal 
Kurdaş'ın, Gümrük ve Tekel Bakanlığına Çalış
ma Bakanı Cahit .Talaş'm ve Adalet Bakanlı
ğına Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Sahir Ku-

Sözlü sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili • Alp Doğan 

Şen'in, Paris Basın Ataşesinin Devlet memur
luğu durumu ve statüsü ile telifi kabil olmıya-
cak siyasi faaliyette bulunduğunun doğru olup 
olmadığına dair sözlü sora önergesi Basın - Ya-v 
yın ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/D 

2. — istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, Yabancı hava kumpanyaları seferle
rinin tahdidedildiği hakkındaki haberin doğru 
olup olmadığına dair sözlü soru önergesi Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/2) 

3. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'iri, Pancar fiyatları tâyin edilirken istas
yonlara uzak kantarlar için yapılan indirimde 
hangi esasın tatbik edildiğine dair sözlü som 

TANAK ÖZETÎ 

rutluoğlu t u n vekil olarak atandıklarına dair 
Cumhurbaşkanlığı- tezkeresi okundu, bilgi edi-
niildi. 

8 . 11 . 1961 Çarşamba günü saat ,15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Ba§kan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

lîefct Aksoy Nurettin Ok 
Malatya 
Kâtip 

Nurettin Akyurt, 

önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/3) 
4. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 

Karan'm, Amasya Lisesi öğretmen kadrosuna 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı-
'ğına gönderilmiştir. (6/4) 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ııı, 

Kozlu Atatürk İlkokulu öğrencilerinin eîlerindo 
inönü'nün resimleri olduğu halde Cumhuriyet 
Bayramına iştirak ettirildiklerinin doğru olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1) 

2. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan'ııı, 
Kozlu Bucak Müdürünün tarafsızlığı ihlâl etti
ğinin doğru olup olmadığına dair yazılı sora 
önergesi içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/2) 
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BİRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanyekili Befet Aksoy 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Ekseriyet üzerinde 
vardır, yoklama yapacağız. 

2. — YOKLAMA 

tereddüt (Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İ. — Burdur Milletvekili Fethi Çelİfcba§'a 
izin verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/9) 

BAŞKAN — Meclis Riyaset Makamının bir 
tezkeresi vardır, okutacağım. 

Genel Kurula 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, maze

retine binaen, 15 Kasım 1961 tarihinden itibaren 
12 gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 
8 . 11 . 1961 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Puad Sirmen 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bu kararı
nı yüksek tasvibinize arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bir Emisyon kurularak Millet Meclisi 
içtüzüğünün tele alınması hususundaki, temenni 
üzerine vâki görüşmeler 

•<• NURETTİN ARDIÇOĞLU 
istiyorum. 

(Elâzığ) ~ Söz 

BAŞKAN — Buyurun, 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ)—Muh

terem arkadaşlar,, birkaç celsedir, gündemimizde 
başka madde bulunmadığından, birkaç dakikalık 
toplantılarla iktifa ediyoruz. Bu arada Jmcelikle 

görüşülmesi lâzımgelen bâzı işler de bu vaziyet 
' yüzünden geri kalmaktadır. ; 

Malûmuâliniz4 elimizde bir Meclis, İçtüzüğü 
yoktur. Anayasanın geçici bir maddesi, eski Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün toplantılarda 
tatbik edilebileceğini söylemektedir. Ama, bir ge
çici komisyon teşkil edilebilir, bu zamandan isti
fade edilerek, 15 - 20 gün içinde İçtüğük hazır
lanabilir. Bu suretle zamandan da istifade etmiş 
oluruz. 

"Nitekim Senato aynı suretle hareket etmiş, 
onlar bir hafta evvel bir Senato İçtüzüğünü Ha
zırlama Komisyonu kurmuşlardır, halen faaliyet
tedir. 

Diğer komisyonlar kuruluncaya kadar İçtü
züğün bir an evvel hazırlanması konusunda bir 
teklifte bulunuyorum : Eğör müspet rey verirse
niz, Anayasanın hükmü dairesinde partilerin 
üye sayılan .oranına göre bir . geçici komisyon 
kurularak, tüzüğümüzün bir an evvel hazırlan
masını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Coşkun Kırca. 
* COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, elimizde mer'i olarak bulunan ge
çici İçtüzüğün bir maddesi gereğince içtüzükler 
hakkında yapılacak tekliflerin Anayasa Komis
yonunda görüşülmesi iktiza eder. Cumhuriyet 
Senatosunun hareket tarzı, mer'i içtüzüğün bu 
hükmü gereğince, Yüksek Meclisinizi ilzam et
memektedir. Bu itibarla her şeyden önce yapıl
ması iktiza eden şey, böyle bir teklifin, yapıl
masıdır. Bu teklifin ' hazırlanabilmesi için bir 
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komisyon teşkiline lüzum ve ihtiyaç, elbette ki, 
vardır. Ancak, çift Meclisli bir sistemde "hazır-
lanması iktiza eden içtüzüklerin sayısı üçtür." 

Birincisi Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü, 
İkincisi Millet Meclisi İçtüzüğüdür ve nihayet 
Türkiye Bijyük Millet Meclisinin birleşik top
lantılarının usulüne mütaallik kaidelerle, iki 
Meclisin birbiriyle olan münasebetlerine müta
allik, bilhassa karma Bütçe Komisyonunun ten
kili ve işlemesiyle ilgili kaidelerin tesbiti için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün de 
hazırlanması lâzımdır ve bu üç metnin birbi
rine mütenazır olması iktiza eder. Bu itibarla 
önce Cumhuriyet Senatosunun içtüzük konu
sunda yaptığı çalışmalarla Yüksek Meclisinizin 
İçtüzüğünün hazırlanması ile görevlendirilecek 
arkadaşlarımızın yapacağı çalışmaların birbiri
ne mütenazır olması gerekir. Ayrıca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün nasıl hazır
lanacağına dair birleşik toplantılardan birinde 
karar almak lâzımdır. Bu itibarla, belki de, en 
doğru hareket içtüzüklerin ayrı ayrı. değil, fa
kat bir arada hazırlanmasıdır. 

' Bu hazırlanışta ahenk ve tenazuru temin 
etmek' üzere Riyaset Divanımızın, Cumhuriyet 
Senatosu Riyaset Divanı ile de temas etmek su
retiyle, İçtüzüğün ne yolda ve hangi heyet ta
rafından hazırlanması ve bütün komisyonlarda 
olduğu gibi içtüzüğü hazırlıyacak komisyonda 
da. muhtelif partilerin ne suretle temsili gerek
tiği hususunda bir karar alınması zaruridir. 

Cumhuriyet Senatosunca alınmış olan İçtü
zük hazırlanmasına mütaallik kararda ve Se
natonun bu konudaki çalışmalarında değişik
likler yapılması da iktiza eder. 

Bendenizin teklifim, bu hususun tezekkürü
nün Riyaset Divanına bırakılması yolundadır. 
-Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Nurettin Arçlıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU ^ (Elâzığ)" — 

Coşkun Kırca arkadaşımızın yaptığı' teklif, ve 
ileri sürdüğü mütalâalar, benim v teklif imin na
zara alınmaması için bir sebep teşkil etmiyor.. 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, ve bun
ların ikisinin birleşik toplantılarına ait İçtüzü
ğün hangi komisyonlar tarafından harılana
cağı, bunların hangi meclislerde kimlerin ha-
zırliyacağı malûmdur. Her Meclis kendi içtüzü-
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günü hazırlıyacaktır. Nitekim Senato böyle 
yapmış ve doğru hareket etmiştir. 

Bizim de, Millet Meclisi olarak, bir komis
yon teşkil etmemiz lâzımdır. Elimizdeki içtü
züklerden de istifade suretiyle, Meclisimizin 
içtüzüğü birkaç gün içerisinde halledilebilecek 
durumdadır. Çift Meclis • mekanizmasının müş
terek işlemesini gerektiren hususlar da müta-
akiben halledilecektir. Meselâ bugün Yüksek 
Meclise bir kanun teklifi gelse, içtüzük; .hazır
lanıncaya kadar, bu kanun teklifinin çıkması 
nasıl mümkün olacaktır? Eski içtüzüğe göre. 
Çünkü, Meclisin nasıl çalışacağını Anayasanın 
bu husustaki hükmü tâyin ve tesbit ' etmiştir. 
Yeni içtüzüğün hazırlanmasına intizar 'edersek 
doğru olmaz. Binaenaleyh, her Meclis kendi iç
tüzüğünü hazırlıyacağına göre zaman geçirme
mek lâzımdır. Hattâ,bu işe bir hafta, evvel.bavş-
lamış olsaydık, bugüne kadar bir hayli ilerlenıo 
olurdu. Daha fazla zaman kaybetmemek için, 
yani Meclis İçtüzüğünün bir an evvel hazırlan
ması maksadiyle, geçici bir m komisyon.', teşkil i 
baklandaki teklifime arkadaşlarımın müspet 
rey vermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Gerek Ardıçoğlu, gerekse Kır
ca arkadaşlarımızın konuşmalarını gündem, ha
rici. ve temenni mahiyetinde olarak kabul etti
ğimiz için kendilerine söz yermiş , bulunuyoruz. 
Yeni Anayasa hükmünden mülhem olarak, ' bir 
içtüzük hazırlanması yolunda, Riyaset ' Divanı 

* çalışmalar yapmaktadır. Burada beyan buyur
dukları veçhile, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi ve bir de Türkiye Büyük Millet Mec
lisi müşterek toplantıları için S tane. içtüzük 
hazırlanması iktiza edecektir. . . . 

Çalışmalar hakkında Yüksek Meclisinize 
mahımat arz olunacak ve komisyonların ne su
retle teşekkül etmesi, lâ'zımgeldiği hususunda 
hükümler getirilecektir. 

Şimdi ben bu konuşmaları, demin de arz et
tiğim gibi, gündem haricinde bir temenni ma
hiyetinde telâkki ediyorum. Bu vaziyette veril
miş olan takriri maalesef reye koyamıyacağmı. 

Gündemimizde görüşülecek başka i§ olmadı
ğından, 10 . 11 . 1961 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : #5,15 
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