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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in, Cumhurbaş
kanlığına seçilmiş olması münasebetiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisinin üçüncü Birleşimin-' 
de izhar buyurulan iyi duygulardan dolayı şah
sı ve arkadaşları adına teşekkür ve iyi dilekleri 
nin Türkiye Büyük Millet Meclisine arzına dair 
yazısı okundu. 

Şimalî ve Cenubi Amerika Bum Ortodoks 
Başpiskoposu Jakovos'un, Cumhuriyet Bayra
mını tebrik ve Türk milletine saadet ve iyi di
leklerini bildiren telgrafı ile, 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Talebe 
Cemiyeti Başkanının, Türk milleti adına 27 Ma
yıs İnkılâbını yapan Kahraman Ordumuzun bir 
parçası olan Millî Birlik Komitesi ve onun Baş
kam Cemal Gürsel'in Türk milletine verdiği sö
zü yerine getirmesinden dolayı minnetlerini ifa
de ile İkinci Cumhuriyetin milletimize ve vata
nımıza hayırlı ve uğurlu olması, 

İstanbul Millî Talebe Birliğinin, Millet Mec
lisine ve Cumhuriyet Senatosuna bir numaralı 
sandalyenin Atatürk için ayrılması ve devamlı 
boş bırakılması hususundaki temenni telgrafları 
okundu. 

Anayasanın 70 nci maddesi gereğince Cum
hurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine 
seçilen Esat Çağa, Hasan Kangal, Enver Kök, 
Sahir Kurutluoğlu, Necati özdeniz, Nevzat Sen-
gel, Burhanettin Uluç, Âdil Ünlü ile, İsparta 
Milletvekili İhsan Balım andiçtiler. 

Birleşime son verildi. 

Geçici Başkan • 
Manisa 

Y. Kadri Karaosmanoğlu 

Geçici Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

Geçici Kâtip 
Mardin 

Şevki Aysan 

Geçici Kâtip 
Bolu 

Ahmet Çakmak 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), ZeM Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Oturumunu açıyorum. 

2. ~~ YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim ekseriyetimiz var, # mü
zakereye başlıyoruz. 

3. — ANDÎÇME 

1. — Anayasanın 70 nci maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanınca Cunihuriyet Senatosu Üyeli
ğine seçilen Hidayet Aydtner'in andiçmesi 

BAŞKAN — Gündeme Sayın Cumhurbaşka
nının tâyin buyurdukları Senatör Hidayet Aydın-
er'in andiçmesi var. 

(Hidayet Aydmer andiçti.) 

— 20 — 
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4. — SEÇİMLER 

1. — Avrupa Konseyi htişari Asamblesine 
katılacak üyelerin seçimi 

BAŞKAN — Efendim, Avrupa Konseyi îsti-
şari Asamblesine davet edilen 10 üyenin seçil
miştir. Parlâmentolar Birliğinin yazısı gelmiş
tir. Parlâmento B. M. Meclisi olarak düşünüldü
ğüne göre iki Meclisten seçilecek âza gidecektir. 

T. B. M. Meclisinin müşterek birleşiminde 
Millet Meclisi olarak toplantısında görüşülecek 
meseleler Anayasamızın 03 ııcü maddesine göre 
tasrih edilmiş olduğundan, Anayasada gösterilen 
hususların dışındaki meseleler, her iki Meclisin 
birleşiminde konuşulamıyor. Bu bakımdan her 
iki Meclisin oranına göre bu 10 üyeyi ayırdık. 
Nisbetlere göre elde ettiğimiz neticeye göre 7 
tane Millet Helisinden. 3 tane de Senatodan âza 
seçilmesi gerekmektedir. Bunu bir Riyaset bil
dirisi olarak arz ediyorum. 

Bu şekildeki bildirimizi kabul buyurursanız 
her iki Meclis bu nisbet dâhilinde azalarını seçe
cektir. 
. Riyasetin sunuşunu tasviplerinize arz ediyo

rum. 

Buyurunuz, Sırrı Atalıay. 
SIRRI AT ALAY (Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili - Kars) — Yüksek Riyaset Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclisi kontenjanları 
olarak 3 ve 7 oranlarını tebliğ etmiş bulunu
yor. Ancak bu mevzuu Cumhuriyet Senatosu 
Riyaset Divanı oran nisbetini 4 ve 0 olarak ya
ni, Millet Meclisi için 6 ve Cumhuriyet Senatosu 
için 4 oranı olarak gruplara tebliğlerde bu
lunmuş ve gruplar da bu oran üzerinden kon
tenjanlarını tesbit etmiş bulunmaktadırlar. Şim
di Riyaset tamamen bunun dışında bir teb
liğde bulunmaktadır. Bu oran mebus adedle-
rinin ve Cumhuriyet Senatosunun 150 - 450 
oram yerine, Anayasada birçok müesseselerin 
kuruluşunda üye adedlerini tesbit eden sis
temler bire iki nisbetini göstermektedir ki, 
bu üye sayısının nisbetinde değildir. Bu nisbet 
dâhilinde düşünecek olursak, oran 4 - 6 olur. 
Bu bakımdan, Cumhuriyet Senatosu Riyaset 
Divanının görüşünü huzurunuzda arz etmek is
terim. 4 - 6 üzerinde bir hazırlığın da mevcu-
dolduğunu tekrar arz ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SAİM SARIGÖLLÜ (C. Senatosu Üyesi - Ay

dın) —• Muhterem arkadaşlarını, bu kontenjan 
meselesi mevzuubahsedilirken kanaatimce asıl 
nazarı itibara alınması lâzımgelen nokta bir 
Millet Meclisi ve bir de Cumhuriyet Senatosu 
diye iki müstakil varlığın mevcudiyeti gereği 
gibi nazarı itibara alınmıyor. Burada bu tenı-

• silciler gönderilirken muhakkak ihtiva ettikleri 
üye adedinin nazarı itibara alınması dahi ka
naatimce. yanlıştır. Senetonun, senatörlerin 150 
ve diğer üyelerle birlikte 200 e yaklaşmış ol
ması ve Millet Meclisinin 450 gibi daha büyük 
bir sayıyı ihtiva etmesi bu kontenjan mesele
sinde mühim bir rol oynamaması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Her ikisi de müstakil bir or
ganı temsil etmektedir. Bu itibarla; bizler yarı-
yarıya nisbet üzerinde durmazken, esas itiba
riyle mutabık kalman nisbetten de aşağı ine
rek Cumhuriyet Senatosu kontenjanının düşü
rülmesi hususundaki bu temayül ve teklifi biz 
Cumhuriyet Senatosu adına doğru bulmuyoruz. 
Bu itibarla, biraz sonra bu mevzu hakkında 
oylamaya geçerken hassasiyetle durmanızı ve 
İkinci Cumhuriyetin esaslarını kurarken, yara
tılacak teamül bakımından bilhassa üzerinde 
hassasiyetle durmanızı Senato ve grupum adı
na talebeder, hürmetle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım? yeni Anayasamız 
T. B. M. Meclisinin Millet Meclisi ile Cumhu
riyet Senatosu tarafından teşkil edileceğini 
söylemektedir. Bu iki Meclis T. B. M. Mecli
sini, yani Parlâmentoyu teşkil edenler. Her biri 
Parlâmentonun birer organıdırlar; Parlâmento 
içinde çalışırlar. Anayasa hukuku bakımın
dan bu iki Meclisi Parlâmento mefhumu içinde 
mütalâa ettiğimiz vakit bunları birbirinden ta-
mamiyle müstakil organlar olarak görmemize 
imkân yoktur. Bn bakımdan, Sırrı A taky ar
kadaşımıza hak vermeye imkân yoktur. Muhte
rem ıSırn Atalay arkadaşımız bire iki oranın
dan bahsettiler. Bendeniz böyle bir nisbete 
Anayasa metninde rastlamadım; Aneaik, Ana
yasa, bütçe mevzuubahsolduğu vakit Karma 
Komisyon kurulduğunda 35 'milletvekili ve 15 
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Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulacaktır, I 
der. Binaenaleyh, 7 - 3 nisbeti bu bakımdan da 
uygun görülebilir. Kaldı ki, Millet 'Meclisi üye 
tamsayısı 450, Cumhuriyet Senatosu üye tam
sayısı ise 188 dir ki, bunlardan bir kısmı boş 
kalacaktır; bu dut'umda Riyaset Divanınca tes-
bi't edilmiş olan nisbetlerin, iki Meclisi ile bir
likte Türkiye Büyük Millet Meclisini, Avrupa 
Konseyi lstişari Asamblesinde, tam aksediş 
şekliyle temsil edilmesini mümkün kılacağına. 
inanmaktayım. I 

Hürmetlerimle. I 
BAŞKAN — Buyurunuz, Senato üyesi Sırrı 

Atalay. 
SIRRI ATALAY (Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili - Kars) — Anayasanın 63 neü 
maddesi sarihtir. Birleşik toplantı mevzula
rı ancak Anayasada derpiş edilen hususlar
da bir gündem mevzuu olur ve o müzakere edilir. 
Her hangi bir dış temasa gönderilecek üyelerin 
Anayasada derpiş edilmediğine göre, harice 
gönderilecek üyelerin seçilmesi birleşik toplan
tının mevzuu da-hi-edilemez. Anayasamın 63 ncü 
mıaddesinde âmir hüküm olarak tesbit edilen 
birleşik toplantı mevzuu değiştirilemez. I 

Bu bakımdan varılan bir 'anlaşma ve görüş- I 
m e neticesinde muayyen 'bir kontenjanda bir 
gelenek kurmak üzere; birleşik toplantıda bir 
müzakere açılmadan bu esas dâhilinde bir de
faya mahsus olmak üzere, Cumhuriyet Senato
su gündeminde bu Konseye gidecek üyelerin 
istenmesine ait Hariciyenin yazısı okunduğu 
zaman Anayasanın 63 ncü maddesinde âmir hü
küm olarak işaret edilen, bir defaya mahsus 
olmak üzere Millet Meclisi ile bu mevzuda top
lanmak kayıt ve şartiyle birleşik toplantıya iş
tirak edileceği işaret edilmiştir. Bu durum kar
şısında iyi bir gelenek kurmak bakımından, 
4 - 6 şeklinde tesbit edilen kontenjan dâhilinde 
yapılacak seçime iancak Cumhuriyet Senatosu 
iştirak edebilir, bunun dışında muayyen bir an
laşmanın tek taraflı varılan bir anlaşma -ile 
bozulmuş bulunacağı cihetle başkanlar daha. 
önce, seçime gitmeden, Millet Meclisi Başkanı 
ile Cumhuriyet 'Senatosu Balkanımın hu husus
ta sarih olarak 'bir anlaşmaya v>armaları gere
kir ki, bu iki Meclis ayrı ayrı secime gidebilir. 
(Bravo sesleri) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) ~ 
Muhterem. arkadaşlarım, -'Sırrı Atalay -arkada- j 
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şımız bir noktada gayet haklıdır. Şu birleşik 
toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Avrupa Konseyi lstişari Asamblesine göndere
ceği üyeleri seçme yetkisine sahip değiliz. Ha
kikaten Anayasanın 63 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası şöyle der. «Meclisler, Anayasada göste
rilen hallerde birlikte toplanır.»' 

Anayasamızda, birleşik toplantıda bu tarz 
bir seçim yapılacağına dair sarahat 'bulunma
dığı için hakikaten böyle bir seçim yapmamalı
yız. Ancak, öyle zannediyorum ki, burada bu 
seçimin hangi kaidelere uyularak yapılacağını 
tesbit yetkisine sahibiz. 

Avrupa Konseyi Tüzüğünün 25 nci maddesi; 
Avrupa Konseyi lstişari Asamblesine gönderi
lecek parlmanterlerin parlâmento tarafından 
seçileceğine - ki buna imkân yok - veya Parlâ
mentonun tesbit edeceği usule göre seçileceği
ne dair bir hükmü ihtiva eder. 

Malûmuâliniz Yüksek Heyetinizde yapıla
cak seçimlere mütaallik kaideler, usuli kaide
lerdir. Usûli kaideler içtüzüklerde yer alır. Bu 
konudaki usûli kaideler hangi içtüzükte, T. B. 
M. Meclisi içtüzüğünde mi, Millet Meclisi içtü
züğünde mi ve Senato içtüzüğünde mi, göste
rilecektir? Madem ki, hir parlâmento içinde iki 
meclisin bilhassa adedî bakımdan mukayese edi
lerek ikisi arasında hir nisbet tesbit edilmesi 
mevzuu/bahistir; birinin nisbetini diğerinin tes
bit etmesi imkânı olmadığına göre ve herhirisi 
kendi kendisine hâkim olduğu iddiasında olur
sa bu konudaki kararı ile diğer meclisin kara
rma da tasarruf etmiş olacağı için, elbette ki, 
bu meselenin T. B. M. Meclisi içtüzüğüne mü
taallik bir mesele olduğunu kabul etmek lâzım
dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin içtüzüğü 
henüz yapılmamıştır. Meclislerin içtüzükleri de 
henüz yapılmamıştır. Şu halde, burada muvak
kat hir içtüzük kaidesi mahiyetinde bir kaide 
vaz'etmek durumundayız. Bu kaideyi vaz'etmek 
de, her iki Meclisin üzerinde hulunan ve içtü
zük ıbakımmdan buna salahiyetli olması gere
ken Yüksek Heyetinize aittir. Bu itibarla, sa
dece bu konudaki seçim usulüne münhasır ol
mak üzere, hurada bunu yapmaya salahiyetli
yiz. Başka bir organ içinde bunu konuşmaya 
imkân yoktur. 

Şu anda usul 'bakımından 3 - 7 nishetini tes-
bi'tfi Yüksek Heyetiniz Anayasa bakımından ta-
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riıaıniyle salâhiyettardır. Bunu tesbit ettikten 
sonra Meclisler ayrılırlar ve her partinin mü
nasip bir şekilde temsil edileceği delegasyon
larım seçerler ve bu delegasyonlar bir araya 
gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisini Avru
pa Konseyi lstişari Asamblesinde temsil eder
ler. Hürmetlerimle. 

HASAN ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında arka
daşlar konuştular. Senato Başkanvekillerinden 
Atalay arkadaşımız nisıbetler üzerinde durdu 
ve riyazi olarak Senato 4, Millet Meclisi 6 üye 
seçer, dedi. Ben bu mevzuu tasrih için söz al
dım. 187 Senato üyesine, 4 üye düşerse, 450 üye
ye 8 düşmesi icabeder. 187 ye 3 düşerse, 450 ye 
7 düşer. Aynı zamanda, Millet Meclisi lehine 
0,94 bir de 0,25 gibi bir durum vardır. Arka
daşlar riyazi olarak yanlış hesaplamışlardır. 
Burada Millet Meclisi hesabına bir milletvekili 
fazla vermiş oluyorlar. Şayet Cumhuriyet Se
natosu 150 olarak hesalbedilirse, Senatonun 4 
senatör göndermesi gerekirse, nisibete göre Mil
let Meclisinin 8' milletvekili göndermesi icabe-
der ki, hepsi 12 kişi yapar. Halbuki 10 kişi lâ
zımdır. Zannederim bunu yanlış hesabetmişler. 
Tasrih etmek için söz aldım. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Usul hakkında Fethi Çelikbaş. 
buyurun. 

-FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında ko
nuşuyorum. 

Bu toplantının yapılacağı tarih dikkate alı
nacak olursa, burada böyle bir müzakere yapıp 
bu müzakere sonunda bir karara varma imkânı 
da yoktur. Ayın 21 inde Konseyin Paris'teki 
toplantısına, bir tezkere ile, davet edilmiş bulu
nuyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere Riya
set Divanının gösterdiği yolda hareket edilir. 
Mütaakıp davetler için gerekli toplantı yapılır. 
Aksi takdirde, memleketin dış münasebetleri 
bakımından fevkalâde ehemmiyette olan bir 
temsil vazifesinden memleketi mahrum etmek 
tehlikesi ile karşı karşıyayız. Maruzatım budur. 

İHSAN HAMlT TÎĞREL (Cumhuriyet Se
natosu Başkanvekili - Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, bâzı arkadaşların izah ettiği 
veçhile bu birleşik toplantı Anayasanın hü
kümleri haricindedir. Anayasanın 63 ncü ve 
mütaakıp maddeleri birleşik oturumun ne 
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maksatla yapılacağını göstermektedir. Bu iti
barla T. B. M. Meclisinin bu toplantısının yapıl
masını Anayasaya aykırı görmekteyim. Fa
kat mademki, toplanmıştır ve Fethi Beyin de 
izah ettiği gibi acele bir iştir bu oturuma mah
sus olmak üzere bir karar ittihaz edilebilir. 
Nisbet ne olacaktır? Dr. Hasan Bey arkadaşı
mız bir riyazi formül ile adedi tâyin etmek 
istediler. Nisbet aded üzerinde tâyin edilemez. 
Burada bir mesnet olmalıdır. Mesnet de şudur: 
Anayasanın 145 nci maddesi, Anayasa Mahke
mesinin ne şekilde kurulacağını izah ederken 
Millet Meclisinden 3 ve Sanatodan 2 azanın 
seçilmesi lâzımgeleceğini tesbit etmiştir. De
mektir ki, adede itibar edilmemiştir. Meclisle
rin hüviyetine göre tesbit etmiştir. Elimizde 
bu mesnet varken, 450 ye şu kadar, 150 ye bu 
kadar düşer diye mukayese etmek tamamen 
hatadır. Bu maddenin delâlet ettiği mâna dâ
hilinde 6 arkadaş Millet Meclisince ve 4 arka
daşın da Senato tarafından seçilmesi icabeder. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMÎN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 

Çok muhterem arkadaşlar, Anayasada çok 
partili Parlâmentonun icaıbettirdiği boşlukların 
doldurulması bir anlayış zihniyeti içinde müm
kün olduğunu Yüksek Heyet her iki kararın
da şimdiye kadar güzel şekilde ispat etmiş 
bulunuyor. Muhtelif partilerin bünyelerinde 
donmuş olan aşırı iddiaların anlayış zihniyeti 
içinde giderildiğini gördükten sonra Şimdi T. 
B. M. Meslisinin iki organının, bir seçim kar
şısında ihtilâfa düşmesi ve bunu giderememesi 
mümkün değildir. 

Şimdi böyle bir Konseye Yüksek Heyetiniz 
arasında, Allah'a şükür, hem Meclis ve hem de 
Senato Heyetinde ibuna yetkili arkadaşlarımız 
vardır. Her iki Mecliste de 4 partinin temsilci
leri vardır. "Partilerle- anlaşma mümkün olan ve 
ralhatça giderilen bir işi, şimdi Senato ve Mecli
si ayrı ayrı mütalâa ederek bunu bir ihtilâf ko
nusu yapmakta bendeniz Ibir faide görmüyorum. 
Asıl Olan şey, vaktinde arkadaşlarımızı bir an 
evvel göndermektir. 

Bir arkadaşımızın belirttiği gibi, T. B. M. 
Meclisinin içtüzüğü yapılıncaya kadar, çaresiz bu 
mesele, Yüksek Heyetiniz karariyle halledilecek
tir. Bunu ne Senaıto ve ne de Meclis tek başına 
karara bağhyabilir. Şimdilik, meclislerin içtü-
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zükleri yapılıncaya kadar yegâne söz sahibi Yük
sek Heyetinizdir. Bu Birleşik Toplantıda Ibunıun 
usulünü tes'bit buyuracaksınız. Bu anda vermiş 
'olduğunuz karar sizi bağlamaz. Binaenaleyh, 
usul meselelerini Iburada kesmeyi ve Riyasetin 
teklifi veçhile her iki Meclisin ayrı ayrı topla
narak, parti gruplarından mutabık kaldıkları 
adayların seçimini yapıp bu arkadaşların vazife
ye bir an evvel gönderilmeleri hususunu istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz alan daha üç, arkadaşımız 
var. Kifayeti müzakere hakkında da iki takrir 
gelmiş bulunuyor. (Müzakere yok, sesleri.) Ki
fayeti müzakere takririni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevzuun müzakeresine ait yeterliğin oya ko

nulmasını rica ederiz. 
Afyon Milletvekili Yozgat Milletvekili 

Şevki Güler İsmet Kapısız 

T. B. M. M. Riyasetine 
«Gündemdeki memı aydınlanmış olduğundan 

'kifayeti müzakereyi ve oylamaya geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Yozgat Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Celâl Sungur Veli Uyar 

Sakarya Milletvekili Niğde Milletvekilli 
Yusuf Ulusoy Ruhi Soy er 

1. — Türkiye îşçi ve Çiftçi Partisi Genel 
Başkanı Abdülâziz Ayyıldız'ın, partilerinin Millî 
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BAŞKAN — Efendim, esasen kanundaki bir 

boşluk dolayısiyle müzakereyi bu şekilde açmış 
bulunuyoruz. Arkadaşlarımıza konuşma imkânı
nı bu şekilde vermiştik. Konuşmaların kifayeti 
hakkındaki takrirleri de dinlemiş (bulunuyorsu
nuz. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

Esasa aiıt bir teklif var, hunu okutacağım. 

T. B. M. M. Sayın Bakanlığına 
T. B. M. M. İçtüzüğünün tanziminden sonra 

ona uyulmak ve şimdilik Konseyin toplantısına 
yetişmelerini sağlamak üzere, (4-8) arasında bir 
seçimin, sırf bu güne ait bir tedbir olarak karara 
bağlanmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

BAŞKAN — Efendim, esasen rakamlar 4 - 8 
değil, 3 - 7 dir. Oranlar hu neticeyi vermekte
dir. Hattâ bu durum [biraz da Millet Meclisinin 
aleyhine bir keyfiyettir. Başkanlık sunuşunun, 
yani 3 - 7 oranının kahulün'ü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy eni er... Kafbuil edil
miştir. 

T. B. M. M. Birleşimim, gündeminde başka 
bir madde olmadığı için, kapatıyorum. Millet 
Meclisi gündemine devam edeceğiz. 

Kapanma saati: 15,85 

Birlik ve demokrasi ruhuna sadakatlerini bildi
ren ve Meclise basanlar dileyen mektubu, 
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5. — SUCUKLAR VE TELGRAFLAR 
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