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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

O : 1 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluk olma

dığı anlaşıldığından bir saat sonra toplanılmak 
üzere birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ile 

eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Kö-
rez hakkında soruşturma yapmakla görevli Ko
misyondan istifa ettiği bildirilen Cumhuriyet 
Senatosu Artvin Üyesi Fahmi Alpaslan'ın yerine 
yeni bir üyenin seçilmesine dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi okundu. Seçim gelecek birle
şime bırakıldı. 

Eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan, 
Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk, 
Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakla-

nndaki Soruşturma Komisyonu raporları kanul 
olundu. 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un, 
Yüce Divana sevk evrakında görülen noksanlar 
dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna dair Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ko
misyonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fer ruh Bozbeyli 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

Katip 
Balîı'kesıi'r 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen. 
sayın arkadaşlarımız otomatik oylamada beyaz 
düğmeye bassınlar. Tamam mı, efendim"? Yok
lama işlemi bitmiştir. Müzakereler için gerekli 
çoğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz, 

KADRÎ EROĞAN (Urfa Milletvekili) — 
Sayın Başkan dündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
KADRÎ EROĞAN (Urfa Milletvekili) — 

Dünkü cereyan eden müzakereler hakkında 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Vehbi Ersü ve Sayın Eroğan dünkü hâdiseler 
hakkında Riyaset Divanından söz istemiştir. 
Ancak dünkü olayların zabıtları, Riyaset Diva
nının verdiği karar gereğince, Riyaset Diva

nımda incelenecek ve muhtelif tedbirler buna 
göre araştırılacaktır. Riyaset Divanının kararı 
bu yönde olduğu için her iki sayın arkadaşımı
za da söz vermek mümkün olamıyacaktır. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Yanlışlık yok efendim, Riyaset 
kararı bu merkezdedir. Takdire bağlıdır. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa Milletvekili) — 
Aktüel bir hâdisenin tesbiti bakımından konuş
makta zaruret görüyorum. 

BAŞKAN — Bu husuta Riyaset böyle karar 
alınıştır. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa Milletvekili) — 
| Usul hakkında istiyorum. 
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BAŞKAN' — Usule müteallik Mı- durum yok. 
KADRİ HROftAN (ITrfa Milletvekili) — 

Efendim, bu kâğıtlar bize atıldı.... 
BAŞKAN — Oturun efendim. Millet Mecli-

si birleşiminde cereyan öden hâdisenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi birleşiminde görüşülmesi 
zaittiı*. Onu Millet Meclisinde görüşürüz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Suphi 'Baykam'-
ın, Parlâmento - Basın münasebetleri hakkında 
verilen müşterek Başkanlık Divanı kararı üzerin
deki görüşlerini aeıkhyan ve bu kararın değiş
tirilmesini istiyen demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykanı. 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul Milletvekili) — 

Pek muhterem arkadaşlarını; 1 Şubatta yürür
lüğe girmek üzere .Müşterek Başkanlık Diva
nının biı* karar almış ve düzenlediği talimatna
meyi ilgililere olduğu gibi Parlâmento üyele
rine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine de 
dağıtmış bulunmaktadır. Bu ! nci talimatname 
dağıtıldıktan sonra umumi efkârda, basın muhi
tinde ve her parti mensuplarında ve çeşitli çev
relerde meydana gelen tepkileri hepimiz biliyo
ruz. (Truplarda yapılan müdahaleler Hükümet 
Başkanının ve üyelerinin bizzat bu kararı tas-
vibetmediklerini ifade eden görüşleri, Bütçe 
Encümeninde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesi görüşülürken bütün partilerden muhte
lif arkadaşların bu •karan tenkid ettikleri cüm
lenizin malûmudur. Bunun yanında biı- düzelt
me ümidi olur diye her partiden bir arkadaşın 
imzasını taşıyan, bağımsızlar ve tabiî senatör
lerden de imza alınmak suretiyle sembolik bir 
müracaat yine Divan Başkanlığına yapılmıştır. 
Esefle ifade edeyim ki ; Başkanlık Divanının 
tutumu, yeni bir talimatname düzenlemek şek-
linede tecelli etmesine rağmen, kimseyi tatmin 
etmemiş, ve yapılan değişiklik, sadece basın 
mensuplarının localarından lokantaya günde 
ilki saat gibi koridordan geçme müsaadesine in
hisar eden bir değişiklik yapılmıştır. Muhte
rem arikadaşlarım, bu 'konunun derinliğine girip 
zamanınızı alacak değilim. Evvelâ meselenin. 
hatta 'bir hukukî yönü 'bulunduğuna da ka a ili
yim." Parlâmento ve basın 'münasebetlerinin 
böyle bir talimatname ile değil, Meclis İçtüzü
ğü ile düzenlenmesinin kanımca, kendi inan-
eiimca daha doğru olacağını evvelâ ifade etmek 
isterim. Bunun yanında farzediyorum (ki, müş

terek Kiyaset Divanınım kendi yetkileri dahilin
dedir. Böyle bir halde bu Parlâmentonun' için
de bulunduğu ağır yük yapmaya mecbur oldu
ğu işler sadece basının desteği tam olarak sağ
landı. Basın mensuplarının doğru haber alma, 
süratli haber alına ve en kısa zamanda bu ha
berlerini ilgili müessese ve gazetelerine iletme-
Jeriyle mümkün olabileceğini zannederim, kabul 
etmiyen arkadaşımız yok gibidir. Bu sebeple
dir ki, her partide aynı tepkiyi göstermiş olan 
•böyle 'bir 'kararın 1 Şubatta yürürlüğe girece
ğini haber almaktan şahsan müteessir bulunu
yorum. Bu üzüntümün pek çok arkadaşımız ta
rafından siyasi kanaatleri değişik olmakla be
raber burada aynı noktada birleşen pek çok 
arkadaşlarım, tarafından paylaşıldığına inan
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarını, hasın için alınan 
her türlü otoriter tedbir sonunlda hiçbir fayda 
getirmemiştir. Bunun bütün dünyada örnekleri 
vardır. Türkiye'de örnekleri vardır .Hiçbir 
suretle ve bundan memldkete hayır gelmemiştir. 
Bu istikamette alınmış olunan tedbirlerin çok 
rijit olduğunu^ cok kati olduğunu burada ifa
de. etmeye mecburum. Bâzı yanlış haberlerden, 
bâzı suiistimallerden infial duyularak eğer bu 
istikamette gidilmişse bu da. yanlıştır. Çünkü 
basın bundan sonra çok da'ha güç şartlar altın
da haberler alacak ve bu istikamette daha yan
lış haberler belki daha çok gazetelerde yer ala
caktır. Şu halde muhterem arkadaşlarım, Ri
yaset Divanından, bir ricada 'bulunacağız. Bu 
Mecliste her partide ayni infiali göstermiş olan 
bu kararlarında lütfen ısrar etmesinler. Graze-
tecileri havasız, penceresiz bir yerde çalışmağa 
mecbur eden, herkese açık olan birtakım ko
ridorlardan dahi geçme yasaik edilerek, kendi
lerine yalnız bir kapıdan girip, 'birde yemek 
yeme hakkı tanımak suretiyle .girişilmiş olan 
yol çıkar yol değildir. Ben muhterem Riyaset 
Divanınım her şeye rağmen bu karanın yine 
İçendi kendine değiştirmesini rica ediyorum. 
Bütçe müzakereleri gelecek, gece gündüz çalı-
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saçağız, reform ıkanunları gelecek her gün gece 
gündüz çalışacağız. Anayasa gereğince çıkarıl
ması gereken kanunlar gelecek, gece gündüz 
çalışacağız. Bizim başarımız matbuatın erken 
haber, doğru haber almasına ve bunları süratle 
ilgililere iletmesine bağlı olacaktır arkadaşla-
rim. Bu istikamette alınmış olan karardan dö
nülmelidir, faydasız bir (karar alınmıştır. Bunu 
müşterek Divan üyelerine.bu müşterek toplan
tıda hatırlatmayı faydalı buldum, hürmetlerim
le. 

2. — Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci 
ile eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz 
KÖrez hakkında soruşturma yapmakla görevli 
Komisyona üye seçimi. 

BAŞKAN —• Müsaade eklerseniz 2 nci mad
de de, eski içişleri ve' Sağlık ve Sosyal Yardım 
balkanları hakkında soruşturma yapmakla gö
revli Komisyondan istifa eden Cumhuriyet Se
natosu Gümüşane Üyesi Halit Zarbım'un yerine 
yeni »bir üye seçilmesine ve aynı Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasana dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresini de okutalım, Yüce Heye
tiniz müsaade ederse her iki seçimi de ibirlükte 
yapalım. Münasip mi efendim (Münasip sesleri.) 

BAŞKAN —• Bu hususta bir önerge var., 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalinci ile 

eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz 
Körez hakkında soruşturma yapmakla görevli 
Komisyondan, Artvin Senato üyesi Fehmi Alp
aslan'ın Cumhuriyet Senatosu idare Amirliğine 
seçilmesiyle boşalan üyeliğe Gaziantep Senato 
Üyesi Zeki islâm aday olarak seçilmiştir. 

Gereğine müsaadelerini rica eder, üstün say
gılarımı sunarım. 

C. H. P. Grup Başkanvckili 
Cumhuriyet Senatosu 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hıfzı Oğuz Bekata ve Yusuf Azizoğlu hak

kındaki Tahkikat Komisyonu âzası olan Cum
huriyet Senatosu Gümüşane Üyesi Halit Zar-
bun bu görevinden istifa ettiğini 17 . 1 . 1964 
tarihli yazısı ile bildirmiştir. 

29 . 1 . 1964 0 : 1 
(içreğini arz ederim. 

Cumhuriyet Scnatosı Başkani 
Enver Aka 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Eski İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yad
dım bakanları hakkında soruşturma yapmakla 
görevli Komisyondan istifa eden Cumhuriyet. 
Senatosu Gümüşane Üyesi Halit Zarbun'un ye
rine yeni bir üye seçilmesine ve aynı Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (3/41) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

bakanları hakkında soruşturmakla görevli 
Tahkikat Komisyonumuz üyelerinden Gümü
şane Senatörü ve Yeni Türkiye Partisinden 
seçilmiş bulunan Halit Zarbun'un Komisyonu
muzdan istifa etmesi, üzerine yerine yeni bir 
üyenin seçilmesi, 

Komisyonun vazife müddetinin 25 . 1 . 1964 
ten başlamak üz>ere onbeş gün müddetle uza
tılmasının temini hususunda gereğinin yapıl
masına müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim. 

Tahkikat Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Saadet Evren 

BAŞKAN — Y. T. P. Grup Başkanlığı tez
keresini okutuyorım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eslki Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı Di

yarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu ve eski iç
işleri Bakanı Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz 
Bekata hakkında kurulmuş olan Meclis Tah
kikatı Komisyonına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 24 . 10 . 1963 günlü Onbeşinci Birleşi
minde partimiz Senato Gruptu adına seçilen 
Gümüşane Senatörü Halit Zarbun'un mezkûr 
Komisyondan ayrılması dolayısîyle yerine Sa
karya Senatörü Turhan Kapanlı aday olarak 
gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

T. B. M. M. 
Y. T. P. Grup Başkan V. 

H. Ali Dızmuan 
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BAŞKAN —• Gündenim Başkanlık Divanının 

Genel Kurula sunuşları meyanında mevcut bu
lunan 1 ve 2 nei maddelerinde yazılı olan hu
suslara 'göre 1 .nci maddede; eski Ticaret Ba
kanı Zeyyat Mandalinci ile es'ki Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Nafiz Kör ez ha'kkmda 
soruşturma yapmakla görevli komisyona üye 
olarak C. 'Senatosu Gaziantep Üyesi Zeki İslâm 
aday 'gösterilmiştir. 

2 nci maddede; eski içişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Ya'rdım ba.kanladı hakkında soruşturma 
yapmakla görevli komisyondan istifa eden Ha-
lit Zarbım'un yerine, C. Senatosu Sakarya Üye
si Sayın Turhan Kap anlı. aday 'gösterilmiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (C. Senatosu Anka
ra Üyesi) —• Şallısını adına mâruzâtta bulunaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (O. Senatosu Anka

ra Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlarım.; Tah
kikat Komisyonunda inhilâl eden bir arkada
şımızın yerine Y. T. Partisi, arka d a şiarımız a'day 
olarak Sayın 'Turhan Kapanlı'yı gösteriyorlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 'huzurunda 
cereyan etmiş bulunan bir müzakere esnasında 
Sayın Turlhan Kapanlı ile aramızda geçen mü
nakaşa yüksek 'malûmunuzdur. Tarafsız olması 
şart ve bir tahkikat komisyonunun yarı mah
keme ciddiyetiyle hiç olmazsa, işi tezekkür ede
bilmesi için, sarih taraf tutmuş ollam bir kimse
nin bu komisyona seçilmesinde büyük hata aşi-
kârdıır. Bu itibarla, arkadaşlarımızın bir parti 
toplantısı olmıyan ve bir mıah'keme ciddiyetiyle 
tarafsız iş görecek olan bu yerde bir tarafsız 
namzet göstermelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (O. (Senatosu Sakarya 

Üyesi) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri, verilen vazifenin tarafsızca 
yapılması, bu kürsüden Türk Milletine verdi
ğimiz sözün tabiî icabıdır. Yirmi seneyi geçen 
adliye ve idare hayatım içerisinde bu tenezzüle 
düşmedim. Ancak Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın gönlüne en ufak' bir şüphe düşmemesini 
•t emin en reylerinize iktiranından, önce aday
lıktan feragat ettiğimi arz ederim efendim." 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. bir aday lütfetsin, 
senatör olması meşrut. 
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Efendim, seçimler için tasnif heyetini seçi

yoruz. Sayın ibrahim Cemalcılar... Yoklar mı 
efendim? Yok. 

II . ALÎ DÎZMAN (Tokat Milletvekili) — 
Bu mevzuda söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bu mevzuda oylamaya 
geçiyoruz, seçimde kendisi ile ilgili hususta Sa
yın Hıfzı Oğuz Be'kata beyanda bulundular. 
Sayın Kapanlı da adaylıktan feragat ettiler. 
Şimdi munlhasıran sizin bir aday göstermeniz 
gerekiyor. İşin esasına veya usul meselesine 
geçmeniz mümkün olamıyaca'k. 

H. ALÎ DİZMAN (Tokat Milletvekili) — 
Aday göstermek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, bildiriniz adayınızı. 
Y. T. P. GRUPU ADINA H. ALÎ DÎZMAN 

(Tokat Milletvekili) —• Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ımı adayımıza 
vâki itirazı üzerine adayımız kendiliğinden 
çekildi. Şüphesiz ki, biz de kendilerinde en 
ufacık bir şüphe ve tereddüt izi kalmaması 
için adayımızı geri almakta bir an tereddüt 
göstermiyecek idik. Ne var ki, aynı mevzuda, 
ıbağlı bulunduğu grupun da aynı hassasiyeti 
göstermesini biz de arzu ederdik. Nitekim 
grupunda kendisinin tek müdafii olan bir şah
sın bu komisyona seçilmiş olmasını biz bir 
mazeret olarak ileri sürmedik. (C. H. P. sıra
larından müdahaleler.) Nitekim 33 Dizel Loko
motifi mevzuunda Sayın Memduh Erclemir... 

BAŞKAN — Sayın Dizman, lütfen rica 
ederim müşabehet kurmayınız. (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) Rica ederim efendim. 
Müdahale etmeyiniz. Sayın Dizman bu konuda 
da 'evvelce seçim yapılmış ve bahis buyurdu
ğunuz hususlar daha evvel halledilmiştir. 
Şimdi biz... 

H. ALÎ DÎZMAN (Devamla) — Sayın Baş
kan gerçeklerin ortaya konmasında ne gibi 
bir mahzur mütalâa 'ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır gerçeklerin ortaya kan
masında hiçbir mahzur yok efendim, ancak ko
misyonda boşalan bir üyeliğe aday tesbiti 
ınevzuubahsolduğu için daha evvel yapılmış se
çim hususunda görüşmek burada zaittir. O 
yönden söylüyorum. 

İT. ALÎ DÎZMAN (Devamla) — Mamafih 
mevzu ıttılaınıza arz edilmiş olduğu için Sa-
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yin Başkana itaat edeceğim. Adayımız Diyar
bakır Senatörü Sayın Azmi Erdoğandır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir Millet

vekili) — Söz istiyorum. 
B AŞK AN — Ne hakkında efendim? 
NUOlP MİRKELÂMOĞLU (İzmir Millet

vekili) —• Sataşma oldu. 

BAŞKAN —• Sataşma olmadı efendim. Rica 
ederim, sataşma olmadı. Yakınlığınızdan bah
sedildi. Olabilir bu Sayın Mirkelâmoğlu 

Efendim Tasnif Heyetini tertibe devam 
'ediyoruz. 

Sayın Sadi Binay. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir Millet

vekili) -— Efendim söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Efendim; siz söz istersiniz 

Başkanlık da söz vermez. Lütfen oturunuz. 
Sataşma olduğunda direniyor musunuz? 

NECİP MİRKELÂMOĞLIT (İzmir Millet
vekili) — Evet direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu; şahsına 
sataşıldığı, iddiasında ısrar etmektedir. 

Sataşma olup olmadığı hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Sataşma olduğunu kabul edenler... 
Sataşma olmadığını kabul edenler... Sataşma ol
madığı kabul, 'edilmiştir. 

Tasnif Heyetini tertibe devam ediyoruz. 
Sayın. Sadi Binay? Buradasınız. 
S\ym Asbuzoğlu? Buradasınız. 
Sayın Yahap Kışoğlu? Buradalar. 
Her iki tasnifi ayın heyete yaptıracağız. Se

petleri koyunuz. Bir nolıı sepet, eski Ticaret 
Bakam Zeyyat Mandalinci ile eski Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Körez hakkında 
soruştum a yapmakla görevli komisyona seçile
cek olan Zeki İslâm için. Diğeri Halit 

4. — GÖRÜŞE 

1. — Ticaret eski Bakam Mehmet Baydur'un, 
Yüce Divana sevk evrakında, görülen noksanlar 
d olay isiyle dosyanın iade olunduğuna dair Yar
gıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı tezkeresi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komis
yonu raporu (3/33) (S. Sayısı : 21) (1) 

(ı) 21 S. Sayılı basnıayazı 15 . 1 . 1964 ta
rihli 3 ncü Birleşim tutanağı sorumdadır. 
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Zarbım yerine seçilecek olan Azmi Erdoğan 
içindir. 

İsimlerin okunmasına hangi seçim çevresin
den başlanacağını tesbit için kur'a çekiyorum : 
Zonguldak. 

Zonguldak milletvekillerinden itibaren isim
le r 'okunacaktır. 

(Zonguldak milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşa 
mız var mı?.. Lütfen biraz acele ediniz. 

Sepetleri kaldırıyoruz, oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

Sayın arkadaşlar, eski İçişleri ve Sağlık 
Sosyal ve Yardım Bakanları hakkında soruş
turma yapmakla görevli tahkikat komisyonu 
başkanının tezkeresi vardır, okutacağım. 

T. B. M. M. Riyasetine 
Eski İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanları hakkında soruşturma ile görevli ko
misyonumuz vazife müddetinin 25 . 1 . 1964 
ten başlamak üzere 15 gün müdletle bir tem
dit talebetmiştir. 

Ancak müşterek toplantının inikadının ge
cikmesi sebebiyle esasen bu müddetin kısmen 
cereyanı önlenememiş olmakla, temdit müdde
tinin bir aya iblâğı yolundaki muaddel teklifi
mizin oya vaz'ını talep ve rica ederim. 

Komisyon Başkanı. 
Saadet Evren 

BAŞKAN —• Komisyon Başkanı, Soruştur
ma Komisyonunun görevini ikmal edebilmesi 
için 25 . 1 . 1964 tarihinden itibaren bir ay müd
det verilmesini talebetmektedir. önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul, edenler... Etmiyen-
ler... Ön erge kabul edilmiştir. Mevzuubahis ko
misyona bir ay müddet tanınmıştır. 

,EN ÎŞLER 

NİHAT DİLER (Erzuruım Milletvekili) — 
Söz istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, geçen bir
leşimde T. B. M. Meclisi Soruşturma Komisyo
nu raporu üzerindeki müzakereler sona ermiş 
ve mevzuun oylamasına geçilmiş bulunmakta idi. 
Bu sebeple Sayın Diler size, oylamaya, geçildiği 
için söz verehilmem mümkün olmıyacak. Zabıt
ları tetkik ettim. Zabıtlarda: «Başkan sormuş, 
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Sayın Vasfi Gerger... Yoklar. Daha sonra, rapor I 
hakkında başka söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Yok. Rapora oylarınıza sunuyorum.» Demiştir. 
Onun akabinde C. Senatosu Üyesi Suphi Bat ur, 
ekseriyet yok iddiasında bulunduğu için, oyla
ma yapılamamış. Bu itibarla görüşmeler bit
miştir. Şimdi raporun oylamasına geçiyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum .Milletvekili) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Heyetin huzu
runda zaptı okudum. Oylamaya, geçilmiş. Ço
ğunluk olmadığı iddiası üzerine... 

NİHAT DİLER (Erzurum Milletvekili) — 
Çoğunluk kalmadığı için •müza.keresine devam 
edilememiş. 

BAŞKAN — Oylamaya ig-eçilmiş ama. Efen
dim, zaptı okudum. Rica ederim, direnmeyin 
Sayın Diler. 

Ticaret, eski Bakanı Mehmet Baydur'un, 
Yüce Divana, sevk evrakında görülen noksan-
'lar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna dair 
Yargıtay, Cumhuriyet 'Başsavcılığı tezkeresi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Komisyonu raporunu oyunuza 'sunuyorum. Ra
poru kabul edenler... (Raporu bilmiyoruz sesleri) 
Komisyonun raporunu kabul edenler... (Müda
haleler) 

Efendim, komisyonun raporu.;' çok iyi bi
liyorsunuz ki; Yüce Divana Mehmet Baydur'un 
sevkı hakkındadır. ('Müdahaleler) 

Sayın arkadaşlarım, müsaade buyurursanız 
sayımda müşkülât oluyor. Bu itibarla otomatik 
oylama ile yapalum. Yapılacak otomatik oyla
ma işari oy 'mahiyetindedir. Herkes, her arka
daşımız, bulunduğu yerde düğmeye basabilir. 
Mesele yekûnun, sonun tesbitidir. Lütfen ışık
lar yanmadan basmayınız. 

Efendim, raporun son fıkrasını okuyacağım. 
(Raporun son fıkrası okundu.) 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum, j 
kabul, edenler beyaz, kabul etmiyenler kıırmızı, 
eekinserler yeşil oy kullanacaklardır. Herkes 
bulunduğu yerdeki düğmeye bassın. | 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
İki oy kullananlar ,ne olacak? 

BAŞKAN — İki oy kullan mayın lütfen. Ar
kadaşlarımı tenzih ederini. Oylama muamelesi 
bitmiştir. I 
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(Otomatik oylama sırasında bâzı üyeler 

kendilerine ait numaraların ışıklarının: yan-
madığıını belirttiler ve Başkanlığa kendi numa
ralarımı yazdırdılar.) 

BAŞKAN — 171 kabul, 105 ret oyu var, 11 
çekimser var. Zaferi ilâve ettiğim hususlar 6 
tane kırmızı, üç tane beyaz değişiklik vardır. 
Neticeye müessir değildir. 

Arkadaşlarım; bu şekliyle, Mehmet Baydur 
hakkında komisyon tarafından hazırlanmış bu
lunan rapor kabul edilmiştir. 

Gündemin görüşülecek işler bölümünün ikin
ci «maddesine geçiyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Elâ
zığ Milletvekili Nurettin Arclıçoğlu, Erzincan 
Milletvekili 'Sadık Perinçek ve Aydın .Milletve
kili Orhan Apaydın'ın, T. B. M. Meclisi birleşik 
toplantısı İçtüzük; teklifi ve Millet Meclisi Ana
yasa ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let komisyonlarından yedişer üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (2/284) (S. Sa
yısı : 15) (1) 

BAŞKAN — Birleşik toplantı İçtüzüğü üze
rinde görüşmelere başlıyoruz. Sayın Saim Sarı
göllü buyurunuz. 

Başka söz istiyen arkadaşlarımız varsa isim
lerini kaydediyorum. Geçici Komisyon lût'fen 
yerini alsın. Buyurun Sayın Sarııgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (0. Senatoısu 
Aydın Üyelsi) — Muhterem Başkan; Birleşik 
Toplantıda hazır .'bulunan muhterem ülyeler. 'T. 
B. M. Meeliısiini.n Birleşik toplantılarım, tanzim 
eıtmelk üzere hazırlanmış Idtüz'üğiüniü tetkik eder
ken; hakikaten Anayaısa :l> akınımdan. mühim Ibir 
pılolblem ile karşı karşıya Ib ululamaktayız. Bun
lardan-Ibir tanesi; T. B. M. Meclisinin. Ihlülkmi 
.şahsiyeti veya mânevi şahsiyetinin mevcut Ibu-
lunup bulunmadığı hususudur. Bu hulsuisu itels-
ibit edemedikçe Ibu içtüzüğün derpiş ettiği ihü-
'kümlerinin derinliğine girmemize imlkân igöre-
m em ekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayalsaisının 63 - 64 
ve •ımü.taakiıp maddelerini te'tlkik ettiğimizde 
igörüyoruız iki, Türkiye Cumhuriyeti Anaıyalsalsı, 
Parlâmento terimi karşusmda T. B. M. M. na
mım tarihe ait Ibir kadirşinaslık olarak almış 

(1) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dachr. 
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bulunmaktadır. Binaıenaleyih, yine aynı yasamın 
madde i malhsusasıııa .göre Anayasanın tâyin eît-
tiğıi Birleşik toplantılardan .gayri iher naniği !bir 
•o ilgan it a rafından veya iber (hangi (bir Meclis ve
ya 'üıye çoğunluğu tarafından bir (karma toplan
tının yapılması imkân 'haricindedir. Binaena
leyh, mevcııt Birleşik 'Toplantı par'lâınentıoyu 
•teşkil elden, \hirilsi Oumlhuriyeit Senatosu ve di
ğeri M. M. naımmdalki iiki 'meclisin kir arada 
içtimaim göstermektedir. Binaenaleyh ıbu mü
essesenin hülkmi 'şaih'siy-eiti olmadığı ıgilbi, 'mânevi 
şaihisiyeti 'de mevcut değildir. Bu m'üelsıseıse, ka
rar 10ilganı iolaraik, Anaıyaısada muayyen mıe'vzu-
laılda Ikarar -organı olaralk naızarı itibara alın
ılmış ve nıuayyen mevzulara ltopla.nti.lan (hasre
dil m işitir. Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet 
Mcîclıilsi dediğimiz zaman, Anayasanın (tâyin et
tiği muayyen toplantılarda Iher iki meclisin müş
tereken (bir aralda bulunup gündemini telsbit 
edip Anayasanın tâyin ettiği muayyen mevzu
larda karar alma yeitikis! meıvcuıttur. Binaena
leyh ; bu müessese bir iterim. Ihalindeidir ve muay- j 
yen 'mevzulara munlhalsır (bir karar organıdır. 
Yine Anayasayı tetkik ettiğimiz ızaman görü
yoruz iki; Ibu müessesenin mjüstalkil Ibir Başlkanı 
ve 'mlüisltalkiıl. bir başkanlik divanı ıda 'mevcut de
ğildir. Bu jeSası teıslbit ettikten sonradır \\m, Ibu 
tüzükte yer alan ıbireiok IhulsuSlar Ibu anlamın 
düşında, yani Türkiye Büyük Millet MctcliSine 
ıbir müstakil Meclis ihüiviyeti verilmek istenmek 
ıgayrutinden ve istenmek arzusundan ıgclme bir-

. (talkım (hükümler 'mevcuttur. Bunlardan (bir ta
nesi TüıOriye Büyüfk Millet Meclisi toplantısı -
m,n, Tıürlkiye (Büyük Millelt Meclisi Başkan!ilk 
Divanınca tesbit edilip Ihalber malhiyetinide Cum-
Ihuriyelt Senatosu Başkanlığına malûmat verme 
kabilinden ibir İlmik mü ihtiva ef'in eSidir. Ha.llbu-
,ki gerek bizim Anayasanın 92 ve mültaakıp mad-
deleri ve gerekise İtalyan Senatosu îçtüziüğü, 
Ainverilkan .Senatosu içtüzüğü, İtaljyan; Alman 
ve İsviçre, Ibütıün bunlarıda 'mündemiç olan Ibu 
(hususlar vardır ki, müşterek (toplantıda Baş
kanlık •Divanları tıoplantı günlünü ınüşltereken 
tâyin ve tefelbilt eıderlei'. Sözlerimin Ibaşımda iza-
ihıııa çakıştığım. ıgilbi, eğer Ibiz Ibu ilki meclisin 
ıdıışında, mıüstaikii bir meclilsin vücudunu kalbul 
edersek, evvelâ itatlbifkıyle mükellef ve ker kan
ığı bir maddesini ihlâl dlime'ınekle 'mükellef ol
duğumuz Türkiye Cumlhuraiyelti Anayasasını ih-
lâl ıgilbi (bir neticeye gitmiş .oluruz. Anayasanın | 
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istihdaf etltiği gaye 63 neü maddede sarallıatle 
belirtilmiştir. Türkiye Bülyiük Millet M'eJolÜsi, 
Cumlhuniıye't Senatosu ve Millelt M'eclis'inlden (ku
rulu Ibir teşriî organdır ve (bunun İtam Anayasa 
tabiriyle adına Parlâmento demeklten baişka iim-
kânıımuz nveıventt değildir. Bu anlayışın dışına' 
çıktığımız anda Ibu içtüzükte yer Ibülan Ibirtalkım 
Mikümleri m anal andırmak mümkün, Ibu anlamı 
Ikalbul ektiğimiz .zaman da Ibu liıçtüzükite yer alan 
birçok (hükümleri de reddetmek zorunda kala
cağız. 

Yemin müessesesini ele alalım. Yemin mües
sesesi kuruluş ânında T. B. M. M. ve organla 
rıınn kuruluşu anında hakikaten birlikte bir ye
min merasimine -gidilmiştir. Ama bunun dışın
da yine T. B. M. M. Birleşik toplantısına yemin 
merasimini getirdiğimiz zaman göreceğiz ki, biz 
ikinci yani Anayasada mündemiç o'lımyan bir 
şahsiyeti bir topluluğu ve bir gündemi yaratmış 
bulunacağız. 

Tasavvur buyurun, her iki Meclisin seçimle
ri yekdiğeriyle aynı zamana tesadüf etmez. Cum
huriyet Senatosunda devamlılık vasfı olduğu 
için ancak üçte ıbir yenilenmeler mevzuubakistir. 
Binaenaleyh her üye kendi meclisinde yemin 
•eder. Bunu T. B. M. M. Birleşik toplantıları gi
bi Anayasada mündemiç olmıyan bir toplantıya 
getirmek yeni birtakım bükümleri getirmek ve 
ihya etmek olur. Bu ve bunun gibi birçok mad
delerin İçtüzükte yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi birleşik toplantısına has olması icabeden 
İçtüzükte maalesef hatalı olarak yer aldığı ka
nısına varmaktayız. Binaenaleyh 'Türkiye • Bü
yük Millet Meclisi Birleşik toplantılarının neye 
muhassas ve münhasır olduğu Anayasada yazılı 
olduğu halde buna bir de başkanlık vermek gibi 
bir hataya düşmek, Devlet dediğimiz hükmî şalı
sın tatbikatta organlar vasfını geçmiyen iki Mec
lisin üstünde bir Meclis daha yaratmak gibi ga
rip, Anayasa hukukunun hattâ kabul edem ivece
ği bir neticeye varınnş oluruz. Binaenaleyh gön
lümüz isterdi ki, bu İçtüzük tanzim edilirken di
ğer memleketlerin, çift Meclis sistemini tatbik 
eden .memleketlerin Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünü yaparken bizim tercüme ettirip onunla 
amel ettiğimiz, ondan istifade ettiğimiz İçtüzük
ler alınmak suretiyle, birleşik toplantıların ne 
şekilde yapılacağı, bu birleşik toplantılarda oy
ların nasıl kullanılacağı, bunlarda Senatörlerle 
Milletvekillerinin hattâ rev durumlarının nazarı 
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itibara alınması, Başkanlık Divanlarının ne şe
kilde birbirleriyle anlaşıp müşterek toplantı ka
rarı verebilecekleri tesbit edilmiş olması iktiza 
ederdi. Hâlâ görüyoruz ki radyolarda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından diye ga
rip, hukuka aykırı birtakım ilânlar, tebliğler ya
pılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir organ vasfının ilerisinde bir hükmî şahsiyeti 
değil, mânevi şahsiyetinin dahi vücudunu hu
kuk ıkabul etmezken nasıl olurda bir başkanlık 
ve ona muhassas, ımeveutınraş gibi bir başkanlık 
divanı izafe edilebilir. Anayasa sarahatle bildi
riyor. Müşterek toplantılar Anayasada sarahatle 
belirtilmiştir. Bu müşterek toplantılara mahsus 
olmak üzere Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu 
müşterek toplantıları idare eder. Bu kadar sara
hat varken bunu T. B. M. M. şahsiyeti varmış 
ve Başkanlık Divanı buna muhassasmış ve bir de 
ayrıca T. B. M. M. Başkanı varmışçasına devam 
eden bu fiil ve hareketler bu İçtüzükle karşılaş
tığı zaman elde mevcut olan Anayasanın, maa
lesef gereği gibi anlaşılmak istenmemesinden 
ileri geldiği gibi bir zehap uyandırır. 

Bu itibarla gönlümüz şunu arzu etmektedir; 
bunu hazırlıyan Komisyon lütfetsinler, bunu 
geri alsınlar. Maddeler gayet sarih; 85, 92, 63, 
64 ve 120 nei maddelerin ışığı altında bunu ha
zırlıyan, bundan .evvelki Meclislerin müzakere 
zabıtlarının ışığı altında Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünü 'hazırlıyan Komisyonlarda mevcut 
diğer Parlâmentoların İçtüzükleri muvacehesin
de bu müessesenin evvelâ hukukî durumunu tes
bit etsinler ve başına yazsınlar. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi müşterek toplantılarına has bir 
karar organıdır, başkanı yoktur. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığından bir tebliğ ya
pılamaz. Birleşik toplantıyı Başkanlık Divanı 
kendi adına tayin ve tesbit edemez. Aynı yetki, 
aynı salâhiyette olan öbür Meclis üzerinde Mil
let Meclisinin 'bir nevi otoritesini, bir nevi bas
kısını temin etmeye değil, bizim, muayyen ölçü
nün dışında bir Anayasa tadili olmadıkça, bil
hassa Encümenin hiçbir yetkisi yoktur. İstir
hamımız, Encümen lütfedip geri alsın, lütfedip 
not almışlarsa şu nâçiz mütalâamız muvacehe
sinde, kendilerince de gayet kolay anlaşılabile
cek şu itirazlar ve Anayasa Hukuku muvacehe
sinde ve Anayasa karşısında yeniden tedvin et
mek lûtfunda bulunsunlar. Beni' 'dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkında 

söz istemiştiniz, buyurun. 
SIRRI ATALAY (O. Senatosu Kars Üye

si) — Muhterem arkadaşlarım görüşülmekte olan 
birleşik toplantı içtüzüğünü hazırlıyan 2 Mecli
sin Anayasa ve Adalet Komisyonlarından seçili 
Geçici Komisyonun hazırladığı rapor ve metin 
görüşülmektedir. Ancak, şu anda geçici komis
yon adına Sayın Âmil Artüs bulunmaktadır. 
ıSayın Artüs GTeçici Komisyonun başkanı ola -
rak hazırlanan rapora ve maddelere aykırı gö
rüşte olduğunu, muhalefet şerhini vermek sure
tiyle belirtmiş bulunmaktadır; Komisyonun bun
dan ayrı bir sözcüsünü veya komisyon adına gö
revlendirilen her hangi bir sayın üyeyi göreme
mekteyiz. Şu hale göre, komisyon adına vazife
lendirilmiş veya komisyon sözcüsü bulunmadığı 
takdirde teklifin müzakeresine mahal ve imkân 
yoktur. Bu sebeple mevcut olmıyan komisyon 
muvacehesinde, görüşme imkânı bulunmamakta
dır. Sayın Başkandan görüşmeye mahal olmadı
ğı kararını almasını, işbu raporun, Birleşik top
lantı İçtüzüğünün başka bir günde görüşülme
sini teklif ediyorum. 

.Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Artüs bu Ko-
ımisıyionun başkanıdır. 'Komisyonun ısracüısünü 
tâyin etmek münhasıran Komisiyıona mevdu bir 
göretvdir. Bu balkımdan biz burada Komisyon 
olarak muhatıbımuzı Komisyon Başkanında bul
maktayız. Komisyon, kendi arasında yaptığı 
toplantı ile ister başkanını siözoü Itâyin edebi
lir, ister aralarından bir sayın üyeyi ısiözıcü «seçe
bilir. Ayrıca Sayın Ali Bozdoğanoğlu bu Ko-
misyîonun üyesidir ve kendileri de buradadır. 

SIRRI ATALAY (O Senatosu Kans Üyesi) 
— Komiısyon Sözcüsü içtüzük hükmüne ,göre buğ
rada olmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, biz, sözdü olarak mut
laka bir ışabsı bilmeyiz. Komisyon Başkanı ola
rak Salyan Artus burada bulunmaktadırlar. Mu-
hatalbıımıız oldur. Kendi i!ç durumlarına bünyele
rine aa)t bir konudur, isterlerse bu siöacüyü de
ğiştirirler, başka bir sıözeüyü ikame edebilir
ler. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Saıyın Başkan, 89 ncu imaidde 'gereğince mü
zakereye maıhal lolmaıdığı 'hususu açıktır. Bu se
beple lebinde ve aleyhimde... 
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BAŞKAN —• Lehinde ve aleyfhinıde ikişer ar

kadaşa .söz vereceğim 
İÇTÜZÜK GEÇİCİ KARMA KOMİSYONU 

[BAŞKANI ÂMİL ABTÜS (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• Mulhterem arkadaşlarım, Komisyon 
ıSözcüslü rnıâzer eltine binaen maalesef Ibugünlkü 
ıcelllseıde hazır (bulunamamış durumdadır. 

Böndeniz Komisyonun Başkanıyım, fakait ra
porun altındaki imza hanesinde de görmüş ol-* 
ıduğunuz ıgilhi ibâzı Ihusuislarda !hakikalten muiha- j 
lif kalkmış 'bulunuyorum. Zannediyorum ki, «söz
cünün hazır Ibuiunduğu 'bir celsede meselenin 
ıgöriüış'ülımelsıi dalha isalbetli 'olacaktır. Gerçi Baş
kan lolaralk raporu savunabilirim. Fakat Ib'ilzaat 
imuihaliıf kaMığıim meseleler var. 'O meselelere 
arkadaşlar dokunuyorlar. Kendim de 'aynı fi
kirde olduğum liçin kalikıp Komisyon adına sa-
vun'maklıgım îbiraz (müşkül olacak:. Bu balkım
dan ıtenısip ıbuyururisaniiz sözcünün Ihazıır bulun
duğu Ibir ıceılisede raporun ıgörüşü'Imesi, müzake
re edilmesi daha faydalı olur kanaatindeyim. 
Tafedir Yüce Heyetinizindir. 

'BAŞKAN — Efendim, Komisyon Ibıı Ikonu-
•nun anlaşılan Ibu Birleşimde görüşülmesini iste-
ımem'dktedir. Saym Artıuıs .takalbibül etmiyor. 

Bu Ib aklımdan ibu kanunu görüşmemiz mim-
Ikfün loîiamuyacalfetır. Gelecek Birleşime (bırakıl
mıştır. 

Eslki içişleri ve Sağlık ve .Sosyal Yardım 
fbaikanları hakkında soruşturma yapmakla gö
revli Komilsyionda açık Ibulunan üyelik için yapı
dan iSöçıîme ailt Itasniıf neticesini arz ediyor-
ruım•': 

Yülklsek Başkanlığa 
Eslki içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanları Ihaifekında isioruşjturma yapmakla gö
revli Kiomiisyonda açılk ulunan üyelik iiçin yapı
lan seçilme ('3'6.5) zait katılmış ve nelticede aşa
ğıda ilsknleriı (bulunanlar hizalarında gösterilen 
oyları almıslardiır. 

Arz olunur. 
Ülya Üye 

Bilecik Eskişehir 
Şâdi Binay Şevket Asbuzoğlu 

Üye 
Tunceli 

Vahap Kişioğlu \ 

29 . 1 . 1964 O : 1 
Azmi Erdoğan 347 
Baş 8 
Ekre'm Alican 6 
Neriman Ağaoğlu 2 
Suphi Batur 1 
Turhan Kapanlı 1 

365 

BAŞKAN —•Bilgilerinize arz lolunur. 

Eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalmıci île 
eski iSağlılk ve Sosyal Yardım Balkanı Nafiz Kö-
;re:z Ihalkkında soruşturma yapmakla .görevli Ko-
Liisıyonda açık Ibulunan üyelik için yapılan se
çimin neticesini aırz ediyorum : 

Yülklsek Başkanlığa 

Eslki Ticaret Balkanı Zeyyat Manldalinci ile-
eski iSağlık ve .Sosyal Yandım Balkanı Nafiz Kö-
re:z Ihaikkınida ısıorufturma yapmakla görevli Ko
misyonda açık bulunan üyelik için yapılan se
çime (372) zat 'katılmış ve neticede aşağıda M'm-
leri bulunanlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır, 

Arz olunur. 

Üjyıa Üye 
Bilecik Eskişehir . 

Şâdi Binay Şevket Asbuzoğlu 

üye 
Tunceli 

Vahap Kışoğlu 

Zeki islâm 360 
Boş 8 
Muhtelif 4 

372 

BAŞKAN —• Bilgilerinizle arz 'ederdim. 

Gündemimizde görüşülecek Ibaşfcaca bir ko 
nu olmadığından bugün saat 16,00 da Millet 
ıMeclM olarak (toplanılmak üzere T. B. M. M-
Birfeşiımıini kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,15 

. . . .>... >tb< ...<.. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1964 Çarşamba 

Saat : 14.00 

I 
BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Eski Ticaret Bakam Zeyyat Mandalinci 

ile eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz 
Körez hakkında soruşturma yapmakla görevli 
Komisyona üye seçimi. 

2. — Eski İçişleri ve Sağlık ve (Sosyal Yar
dım bakanları hakkında sorışturma yapmakla 
görevli Komisyondan istifa eden Cumhuriyet 
Senatosu Gümüşane Üyesi Halit Zarbun'un ye
rine yeni bir üye seçilmesine ve aynı Komisyo
nun görev süresinin uzatılmasına jdair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi (3/41) 

n 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Eski Ticaret Balkanı Mehmet Baydur'-

un Yüce Divana ısevk evrakında görülen nok-, 
sanlar dolayısiyle dosyanın iade olunduğuna 
dair Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı ftezkeresi 
ve Türkiye Büyük Millet ^Meclisi Soruşturma 
Komisyonu raporu (3/33) (S. Sayışı : 21) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1964] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elazığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydm Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, T. B. M. Meclisi 
birleşik toplantısı İçtüzük teklifi ve Millet 
Meclisi Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından yedişer lüye 
seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9 . 1963] 





Dönem : 1 i p 
Toplantı : 2 * T . B . M . M. S. Say ı s ı : | D 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu, Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydın Milletvekili 
Orhan Apaydın'ın T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzük teklifi ve 
Millet Meclisi Anayasa ve C. Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
larından 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (2 /284) 

1 Haziran 1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birlo}ik Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü teklifimiz gerekçesiyle birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Bu teklifimizin, Anayasanın 85 nci maddesine uyulmak suretiyle, Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonu üyelerince kendi aralarından seçilecek ondört milletvekili ile Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu üyelerince kendi aralarından seçilecek yedi Cumhuriyet Senatosu üy&~ 
sinden kurulu Geçici Karma Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul' Milletvekili Elâzığ Milletvekili' Erzincan Milletvekili Aydın Milletvekili 
Coşkun Kırca Nurettin Ardıçoğlu Sadık Perinçek Orhan Apaydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü Teklifi 

GENEL GEREKÇE 

Anayasanın 85 nci maddesinin 1 nci fıkrası, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, ça
lışmalarını, kendi yaptıkları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler» demektedir. Bu hüküm
de, «Türkiye Büyük Millet Meclisi» ile «Meclisiar» yani Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, 
birbirlerinden ayn olarak zikredildiklerine göre, Anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı'nın ayn bir İçtüzüğü olmasını öngörüyor demektir. Nitekim, Anayasa hukukunun ge
nel ilkeleri, diğer teşriî heyetlerden farklı yetkiler kullanan her teşriî heyetin bizzat kendisi ta
rafından hazırlanan ayn bir İçtüzüğü olmasını gerektirir. Her teşriî heyetin, sadece kendisine 
verilmiş yetkileri kullanmak üzere bu yetkilerle ilgili usul kaidelerini tesbit edebileceği de, Ana
yasa hukukunun genel ilkelerindendir. 

Bu İçtüzük teklifi işte bu maksatla yapılmaktadır. 
Bu İçtüzük teklifi ile kapsanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yetkileri 

şunlardır : 
1. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ve milletvekillerinin andiçmelerinin dinlenmesi; (Anaya

sa, g. m. 1.); 
2. Cumhurbaşkanının seçilmesi ve andiçmesinin dinlenmesi; (Anayasa, m. 95 ve 96); 
3. Savaş hali ilânına karar verilmesi; (Anayasa, m. 66); 
4. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kural

larının gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve 
yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için izin kararının verilmesi; (Anayasa, 
m.66); 
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5. Bakanlar Kurulunca ilân edilen sıkıyönetimin onanması, sıkıyönetim püresinin uzatılması 

kısaltılması ve sıkıyönetimin kaldırılması hakkında kararların verilmesi; (Anayasa, m. 124); 
6. Cumhurbaşkanının vatan hainliğiyle suçlandırılması halinde Yüce Divana şevkine karar 

verilmesi; (Anayasa, m.99); 
7. Başbakan ve bakanlar hakkındaki Meclis soruşturması istemleri üzerinde gürüşme ya

pılması, bu istemlerle ilgili komisyonların seçilmesi ve bunların Yüce Divana şevkine karar 
verilmesi; (Anayasa, m. 90); 

8. Yasama meclisleri ve mahalli idareler seçimleri ile siyasi partilerle ilgili kanun teklif ve 
tasardan için Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Karma Komisyon kurulması gereken haller
de, Karma Komisyon raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması; (Anayasa, m. 92, f. 11); 

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzüğünün yapılması; (Anayasa, 
m. 85); 

Anayasanın 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, «Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlik
te toplanır» demekle, yukarda sayılan haller dışmda Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle milletve
killerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı halinde bir araya gelerek yukarda 
sayılan yetkiler dışında kalan yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında 
kullanmaları mümkün değildir, 

Madde Gerekçeleri 

BlRlNCl KISIM 

Genel Hükümler 

Bu kısımda, Birleşik Toplantı Başkanlık Divanı, Türkiye .Büyük Millet Meclisinin birleşik ola-
rak toplantıya çağrılması, Birleşik Toplantının komisyonları, Birleşik Toplantıdaki siyasî parti 
grupları ve Birleşik Toplantının düzenlenmesi ile ilgili hükümler toplanmıştır. 

MADDE 1. — Bu maddenin 1 nci fıkrası, Anayasanın 84 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü
nü tekrar etmektedir. 

2 nci fıkrada ise, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu genel kurulları gibi haftanın belli gün
lerinde mûtad toplantılar yapması bahis konusu olmıyan Birleşik Toplantının, Millet Meclisi Baş
kanı tarafından, Cumhuriyet Senatosu Başkanına danıştıktan sonra toplantıya çağrılacağı zikre
dilmektedir. Bu danışmadan maksat, iki Meclisin toplantı günleriyle Birleşik Toplantının toplan
tı günlerini ayarlıyabilmekten ibarettir. 

MADDE 2. — Bu madde ile, Birleşik Toplantının lüzum gördüğü hallerde kuracağı geçici kar
ma komisyonlar düzenlenmektedir. 

MADDE 3. — Bu madde ile, Birleşik Toplantıdaki siyasî parti grupları düzenlenmektedir. Cum
hurbaşkanını seçmek, savaş hali ilân etmek, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dışarıya gönderilmesine ve 
yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulmasına izin vermek, sıkıyönetimle ilgili kararlar 
almak, Yasama Meclisleri ve mahallî idareler seçimleri ve siyasî partilerle ilgili kanunlar hakkın
da icabında karar vermek gibi siyasî mahiyetteki yetkilere sahip olan Birleşik Toplantıda aynı 
partiye mensup Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletvekillerinin bir tek grup teşkil etmeleri, si
yasî parti mefhumunun tabiî bir sonucu olarak mütalâa edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu madde ile, Birleşik Toplantı gündeminin esaslan vaz 'edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu madde ile, Birleşik Toplantıdaki oylamaların esasları vazedilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 15 ) 
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MADDE 6. — Bu maddede, Birleşik Toplantı ile onun komisyonlarındaki devamsızlık konusu 

düzenlenmiştir. 

MADDE 7. — Bu madde ile, Birleşik Toplantı Başkanlık Divanı sıfatiyle hareket ettiği haller
de Millet Meclisi Başkanlık Divanının Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerince denetlenmesi konu
su düzenlenmiştir. 

ÎKÎNCI KISIM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin andiçmesi 

Bu kısımda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin andiçmesi ille ilgili maddeler toplanmıştır. 
Anayasanın 1 nci geçici maddesinin 1 nci fıkrası, Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle milletvekil

lerinin 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince kurulan ilk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminin başında Birleşik Toplantı huzurunda andiçeceMerini be
lirtmektedir. Her iki Meclise mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin andiçmelerine 
ıttıla kesbetmek bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının ilk birleşiminin 
yetkili sayılıp Birleşik Toplantının diğer birleşimlerinin aynı konuda yetkili sayılmaması için hiç 
bir mantıkî sebep mevcut olamıyacağına; bu ilk andiçme töreninden sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin andiçmelerinin her birinin kendi Meclisinde yapılması gerektiğine dair Anayasa
da sarahat bulunmamasına; tamamen aksine, Anayasanın 77 nci maddesinin Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ve milletvekilleri için aynı and metnini tesbit etmiş bulunmasına ve ayn ayrı Cumhuriyet 
Senatosu üyeleriyle milletvekillerinden bahsetmeyip Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin and-
içmesinden bahsetmesine binaen, gerek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin, gerek milletvekillerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi sıfatiyle andiçmelerine ittıla kesbetmenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısına ait bir yetki olduğu açıktır. 

MADDE 8. — Bu maddede, milletvekili genel seçimlerinden sonraki andiçme düzenlenmiştir. 

MADDE 9. — Bu maddede ise, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinden sonraki andiçme düzenlen
miştir. 

MADDE 10. — Bu maddede, Anayasanın 1 nci geçici maddesindeki sıra aynen gözetilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM _ , • - « - , - * < . 

Cumhurbaşkanı Seçimi 

Bu kısımda Cumhurbaşkanının seçimi ve andiçmesiyle ilgili maddeler toplanmıştır. 

MADDE 11. — Bu maddede, Cumhurbaşkanlığının süresi dolunca yenisinin seçiminin nasıl ya
pılacağı düzenlenmiştir. {• 

MADDE 12. — Bu maddede, Cumhurbaşkanlığı makamının süresi dolmadan boşalması halinde 
yenisinin seçiminin nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. 

MADDE 13. — Bu maddede, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylamanın nasıl yapılacağı Anayasa
nın 95 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak düzenlenmiştir. 

MADDE 14. — Bu maddede, Cumhurbaşkanının andiçme' töreni düzenlenmiştir. 

MADDE 15, — Bu maddede, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunun bildirilmesi ve ilânı düzenlen
miştir. 

T. B. M. M, I S , Sayısı : 15) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meclis soruşturması ve Yüce Divana sevk 

Bu kısımda, Başbakan ve Bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Meclis soruş
turmasının yürütülmesi, Başbakan ve Bakanla m Meclis soruşturması sonucunda Yüce Diva
na sevkedilmeleri, Cumhurbaşkanınca vatan ıiyanetiyle itham edilmesi ve bu itham sonu
cundan Yüce Divana sevkedilmesi ile iligili maddeler toplanmıştır. 

MADDE 16. — Bu madde, 1 kısım 1956 ta'inli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin muaddel 169 ncu maddesinin 1 nci fıkrasına mütenazırdır. 

MADDE 17. — Bu madde, yukarda bahis konusu Dahilî Nizamnamenin muaddel 170 nci 
maddesinin ilk kısmına mütenazırdır. 

MADDE 18 . — Bu madde, eski Dahilî Nizamnameye nazaran önemli bir yenilik getirmekte
dir. Gerçekten, eskü Dahilî Nizamnameye göre, Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu, sa
dece, yargı mercilsrince bir işin takibi sırasınla Başbakan veya Bakanlardan birinin göre
vinden doğan bir hususta cezaî veya malî sorunluluğun bahis konusu olduğu neticesine va
rılması ile yapılacak müracaat üzerine kurulmakta olduğu halde; Türkiye Büyük Millet 
M3CİİSİ üyelerinin bir önergeyle Meclis soruşturması, açılması istemeleri halinde böyle bir 
komisyon kurulmaksızın bu önerge genel kurulla görüşme konusu oluyor ve genel kurul 
lüzum görürse önergeyi kabul ederek bir Meclis Soruşturması Komisyonu kuruyordu. Bu 
madde ile, her iki şıktaki usûller birleştirilmişte. Yeni hükümlere göre, her iki şıkta da, ev
velâ bir Meclis - Soruşturması Hazırlık Komisyonu kurulacaktır. Bu suretle, çok kere tek-
niş konulara temas eden Meclis soruşturması açılması önergelerinin muhtevası hakkında 
genel kurulun eksper bir heyetin mütalâasını aldıktan sonra karar vermesi imkân dâhiline 
girmiş olmaktadır. Bu, esasen, genel kurulların, saideten, bir Komisyon raporunu müzakere ede
rek karar vermeleri prensipine de uygun bir hal tarzı olacaktır. 

Bu madde ile, ayrıca, Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonunun teşekkül ve çalışma tarzı da 
düzenlenmektedir. 

MADDE 19. — Bu madde, Meclis Soruşturmasının genel kurul kararıyla açılacağını belirtmek
tedir. 

MADDE 20. — Bu madde, Anayasanın 90 nci naddesi uyarınca, Soruşturma Komisyonunun na
sıl seçileceğini düzenlemektedir, 

MADDE 21. — Bu madde, Meclis Soruşturmasının nasıl yürütüleceğini düzenlemektedir. 
Bu maddenin 5 nci fıkrası gereğince, Meclis Soruşturması Komisyonu, Ceza Muhakemeleri Usû

lü: Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle ve zabt ve arama ile ilgili olarak verdiği yetkiler uyarınca 
vatandaş hürriyetini kayıtlayıcı kararlan bizzat alamayacaktır. Gerçekten, Anayasanın 16 nci ve 
30 ncu maddeleri, fonksiyonlar ayrılığı ilkesi ve hürriyeti kayıtlayıcı idarî kararların yargı dene
timine tâbi olması ilkesi, bu husustaki kararların, ancak yetkili yargı mercileri taraf mdan alınmasını 
gerektirir. Soruşturma Komisyonu, böyle bir karar alınmasına lüzum gördüğü takdirde, yetkili ad
lî merciden talepte bulunacaktır. Bu talebin, pek tabiî olarak, Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakan
lık ve Adalet Bakanlığı kanaliyle olmasında lüzum vardır. 

MADDE 22. — Bu madde, Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu ile Meclis Soruşturması 
Komisyonunun tarafsızlığını sağlayıcı hükümleri gerektirmektedir. 

MADDE 23. — Bu madde, 1 kısım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamesinin 176 nci maddesine 
mütenazırdır, 

T, B. M. M. (S." Sayısı : 15) 
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MADDE 24. — Bu madde, Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu ile Meclis Soruşturması 

Komisyonunun geçici mahiyetinin bir neticesidir. 

MADDE 25. — Bu madde, Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu ile Meclis Soruşturması 
Komisyonunun çalışmalarının gizliliğinin bir sonucudur. 

MADDE 26. — Bu madde de, 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamenin 176 ncı maddesine 
mütenazırdır. 

MADDE 27. — Bu madde, Meclis Soruşturmasiyle ilgili kararların yayınlanmasını düzenle
mektedir. 

MADDE 28. — Bu maddenin ilk fıkrası, Anayasanın 90 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası hükmünü 
nakletmektedir. 

Bu maddenin son fıkrası ise, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasının bir sonucu olup, 
aynı zamanda, Meclis Soruşturmasının siyasî tesirler dışında tarafsızlıktan uzaklaşmasını önle
yici bir hüküm getirmektedir. 

MADDE 29. — Bu madde, Cumhurbaşkanının vatan hainliğiyle suçlandınlmasını ve Yüce Di
vana sevk edilmesini düzenlemektedir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Savaş hali ilânı, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili kararlar ve sıkıyönetim 

Bu kısımda, savaş hali ilânı, Silâhlı Kuvvetlerle ilgili kararların alınması ve sıkıyönetim 
hakkındaki kararların verilmesiyle ilgili hükümler toplanmıştır. 

MADDE 30. — Bu madde, devletler hukuku esaslarına ve Anayasanın 66 ncı maddesine uygun 
olarak, savaş hali ilânını düzenlemektedir. 

Savaş hali ilânı bahis konusu olduğu zaman, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik olarak 
derhal toplantıya çağırılması, bu madde hükmiyle bir mecburiyet haline getirilmiştir. 

MADDE 31. — Bu madde ile, Anayasanın 66 ncı maddesinde öngörüldüğü üzere, Silâhlı Kuv
vetlerle ilgili kararların nasıl alınacağı düzenlenmiştir. 

MADDE 32. — Bu madde ile, Anayasanın 124 ncü maddesinde bahis konusu kararların nasıl 
alınacağı düzenlenmiştir. 

Bu madde ile, Bakanlar Kurulunca sıkıyönetim ilânı ve sıkıyönetim süresinin uzatılmasının 
istenmesi hallerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik olarak derhal toplantıya çağırılması 
bir mecburiyet haline getirilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Sair hükümler 

Bu kısımda, Türkiye ^Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı kararlarının yayınlanması, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün yapılması ve yürürlüğe konması ile ilgili 
hükümler toplanmıştır. 

MADDE 33. — Bu madde ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı kararlarının ya
yınlanması düzenlenmiştir. 

MADDE 34. — Bu madde, Millet Meclisinde uygulanan İçtüzük kaidelerine atıfta bulunmak 
suretiyle, bu İçtüzükte sarahat bulunmıyan hallerde, Millet Meclisi İçtüzüğünün bu İçtüzüğe aykırı 
olmıyan hükümlerinin birleşik toplantıda da uygulanacağını belirtmektedir. 

T. B. M. M. . ( S. Sayısı : 15 ) 
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MADDE 35. — Bu madde ile, bu İçtüzüğün yapılması, değiştirilmesi ve kaldırılması düzen

lenmektedir. 

MADDE 36. — Bu madde ile, 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamenin kaldırılan hükümle
ri belirtilmektedir. 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamenin 175 nci maddesinin bu İçtüzükle 
kaldırılmamış olduğu bu vesile ile belirtilir. 

Aynı maddede, eski İçtüzük kaidelerine göre seçilen Meclis Soruşturması ile ilgili komisyonla
rın görevlerine, yeni hükümler dairesinde devam edecekleri belirtilmiştir. 

MADDE 37. — Bu madde ile, yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasa Mahkemesinin deneti
mine tâibi olmasının bir sonucu olarak, bu İçtüzüğün bir birleşik toplantı karan şeklinde Resmî 
Gazetede yayınlanacağı belirtilmiştir. 

Ancak, bu hükmün, bu İçtüzüğe kanun niteliğini vermiyeceğini bilhassa belirtmek lâzımdır. 

MADDE 38. — Bu madde, bu İçtüzüğün yürürlüğe giriş tarihini göstermektedir. 

MADDE 39. — Bu madde ise, yürütmeye mütealliktir. 

İçtüzük Geçici Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Birleşik toplantısı 12 . 9 . 1963 

İçtüzük Geçici Karma Komisyonu ' 
Esas No. : 2/284 """' 
Karar No. : 2 

Türkiye Büyük Millet MecHsi Birleşik Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 3 Eylül 1-963 günkü Birleşiminde, istanbul Milletvekilli Coşkun Kırca, Elâzığ 
Milletvekili Nurettin Ardıçjoğlu, Erzincan Milletvekili iSadık Perinçek ve Aydın Milletvekili Or
han Apaydın'm 1 Haziran 19'Ö2 tarihli Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzü
ğü teklifini görüşerek aşağıdaki (hususları kararlaştırmıştır: 

!1. Komisyonumuz, teklifin genel gerekçesinde yer 'alan mütalaalara esas itibariyle katılmak
tadır. ' 

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının İçtüzüğüne, teklifin ge
nel gerekçesinde zikri geçen hususlardan başka konuların da ithâl edilip 'edilemiyeeeğimi ay
rıca görüşmüştür. Komisyonumuz, bu İçtüzükte, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu ve 
üyelerini aynı şekilde bağlaması gereken ve her iki Yasama Meclisini de ilgilendirdiği için bu 
meclislerden sadece birinin îçJtüzüğüyle, düzenlenmesine imkân olmıyan hususların, ezcümle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun ve Anayasanın 92 nci maddesi gereğin
ce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma komisyonlarının seçimi ve çalışma usûllerinim 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış ülkelerde ve milletlerarası teşekküllerde temsilinin ge
rektirdiği seçimlerin düzenli enmıesi gibi konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünde yer alamıyacıağmı kararlaştırmıştır. Gerçekten, İçtüzük, lbelli bir yasama heye
tinin kendisine verilmiş yetkileri kullanırken uygulayacağı usûlü gösteren ve sadece o yasama 
'hey'etini ve onun çalışmalarına katliamları ve bu çalışmalara katıldıkları nüsbette bağlıyan hukuk 
kaidelerini ihtiva eden hukuk kaynağı demektir. Bir yasama hey'etinin Anayasa gereğince ken-
diisline aid'olmıyan yetkilerin kullanılış usûlüne müteallik kaideleri kendi İçtüzüğünde tesıbit et
mesi (düşünülemez; tur yasama hey'eti ancak kendisine aidolan yetkilerin kendisi tarafından kul-
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lanılış usûllerini kendi İçtüzüğünde düzenliyebilir. Oysa ki yukarda «öz konusu hususlardan 
bütçe ve yasama m<eclislerinin dış münasebetlerinin tanzimi 'konusunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısının .hiçbir yetkisi yoktur. Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma komisyonları ise, sadece Yasama Meclisleri ve mahallî ida
reler seçimleriyle siyasî partilerle ilgili katnun, t asan ve teklifleri için Birleşik 'Toplantının huzu
runa çıkmaktadırlar; bu karma komisyonlar; Millıeıt Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun ilgili 
komisyonlarınca seçildiklerine ve raporlarını kaideten Millet Meclisi ürenel Kurulunda ve sadece 
istisnaen Birleşik Toplantıda savunduklarına göre, bu konuda Birleş'ik 'Toplantı içtüzüğüne hü
küm koymak suretiyle Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosunu bağlamak kaabi'l olamaz. Bu 
mülâhazalar muvacehesinde, bu gibi ıusûl meselelerinin ancak kanunlarla tanzim edilebileceği ko
nusunda Komisyonumuzda ittifaka ulaşılmıştır. Gerçekten, Anayasamızın 5 ve 64 ncü maddeleri 
gereğince, yasama organı, gerekli .gördüğü herhangibir konuyu kanunla düzenlemek yetkisine 
sahiptir, içtüzüğün tarifi icalbı olaraik :bir konu, Yasama mecİisllerin'in hiçıbirinih içtüzüğünde 
yer alamıyorsa, o takdirde bu konuyu düzenlemenin de ancak ve ancak kanunla mümkün olabi
leceği izahtan varestedir. 

ı2. Komisyonumuz, teklifin başlığını ve birinci kısmın başlığıyla 1 nci maddeyi .aynen kahûl 
etmiştir. 

3. Komisyonumuz, bu İçtüzükte aksine hüküm olmadıkça Millet Meclisi içtüzüğü hükümle
rinin genel hüküm niteliğinde olaraik uygulanacağını düşünerek 2 nci 'maddeyi, bâzı teferruatı çı
kararak kabul etmiştir. 

4. Komisyonumuz, teklifin 3 ncü maddesini, son fıkrasını esasen yapılması gerekli bir husu
su tekrarladığı için çıkararak kabul etmiştir. 

5. Komisyonumuz, teklifin 4 ncü maddesini aynen kabul etmiştir. 
'6. Komisyonumuz, teklifin 5 nc'i maddesini Anayasa, gereğince pek tabiî olan hir hususu tek

rarladığı cihetle çıkarmıştır. 
7. Komisyonumuz, teklifin 6 nci maddesini 5 nci madde olarak aynen benimsemiştir. 
8. * Komisyonumuz, ikinci kısmın-başlığını ve teklifin 8 inci ve 9 ncu maddelerini 7 nci ve 

8 nci maddeler olarak aynen ka'bûl etmiş ve 10 ncu maddesini de 9 ncu madde olarak benimser
ken eski Cumhurbaşkanı sıfatiyle Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeliğini kabul eden üyenin du
rumunu belirten bir hüküm eklemiştir. 

Komisyonumuz, ikinci 'kısma ait gerekçeye katılmakla beraber, Türlüye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin andiiçmeşinin dinlenmesinin esasen herhangibir Yasama Meclisi tarafından kul
lanılan bir yetki olmadığı hususu üzerinde durmuştur, (rerçekten andiçme konusunda, her han
gi bir karar alınmakta değildir; keyfiyete sadece ıttıla kesbedilmektedir. Bir yasama hey'etinin, 
meselâ, bir yahancı resmî ziyaretçinin demecine ıttıla kesbetmesi de bundan farksızdır. Birleşik 
Toplantı, böyle bir demece ıttıla, kesbeylese, nasıl Anayasanın 63 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
ihlâl edilmiş olmıyaeafcsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin andiçmesini dinlemekle ikti
fa etmesi takdirinde de, aynı şekilde Anayasanın mezkûr maddesi ihlâl edilmiş olmıyacaktır. Çün
kü, bu hallerde, Birleşik Toplantı, bir karar alıp 'bir yetki kullanmamaktadır. 

9. Komisyonumuz, üçüncü kısmın başlığını ve teklifin 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerini sıra
sıyla 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler olarak ve redaksiyon bakımından değiştirmek suretiyle ve 
15 nci maddeyi de 14 ncü madde olarak aynen kabul etmiştir. 

10. Komisyonumuz, dördüncü bölümün basılırını ve teklifin 16 nci maddesini 15 nci madde 
olarak aynen; ve 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci ınadl el erini sırasıyla 16, 17. 18, 19, 20 ve 21 nci mad
deler olarak ve bazı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

11. Komisyonumuz, Anayasanın 90 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan hükmün, So
ruşturma Komisyonunun raporu üzerine Yüce Divana sevk kararının alınabilmesinin, aynı za-

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 15 ) 
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manda sevk etmeme kararının da oylama sonucuna göre alınmasını kendiliğinden mümkün kıldı
ğını dü§ünerek teklifin 23 neü .maddesini benimsememiş ve bugüne kadarki tatbikatı muhafa
za eden bir hüküm koymuştur. Ancak, bu hüküm 22 nci madde olarak kabul edilirken, son 
tatbikattaki aksaklıklar da gözönünde tutulmuş ve Yüce Divana sevk kararında bu kararın da
yandığı ceza hükmünün sarahaten belirtilmesi gerekeceğine işaret edilmiştir. 

12. Komisyonumuz, teklifin 24 ncü maddesini, söz konusu komisyonlar esasen geçici.nite
likte olduğu cihetle tabiî saymış ve bu sebepten dolayı çıkarmıştır. 

13. Komisyonumuz, '23 ncü madde olarak ikabul ettiği teklifin 25 nci maddesinde, komisyon
ların toplantı ve karar oranının belirtilmesini zaruri saymış ve işin önemi dolayısiyle her iki ora
nı 'da üye tamsayısının sallt çoğunluğu olarak tesbit eylemiştir. 

14. Komisyonumuz, teklifin 26 nci (maddesini '24 ncü madde olarak >ayn:en benimsemiştir. 
15. Komisyonumuz, teklifin 27 nci maddesini, bu konudaki genel hükmün sair hükümler 

başlıklı altıncı kısımda teklifin 33 ncü ve komisyon me'tininin 30 ncu maddesinde' yer aldığını 
düşünerek çıkarmıştır. 

16. Komisyonumuz, teiklifin 28 nci maddesini 25 nci madde olarak kabul ederken, bazı ka
yıtlamaları lüzumsuz görerek metni ona göre değiştirmiştir. 

17. Komisyonumuz, teklifin 29 ncu maddesini 26 nci madde di arak kabul ederken redaksiyona 
mütaaillik bazı tadiller yapmış ve yukardaki 15 nci paragrafta yer alan gerekçeyle1 de son fıkra
sını 'çıkarmıştır. 

18. Komisyonumuz, beşinci kısmın başlığını aynen; ve teklifin 30, 31 ve 32 nci maddelerini 
de sırasıyla 27, 28 ve 29 ncu maddeler olarak bazı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

Bu vesileyle, bu maddelerde Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin kararname yoliyle yani Cum
hurbaşkanının iradesini ihtiva eden ve Anayasanın 98 nci maddesine göre Başbakanla ilgili ba
kanların imzalarını da taşıyan vesikalar yoliyle kullanılabileceği ve konunun önemi ile, bütün ka
mu faaliyetlerini ilgilendirmesi muvacehesinde de, bu kararnamelerin ortak kararname değil; fa
kat, Bakanlar Kurulu kararnamesi olmasının tabiî olduğu, bilhassa belirtilir. 

Yine Anayasanın 98 nci maddesinin gerekçesi ve Türk tatbikatında yerleşmiş olan esaslar mu
vacehesinde, hukuk düzeninde etki yaratan sıkıyönetim ilânına dair Bakanlar Kurulu kararının 
Cumhurbaşkanının bir kararnamesi olması lüzumu da aşikârdır. Buna mukabil, sıkıyönetim sü
resinin uzatılması hakkında ve bu içtüzüğün - Komisyon metninin - 27 ve 28 nci maddeleri uyarın
ca Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısına yapılan istemler, hukuk düzeninde tek baş
larına etki yaratamayacağından, bunların, kararname şeklinde değil; fakat, - tıpkı kanun tasarı
ları gibi - Cumhurbaşkanının imzasını taşımıyan Bakanlar Kurulu kararları şeklinde Başkanlığa 
sunulması, uygun olacaktır; şimdiye kadarki tatbikat da bu yoldadır. 

19. Komisyonumuz, altıncı kısmın başlığını ve teklifin 33 ncü maddesini 30 ncu madde ola
rak ve redaksiyon bakımından değiştirerek; ve teklifin 34 ncü maddesini 33 ncü madde olarak 
aynen kabul etmiştir. 

20. Komisyonumuz, teklifin 35 nci maddesini 32 nci madde olarak kabul ederken, maddenin 
son fıkrasının son cümlesini, genel hükümlerin uygulanmasını önliyebilecek nitelikte sayarak çı
karmayı uygun görmüştür. 

21. Komisyonumuz, teklifin 36 ve 37 nci maddelerini sırasiyle 33 ve 34 ncü maddeler olarak 
aynen benimsemiştir. 

Komisyonumuz, teklifin 38 nci maddesini 35 nci madde olarak kabul ederken, bir önceki mad
dede kabul edilen esasa uygun bir değişiklik yapmıştır. 

Komisyonumuz, teklifin 39 ncu maddesini 36 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. 

T. B. M. M. (S.- Sayısı ..-15) 
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22. öncelikle görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı genel kuru

luna sevk edilmesi rieasiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
İçtüzük Geçici Karma Komisyonu 

Başkam 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Söz hakkım saklıdır. 
Â. Artus 

Sözcü 
istanbul Milletvekili 

C. Kırca 

Kâtip 
Adana Milletvekili 
A. Bozdoğanoğlu 

imzada bulunamadı. 

C. S. Adana Üyesi 
M. Ünaldı 

C. S. istanbul Üyesi 
F. Başak C. S. Uşak Üyesi 

K. Coşkunoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Ünlü 
imzada bulunamadı. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 15 ) 



KANUN TKK'LİKİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğü 

BİRİNCİ KIS]M 

(Joııol hükümler 

T. B. M. M. Birleşik Toplantım Başkanlık 
Divanı 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanlık Divanı, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanıdır. 

Millet Meclisi Başkanı, Anayasada birleşik 
toplantının öngörüldüğü hallerde, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanına danıştıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini birleşik olarak toplar. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı a e cici 
Komisyonları 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı, lüzumlu gördüğü hallerde, 
geçici karma komisyonlar kurabilir. Seçim giz
li oyla yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top-
. lantısmda mevcut siyasî parti grupları ve siyasî 

parti grupu üyesi olmıyanlar, bu komisyonlarda 
sayıları oranında temsil edilirler. 

Bu karma komisyonlarda, Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin ve milletvekillerinin sayısı, Mec
lislerin üye tamsayılarının Birleşik Toplantı üye 
tamsayısı içindeki oranına göre tesbit olunur. 

Oylamalar, seçim sonucu, 2 ve 3 ncü fıkralar 
hükümlerine uygun düşünceye kadar tekrarla
nır. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı siyasî parti 
gruptan 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu üyesi ve 
milletvekili toplamı en az on olan syiasî parti
lerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı için siyasî parti grupları vardır. 

Bu grupların üyeleri, Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği ve milletvekilliği farkı gözetilmeksizin, 
genel kurul salonunda gruplarına ayrılan yer
lerde bir arada otururlar. Siyasî parti grupu 
üyesi olmıyan üyeler için ayrı bir yer ayrılır. 

T. B. M. M. İÇTÜZÜK OEÇİCİ KARMA 
KOMİSYONU DEĞİŞTİRÎŞİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğü 

BİRİNCİ KISIM 

Cenel (hükümler 

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

T. B. il/, il/. Birleşik Toplantısı geçici komis-
. y onları 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı; gerekli gördüğü hal
lerde, geçici karma komisyonlar kurabilir. 

Bu komisyonlarda, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin ve milletvekillerinin sayısı eşit olur. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısında siyasî Parti 
Grupları 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu üyesi 
ve milletvekili toplamı en az on olan siyasî par
tilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısında siyasî parti grupları vardır. 

Bu grupların üyeleri, Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği ve milletvekilliği farkı gözetilmeksizin, 
genel kurul salonunda gruplarına ayrılan yer
lerde bir arada otururlar. Siyasî parti grupu 
üyesi olmıyan üyeler için ayrı bir yer ayrılır. 

T. B. M. M, ( S . Sayısı : 15 ) 
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Bu grupların genel kurul ve idare kurulu 
toplantıları, sekreterlik hizmetleri ve başkanlık
ları için gerekli oda ve salonlar Millet Meclisi 
Başkanlığınca ayrılır. 

(i ündemin- d üzeni enmcsi 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı gündemi şu sıra dâhilinde 
hazırlanır : 

I - Başkanlık Divanının sunuşları; 
II - Cumhuriyet Senatosu ve milletvekille

rinin andiçmeleri; 
III - Seçimler; 
IV - Tekrarlanan oylamalar; 
V - Bu içtüzüğün 7 nci maddesi gereğince 

Başkanlık Divanına yöneltilen sözlü sorular; 
VI - Öncelikle görüşülecek kanun teklif ve 

tasarıları; 
VII - Kanun teklif ve tasarıları; 
Savaş hâli ilânı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 

yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silâhlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulması ve sıkı
yönetimle ilgili konular, bu sıra içerisinde, di
ğer sunuşlardan önce, Başkanlık Divanı sunuş
ları arasında yer alır. 

Gündemin hazırlanmasında Millet Meclisin
de uygulanan içtüzüğe uyulur; ancak, gündem 
kesin şeklini almadan, bu konuda, Millet Mecli
si Başkanı, Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile da
nışır. 

T. fi. 71/. 71/. Birleşik Toplantısı oylamaları 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında ve onun karma komis
yonlarındaki oylamalarda, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ile milletvekilleri arasında fark gözetil
mez. ' 

• 
Devamsızlık 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet.Meclisi 
Birleşik Toplantısı ve karma komisyonlarının 
yoklama cetvelleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
için Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve mil
letvekilleri için Millet Meclisi Başkanlığına gön
derilir ve gereken işlem ilgili Meclisin kendi iç
tüzüğü gereğince yapılır. 

(-.feeici Kanma Ko. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 5. — Teklifin 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S, Sayısı : 15 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlık Divanının denetlenmesi 

MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Birleşik Toplantı Başkanlık Divanının 
görevleri konusunda Millet Meclisi Başkanlığın
dan yazılı ve sözlü sorular sorabilirler. 

Sözlü sorular Türkiye Büyük Millet Meclisi 
genel kurulunda cevaplandırılır. 

Yazılı soruların cevabı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı tutanağının sonu
na eklenir. 

ÎKÎNGÎ KISIM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin 
Andiçmesi 

Milletvekili seçimlerinden sonra andiçme töreni 

MADDE 8. — Millet Meclisinin her dönemi
nin başında, milletvekili genel seçimleri sonuç
larının Yüksek Seçim Kurulunca Devlet Radyo
sunda ilânını tâkibeden beşinci gün saat 15,00 te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik olarak 
çağrısız toplanır. Bu birleşimde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri törenle andiçerler. 

Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimlerinden sonra 
andiçme töreni 

MADDE 9. — Anayasanın 73 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrası gereğince Cumhuriyet Senato
su üyelikleri için her iki yılda bir yapılacak se
çimler ile milletvekilliği ara seçimleri sonuçla
rının Yüksek Seçim Kurulunca Devlet radyosun
da ilânını tâkibeden beşinci gün saat 15,00 te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik olarak 
çağrısız toplanır. 

Bu birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisf 
üyeleri törenle andiçerler. 

Andiçmede sıra 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
önce, milletvekilleri sonra andiçerler. 

. Andiçmede seçim çevrelerinin ve her seçim 
çevresi içinde de soyadı ve adların alfabe sıra
sına göre hareket edilir. Cumhurbaşkanınca se
çilen Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin sonunda andiçerler. 

T. B. M. M. 

Geçici Kanni'a Ko. 

MADDE 6. — Teklifin 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
andiçmesi 

MADDE 7. — Teklifin 8 nci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 9 ncu maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Andiçmede sıra 

, MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
önce, milletvekilleri sonra andiçerler. 

Andiçmede seçim çevrelerinin ve her seçim 
çevresi içinde de soyadı ve adların alfabe sıra
sına göre hareket olunur. Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi sıfatını alan eski Cumhurbaş-

I kanları ile Cumhurbaşkanınca seçilen Cumhu-

( S. Sayısı : 15 ) 
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8 ve 9 ncıı maddelerde bahis konusu törenli 
birleşimlerde andiçmemiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, katıldıkları ilk birleşik 
birleşimin başında andiçerler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Cumhurbaşkanı Seçimi 

Cumhurbaşkanının süresinin dolması 

MADDE 11. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Cumhurbaşkanının süresinin dolmasına on-
beş gün kala, Millet Meclisi Başkanının çağrısı 
üzerine birleşik olarak toplanır. Bu birleşimde 
yeni Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanının sü
resi bitince görevine başlamak üzere, seçilir. 

Cumhurbaşkanlığının süre dolmadan boşalması 

MADDE 12. — Cumhurbaşkanlığı, Cumhur
başkanının süresi dolmadan boşalmışsa, boşalma 
hali Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Mec
lisine derhal bildirilir. Bu bildiriden sonra en 
geç üç gün içinde, Millet Meclisi Başkanı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini birleşik olarak top
lar. Bu Birleşimde, yeni Cumhurbaşkanı seçilir. 

Cumhurbaşkanı seçiminde oylama 

MADDE 13. — Cumhurbaşkanı, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu üye tamsayıları top
lamının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçi
lir. îlk oylamada hiçbir aday bu çoğunluğu sağ-
lıyamazsa, ikinci oylamaya geçilir. İkinci oyla
mada seçilebilmek için, yine üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu gereklidir. İkinci oylamada 
da hiçbir aday bu çoğunluğu sağlıyamazsa, 
üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü oylama ve da
ha sonraki oylamalarda seçilebilmek için, üye 
tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyamazsa, oy
lamalara, gerekirse, ertesi birleşimlerde devam 
olunur. 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan oylama
larda, Başkanlık her oylamadan önce adçekme 
ile dokuz üyelik bir Sayım ve Ayırım Komisyonu 

T. B. M. M. 

Geçici Kanma Ko. 

riyet Senatosu üyeleri, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin sonunda andiçerler. 

7 ve 8 nci maddelerde bahis konusu törenli 
birleşimlerde andiçmemiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, katıldıkları ilk Birleşik 
Toplantı Birleşiminin başında andiçerler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Cumhurbaşkanı seçimi 

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması 

MADDE 10. — Cumhurbaşkanının görev sü
resinin dolmasına onbeş gün. kala, Millet Mec
lisi Başkanının çağrısı üzerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik olarak toplanır. 

Bu birleşimde yeni Cumhurbaşkanı, eski 
Cumhurbaşkanının görev süresi bitince göre
vine başlamak üzere, seçilir. 

Cumhurbaşkanlığının süresi dolmadan boşalması 

MADDE 11. — Teklifin 12 nci maddesi 11 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı seçiminde oylama 
MADDE 12. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki ço
ğunluğunun gizli oyu ile seçilir. İlk oylamada 
hiçbir aday bu çoğunluğu sağlıyamazsa, ikinci 
oylamaya geçilir. İkinci oylamada seçilebilmek 
için, yine üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu
nun oyu gereklidir, ikinci oylamada da hiçbir 

I aday bu çoğunluğu sağlıyamazsa, üçüncü oyla
maya geçilir. Üçüncü oylama ve daha sonraki 
oylamalarda seçilebilmek için, üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu yeter. Üçüncü oylamada 
hiçbir aday, üye tamsayısının salt çoğunluğu
nun oyunu sağlıyamazsa, oylamalara, gerekirse, 
ertesi birleşimlerde devam olunur. 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan oylama-
| larda, Başkanlık, her oylamadan önce adçekme 

( S. Sayısı : 15 ) 
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seçer. Oyların sayım ve ayırımı genel kurul top
lantı salonunda açık olarak yapılır. 

Cumhurbaşkanının andiçme töreni 
MADDE 14. — Cumhurbaşkanı seçimi ta

mamlanınca, sonuç hemen Başkan tarafından ge
nel kurula bildirilir. Bu bildiriden sonra, Baş
kan, yeni Cumhurbaşkanına seçildiğini bildir
mek üzere oturumu kapatır. 

Eski Cumhurbaşkanının görev süresi dolmuş-
sa, andiçme töreni görev süresinin dolduğu gün 
yapılır. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanının görev 
süresinin dolmasından başka bir sebep dolayı-
siyle boşalmışsa, andiçme töreni, seçimden he
men sonraki oturumda yapılır. 

Yeni Cumhurbaşkanı andiçmek üzere geldi
ğinde, Başkan oturumu açar ve en yaşlı Başkan
vekili vasıtasiyle Cumhurbaşkanını genel kurul 
salonuna çağırır. Genel kurul, Cumhurbaşkanını 
ayakta karşılar. Cumhurbaşkanı, beraberinde en 
yaşlı Başkanvekili olduğu halde, Başkanlık 
kürsüsüne gelir ve kürsüden yüksek sesle and-
içer. Cumhurbaşkanı andiçerken, Millet Meclisi 
Başkanı, kendisinin sağ arkasında ayakta du
rur. Andiçme, Genel Kurul tarafından ayakta 
dinlenir. Andiçme bitince, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası tarafından İstiklâl Marşı ça
lınır. istiklâl Marşının çalınmasından sonra, 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne kısaca teşekkür eder ve kürsüyü yeniden Baş
kana bırakarak beraberinde en yaşlı Başkanve
kili olduğu halde, salondan ayrılır. Bu sırada, 
genel kurul, Cumhurbaşkanını ayakta selâmlar. 
Başkan, Cumhurbaşkanının salondan ayrılma
sından sonra, Birleşime hemen son verir. 

Cumhurbaşkanı andiçme töreninde siyah ye
lek üzerine frak giyer ve beyaz kravat takar. 

Cumhurbaşkanı serimi sonucunun bildirilmesi 

MADDE 15. — Cumhurbaşkanı seçiminin so
nucu, yeni Cumhurbaşkanına Millet Meclisi Baş
kanının ve birleşimde görevli Divan kâtiplerinin 
imzalariyle bir tutanak halinde bildirilir. 

Geçici Karma Ivo. 

ile dokuz üyelik bir Sayım ve Ayrım Komisyo
nu seçer. Oyların sayım ve ayrımı genel ku
rul toplantı salonunda açık olarak yapılır. 

Cumhurbaşkanının andiçme töreni 

MADDE 13. — Cumhurbaşkanı seçimi ta
mamlanınca, sonuç hemen Başkan tarafından 
genel kurula bildirilir. Bu bildiriden sonra, 
Başkan, yeni Cumhurbaşkanına seçildiğini bil
dirmek üzere oturumu kapatır. 

Yeni Cumhurbaşkanının andiçme töreni, es
ki Cumhurbaşkanının görev süresinin dolduğu 
gün yapılır. 

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanının görev 
süresinin dolmasından başka bir sebep dolayı-
siyle boşalmışsa, andiçme töreni, seçimden he
men sonraki oturumda yapılır. 

Yeni Cumhurbaşkanı andiçmek üzere geldi
ğinde, Başkan oturumu açar ve en yaşlı Baş
kanvekili vasıtasiyle Cumhurbaşkanını genel 
kurul salonuna çağırır. Genel kurul, Cumhur
başkanını ayakta karşılar. Cumhurbaşkanı, be
raberinde en yaşlı Başkanvekili olduğu halde, 
Başkanlık kürsüsüne gelir ve kürsüden yüksek 
sesle andiçer. Cumhurbaşkanı andiçerken, Mil
let Meclisi Başkanı, kendisinin sağ arkasında 
ayakta durur. Andiçme, genel kurul tarafın
dan ayakta dinlenir. Andiçme bitince, Cumhur
başkanlığı Filarmoni Orkestrası tarafından İs
tiklâl Marşı çalınır. îstiklâl Marşının çalınma
sından sonra, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine kısaca teşekkür eder ve kür
süyü yeniden Başkana bırakarak, beraberinde 
en yaşlı Başkanvekili olduğu halde salondan 
ayrılır. Bu sırada, genel kurul Cumhurbaşka
nını ayakta selâmlar. Başkan, Cumhurbaşkanı
nın salondan ayrılmasından sonra, birleşime he
men son verir. 

Cumhurbaşkanı, andiçme töreninde siyah 
yelek üzerine frak giyer ve beyaz kıravat ta
kar. 

Cumhurbaşkanı secimi sonucunun bildirilmesi 

MADDE 14. — Teklifin 15 nci maddesi 14 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S.. Sayısı : 15 ) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk 

Meclis soruşturması açılması için önerge 

MADDE 16. — Başbakan ve"ya bir Bakan 
hakkında Meclis soruşturması açılması istemi, 
Millet Meclisi Başkanlığına verilecek bir önerge 
ile olur. Bu önerge, Cumhuriyet Senatosu üye
leri veya milletvekillerinin herbiri tarafından 
verilebilir. Önergede, Başbakan veya ilgili Ba
kan tarafından, Bakanlar Kurulunun genel si
yasetinden veya Bakanlıkların görevleriyle ilgili 
işlerden dolayı cezaî veya malî sorumluluğu ge
rektiren fiillerin görev süresi sırasında fişlendi
ğinden bahsolunmak gereklidir. 

Yargı mercileri tarafından başvurma 

MADDE 17. — Yargı mercilerince bir işin 
takibi sırasında Başbakan veya Bakanlardan 
birinin görevinden doğan bir husustan dolayı 
vazife noktasından bir karar verilirse, Millet 
Meclisi Başkanlığına, Başbakanlık kanaliyle baş
vurulur. 

•Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu 

MADDE 18. — 16 veya 17 nci maddeler ge
reğince Millet Meclisi Başkanlığına başvurul
dukta, Millet Meclisi Başkanlığı durumdan der
hal Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısına ve ilgili Başbakan veya Bakana bilgi 
verir. Konu, bu bilginin verildiği birleşim tari
hinden yedi gün içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı gündemine ;ılınır. 

Yukardaki fıkra gereğince konunun günde
me alındığı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı, bu konuda kovuşturma ya
pılmasının gerekli olup olmadığına dair incele
me yapmak üzere bir Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunu görüş
me yapmadan seçer. Bu komisyon beş Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinden kuruludur ve 
komisyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısında mevcut siyasî parti grupları 
ve siyasî parti grupu üyesi olmıyanlar sayıları 

T. B. M. M, 

Geçici Kanma Ko. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk 

Meclis soruşturması açılması için önerge 

MADDE 15. — Teklifin 16 ncı maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

/ 

Yargı mercileri tarafından başvurma 

MADDE 16. — Yargı mercilerince bir işin 
takibi sırasında Başbakan veya Bakanlardan bi
rinin, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden 
veya Bakanlıklarının görevleriyle ilgili işlerden 
dolayı cezaî ve malî sorumluluğu gerektiren 
fiilleri sebebiyle görevsizlik kararı verilirse, 
Millet Meclisi Başkanlığına Başbakanlık kana
liyle başvurulur. 

Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu 

MADDE 17. — 15 nci veya 16 ncı madde 
gereğince Millet Meclisi Başkanlığına başvu
ruldukta, Başkanlık, durumdan derhal, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısına 
ve ilgili Başbakan veya Bakana bilgi verir. 
Konu, bu bilginin verildiği birleşim tarihinden 
başlıyarak yedi gün içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı gündemine alınır. 

Yukardaki fıkra gereğince konunun günde
me alındığı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı, bu konuda soruşturma ya
pılmasının gerekli olup olmadığına dair incele
me yapmak üzere bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunu gö
rüşme yapmadan seçer. Bu Komisyon, beş Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesinden kurulu
dur. Bu Komisyonun seçilmesinde genel hüküm
ler uygulanır. 

Komisyonun çalışmaları gizlidîr. 

(S, Sayısı : 15 ) 
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oranında temsil olunurlar. Komisyon üyelerinin 
seçimi gizli oyla yapılır; ancak, gizli oylama so
nucunun, yukarda bahis konusu oranlara uygun 
olması gereklidir; oylamalar, sonuç, bu oranla
ra uygun düşünceye kadar devam eder. 

Komisyon ç'alışmaları gizlidir. 
Komisyon, kendisine bir Başkan ve bir Sözcü 

seçer. 
Komisyon, raporunu en geç doksan gün için

de Millet Meclisi Başkanlığına sunar, ilgili Baş
bakan veya Bakan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi değilse, genel kurul, bir süre tesbitiy-
le yazılı savunmasını komisyona vermesine, 
karar verir; bu süre, Komisyonun seçilmesi ta
rihinden itibaren altmış günü geçemez. Ko
misyon incelemelerini doksan gün içinde ta-
mamlıyamıyacaksa, gerekçesini belirterek, genel 
kurulundan bu sürenin uzatılmasını istiyebilir. 

Komisyon raporu, derhal ilgili Başbakan ve
ya Bakana iletilir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine dağıtılır. Bu rapor, üyelere 
dağıtıldıktan itibaren yedi gün sonraki birle
şimin gündemine alınır. 

Meclis soruşturması açılması 

MADDE 19. — 18 nci maddenin 6 ncı fık
rasında ba,his konusu birleşimde ilgili Baş
bakan, Bakan veya Bakanlar, önergeyi veren 
veya verenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun din
leneceği bir görüşmeden sonra, Meclis soruş
turması açılması isteminin dikkate alınıp alın
maması hakkında, genel kurul, işaret oyiyle 
karar verir. 

T. B. M. M. Soruşturma Komisyonunun 
seçilmesi 

MADDE 20. — Meclis soruşturması açıl
masına karar verilirse, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı, soruşturmanın ya
pılmasını, altıdan onaltıya kadar üyeden ku
rulu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Komisyonuna havale eder. Bu Komis
yonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısında mevcut siyasî parti grupla-
riyle siyasî parti grupu üyesi olmıyanlar, sa
yılan oranfnda temsil edilirler. Komisyon 

Geçici Kanma Ko. 

Komisyon, kendisine bir Başkan ve bir Söz
cü seçer. 

Komisyon, raporunu en geç doksan gün 
içinde Millet Meclisi Başkanlığına sunar. İlgili 
Başbakan veya Bakan o sırada görevli bulun
muyorsa, genel kurul bir süre tesbit ederek 
yazılı savunmasını Komisyona vermesine karar 
verir; bu süre, Komisyonun seçilmesi tarihin
den başlıyarak altmış günü geçemez. 

Komisyon, incelemelerini doksan gün içinde 
tamamlar. İncelemeler bu süre içinde tamamla
namıyorsa, Komisyon, gerekçesini belirterek, 
genel kuruldan bu sürenin uzatılmasını istiye
bilir. 

Komisyon raporu, derhal ilgili Başbakan ve
ya Bakana iletilir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine dağıtılır. Bu rapor, üyelere 
dağıtıldıktan yedi gün sonraki birleşimin gün
demine alınır. 

Meclis soruşturması açılması 

MADDE 18. — 17 nci maddenin 7 nci fık
rasında bahis konusu birleşimde ilgili Başba
kan, Bakan veya Bakanlar, önergeyi veren veya 
verenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun dinleneceği 
bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açıl
ması isteminin dikkate alınıp alınmaması hak
kında genel kurulca karar verilir. 

T. B. M. M. Soruşturma Komisyonunun seçilmesi 

MADDE 19. — Meclis Soruşturması açılma
sına karar verilirse, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı, soruşturmanın yapılma
sını, altıdan onaltıya kadar üyeden kurulu bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ko
misyonuna havale eder. Bu komisyonda, Cum
huriyet Senatosu üyelerinin ve milletvekilleri
nin sayısı eşit olur. Bu komisyonun seçilmesin
de genel hükümler uygulanır. 

Komisyon, kendisine bir Başkan, bir Ba§-

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 15 ) 
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üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır; ancak, 
gizli oylama sonucunun, yukarda bahis ko
nusu oranlara uygun olması gereklidir; oy
lamalar, sonuç bu oranlara uygun düşene ka
dar devam eder. Komisyonda Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin ve milletvekillerinin sayısı 
eşit olur; gizli oylama sonucu bu kurula uy
gun olmak gereklidir; oylamalar, sonuç bu 
Toırala uygun düşene kadar devam eder. 

Komisyon, kendisine bîr Başkan, bir Baş-
kanvekili, bir Sözcü ve bir Katip seçer. Oy
larda eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır. 

Meclis soruşturmasının yürütülmesi 

MADDE 21. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi genel kurulu kararında Soruşturma Komis
yonunun hangi süre içinde görevini tamam-
lıyacağı belirtilir. Bu süre Komisyonun gerek
çeli istemi üzerine, genel kurulca uzatılabilir. 

Komisyon, Hükümetin bütün vasıtalarından 
faydalanabilir ve istediği evrak ve vesikalara 
el koyabilir. 

Komisyon, gerekli görürse, kendisinin ve
ya Alt - Komisyonlarının Başkentten başka 
yerlere gitmesine karar verebilir. •> 

Komisyon, ilgili Başbakan, Bakan veya Ba
kanları sorguya çekebileceği gibi, her hangi 
bir şahsı tanık veya bilirkişi sıf atiyle dinle
mek yetkisine de sahiptir. 

Komisyon, Ceza Muhakemeleri Usûlü Ka
nununun tanıklarla, bilirkişilerle ve zapt ve ara
ma ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği yetki
lerin kullanılmasını, vazifeli adlî merciden-ya-
ziyle istiyebilir. 

Komisyon çalışmaları'gizlidir. 

Soruşturma ile ilgili komisyonlara seçilemiyecek 
olan üyeler 

MADDE 22. — 18 ve 20 nci maddelerde ba
his konusu komisyonlara, Ceza Muhakemeleri 
Usûlü Kanununun 21 ve 22 nci maddelerinde 
yazılı olan şartlara giren, Meclis soruştur
ması önergesini veren ve daha önce yasama 
meclislerinde veya dışmda bu konudaki görü
şünü açıklamış olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri seçilemezler. 

Geçici Kanma Ko. 

kanvekili, bir Sözcü ve bir Kâtip seçer. Oylarda 
eşitlik halinde, Başkanlık yapan üyenin oyu 
iki sayılır. 

Meclis soruşturmasının • yürütülmesi 

MADDE 20. — Soruşturma Komisyonunun 
seçimine dair kararda, komisyonun hangi süre 
içinde görevini tamamlıyacağı belirtilir. Bu 
süre, Komisyonun gerekçeli istemi üzerine, ge
nel kurulca uzatılabilir. 

Komisyon, Hükümetin bütün vasıtalarından 
faydalanabilir ve istediği evrak ve vesikalara 
el koyabilir. 

Komisyon, gerekli görürse, kendisinin veya 
Altkomisyonlarının Başkentten başka yerlere 
gitmesine karar verebilir. 

Komisyon, ilgili Başbakan, Bakan ve Ba
kanları sorguya çekebileceği gibi, herhangi-
bir şahsı tanık veya bilirkişi sıf atiyle dinlemek 
yetkisine de sahiptir. 

Komisyon, Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanu
nunun tanıklarla, bilirkişilerle ve zabt ve ara
ma ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği hür
riyetleri kısıtlayıcı yetkilerin kullanılmasını, 
gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adlî mer-
ciden yazıyla istiyebilir. 

Komisyonun çalışmaları gizlidir. 

Soruşturma ile ilgili komisyonlara seçilemiyecek 
üyeler 

MADDE 21. — 17 ve 19 ncu maddelerde 
bahis konusu komisyonlara, Ceza Muhakeme
leri Usûlü Kanununun 21 ve 22 nci maddele
rinde yazılı olan veya Meclis Soruşturması 
önergesini veren veya daha önce Yasama mec
lislerinde veyahut dışında bu konudaki görüşü
nü açıklamış olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri seçilemezler. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 15 ) 
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Bu Komisyonların görevli zabıt kâtipleri 
için de aynı hüküm uygulanır. 

18 nci maddede bahis konusu olan Komis
yon üyeleri, 20 nci maddede zikri geçen Ko
misyona üye seçilemezler. 

Soruşturmanın sonuçlanması 

MADDE 23. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Komisyonunun raporu, ilgi
li Başbakan veya Bakanın Yüce Divana şevki 
gerekmediği sonucuna varıyorsa, rapor, Türki
ye Büyük Millet Meclisi geneli kurulunun bil
gisine görüşmesiz olarak sunulur. 

Soruşturma Komisyonunun raporu, ilgili Ba
kanın Yüce Divana şevki gerektiği sonucuna va
rıyorsa, Yüce Divana sevk hakkındaki karar il
gili Bakan veya Bakanlarında dinleneceği bir 
görüşmeden sonra, genel kurulca üye tamsayı
sının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla verilir. 

Diğer komisyonlarda üyelik 

MADDE 24. — 18 ve 20 nci maddelerde ba
his konusu komisyonlarda üyelik, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Millet Meclisi ye Cumhuri
yet Senatosunun, özel hüküm mevcudolmadık-
ça, diğer bütün karma komisyon ve komisyon
larındaki üyelikle bağlaşabilir. 

Meclis Soruşturması Komisyonununa katılma 

MADDE 25. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma incelemesi Komisyonunda ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ko
misyonunda, bu komisyonlarda üye olan Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışında kalan 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri 
bulunamazlar. 

Dosyanın Yüce Divana gönderilmesi 
MADDE 26. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi genel kurulunda Yüce Divana sevk kararı 
alınırsa, dosya en geç onbeş gün içinde, Millet 
Meclisi Başkanlığınca Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına gönderilir. 

Geçici Karıma Ko. 

Bu komisyonların görevli katipleri ve za
bıt kâtipleri için de aynı hüküm uygulanır. 

17 nci madde bahis konusu komisyonun 
üyeleri, 19 ncu maddede bahis konusu komis
yona üye seçilemezler. 

Soruşturmanın sonuçlanması 

MADDE 22. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Komisyonunun raporu, ilgili 
Başbakan, Bakan veya Bakanların da dinlene
ceği bir görüşmeden sonra, genel kurulca oy
lanır. 

Komisyonun • Yüce Divana sevk tavsiyesin
de bulunan raporları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısının Yüce Divana 
sevk kararlarında, hangi ceza hükmüne daya-
nıldığı belirtilir. 

Meclis Soruşturması komisyonlarının çalışma 
usûlü 

MADDE 23. — Türkiye Büyük Milleit Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu ve Tür
kiyê  Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komis
yonunun toplantı ve karar oranı üye tamsayı
sının salt çoğunluğudur. 

Bu komisyonlarda kendi üyeleri dışındaki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri buluna
mazlar. 

Dosyanın Yüce Divana gönderilmesi 

MADDE 24. — Teklifin 26 nci maddesi 24 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 15 ) 
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Meclis soruşturması hakkındaki kararların 
yayınlanması 

MADDE 27. — Meclis soruşturmasiyle ilgili 
bütün genel kurul kararlariyle 23 ncü madde
nin 1 nci fıkrasında bahis konusu komisyon 
kararı Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bahis konusu genel kurul kararları alındık
ları andan ve bahis konusu komisyon kararı ise, 
genel kurulun bilgisine sunulmasından itibaren 
hüküm ifade eder. 

Siyasî parti gruplarının durumu 

MADDE 28. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısında mevcut siyasî parti 
gruplarında Meclis soruşturması ile ilgili görüş
me yapılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısındaki siyasî parti gruplarında Meclis so
ruşturması ile ilgili komisyonlar üyelikleri seçi
mi için gösterilecek adayların tesbiti amaciyle 
gizli oyla seçim yapılabilir; ancak, adaylıklar 
hakkında dahi görüşme yapılamaz. 

Cumhurbaşkanının vatan hainliğiyle suçlandı-
rilması . 

MADDE 29. — Anayasanın 99 ncu maddesi 
gereğince Cumhurbaşkanının vatan hainliği ile 
suçlandırılmasını istiyen önerge, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte 
birine eşit Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin imzasiyle Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilir. 

Bu önerge, derhal Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısına sunulur, Cumhur
başkanına bildirilir ve Birleşik Toplantıya su
nulmasından yedi gün sonraki birleşimin gün
demine alınır. 

Bu birleşimde, suçlandırılması istenen Cum
hurbaşkanının da dinleneceği bir görüşmeden 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsa
yısının en az üçte ikisinin oyuyla Cumhurbaşka
nının Yüce Divana şevkine karar verilebilir. 
Cumhurbaşkanı isterse, savunmasını yazılı ola
rak gönderebilir. Oylama açık olarak ̂ yapılır. 

Yukardaki fıkrada bahse konu karar, alın
makla hüküm ifade eder ve Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

Geçici Kanma Ko. 

Siyasi parti gruplarının durumu 

MADDE 25. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısında mevcut siyasî parti 
gruplarında Meclis Soruşturması ile iligili gö
rüşme yapılamaz. Ancak, bu siyasî parti grup
larında Meclis Soruşturması ile ilgili komis
yonlar üyelikleri için gösterilecek adayların 
tesbiti amacıyla seçim yapılabilir. 

Cumhurbaşkanının vatan hainliğiyle 
suçlandırılması 

MADDE 26. — Anayasanın 99 ncu madde
si gereğince Cumhurbaşkanının vatan hainliği 
ile suçlandırılmasını istiyen önerge, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
üçte birine eşit üyelerin imzalariyle Millet 
Meclisi Başkanlığına verilir. 

Bu önerge derhal Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı genel kurulunun 
bilgisine sunulur; Cumhurbaşkanına bildirilir 
ve genel kurulun bilgisine sunulmasından baş-
lıyarak yedi gün sonraki Birleşimin gündemine 
ahnır. 

Bu birleşimde, suçlandırılması istenen Cum
hurbaşkanının da dinleneceği bir görüşmeden 
sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam
sayısının en az üçte ikisinin oyuyla Cumhur
başkanının Yüce Divana şevkine karar verile
bilir. Cumhurbaşkanı, isterse, savunmasını ya
zılı olarak gönderebilir. Oylama açık olarak 
yapılır. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 15 ) 
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BEŞİNCİ KISIM 

Savaş ha!i ilâm Silâhlı Kuvvetlerle ilgili 
Kararlat- ve Sıkıyönetim 

Savaş hali ilânı 

MADDE 30. — Anayasanın 66 ncı maddesi 
gereğince, bir yabancı Devlete veya Devletlere 
karşı savaş hali ilânı yetkisi, Türkiye Büyük 
Mifllet Meclisi Birleşik Toplantısı karariyle 
Cumhurbaşkanına verilir. 

Savaş hali ilânı, belli bir Devlet hedef tut
muyor ve sadece Türkiye için savaş hukukunun 
yürürlüğe girmesini gerektiriyorsa, bu yetki Ba
kanlar Kuruluna verilir. 

Bu konularda istem Bakanlar Kurulundan 
bir Başbakanlık tezkeresiyle gelir. 

Bu istemler alınır aİmmaz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi derhal birleşik olarak Müllet Mec
lisi Başkanı tarafından toplantıya çağındır. 

Silâhlı kuvvet gönderilmesi ve kabulü 

MADDE 31. — Anayasanın 66 ncı maddesi 
gereğince, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesi ve yabancı silâhlı kuvvet
lerin Türkiye'de bulundurulması hakkında yet
ki, Bakanlar Kurulunun bir Başbakanlık tezke
resiyle iletilen istemi üzerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı karariyle Ba
kanlar Kuruluna verilir. 

Sıkıyönetimle ilgili kararlar 

MADDE 32. — Anayasanın 124 ncü maddesi 
gereğince, Bakanlar Kurulu tarafından ilân edi
len sıkıyönetim kararnamesinin onanması der
hal Millet Meclisi Başkanlığına yazılacak bir 
Başbakanlık tezkeresiyle istenir. Sıkıyönetimin 
uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu istem
leri hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu istemlerin 
reddi veya bu istemlerde zikredilen sürelerin 
kısaltılması için Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeleri serbestçe önerge verebilirler. 

1 nci fıkrada bahis konusu istemlerin yapıl
ması halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
derhal birleşik olarak toplantıya çağırılır. 

Geçici Kamına Ko. 

iBBŞÎNOÎ KISIM 

Savaş (hali ilânı, iSii'âhlı Kuvvetlerle illgili 
'kararlar ve ıSi'kryöneitiım 

Savaş hali ilânı 

MADDE 27. — Anayasanın G6 ncı maddesi 
uyarınca bir yabancı Devlete veya devletlere 
karşı veyahut belli bir Devleti hedef tutmayıp 
Türkiye için savaş hukukunun yürürlüğe gir
mesini gerektiren Ihallerde, savaş hali ilânı yet
kisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısî genel kurulu karariyle Cumhurbaş
kanına verilir. 

Bu konulardaki istem Bakanlar Kurulundan 
bir Başbakanlık tezkeresiyle gelir. 

Bu istem alınır alınmaz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı derhal Millet Mec
lisi Başkanı tarafından toplantıya çağırılır. 

Silâhlı kuvvet gönderilmesi veya kabulü ., 

MADDE 28. — Anayasanın 66 ncı maddesi 
uyarınca, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesi ve yabancı silâhlı kuvvet
lerin Türkiye'de bulundurulması hakkında yet
ki, Bakanlar Kurulunun bir Başbakanlık tezke
resiyle iletilen istemi üzerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu 
karariyle Cumhurbaşkanına verilir. 

Sıkıyönetimle ilgili kararlar 

MADDE 29. — Anayasanın 124 ncü maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilân edi
len sıkıyönetime dair kararnamenin onanması 
derhal bir Başbakanlık tezkeresiyle Millet Mec
lisi Başkanlığından istenir. Sıkıyönetimin uza
tılması hakkındaki Bakanlar Kurulu istemleri 
için de aynı hüküm uygulanır. 

Yukardaki fıkrada söz konusu kararname
nin onanmasının veya istemlerin reddedilmesi 
veya bu kararname veya istemlerde zikredilen 
sürelerin kısaltılması için, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri önerge verebilirler. 

1 nci fıkrada söz konusu istemlerin yapıl
ması halinde, Millet Meclisi Başkanı Türkiye 

T. B. M. M. ( S. • Sayısı : 15 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, sıkı
yönetimin kaldırılması veya sürenin kısaltıl
ması için her zaman önerge yerebilirler. 

ALTINCI KISIM 

(Sair hükümler 

T. B. M. M. kararlarının yayınlanması 

MADDE 33. — 11, 12, 30, 31 ve 32 nci mad
delerde bahis konusu olan karar ve çağrılar 
derhal hüküm ifade eder ve Millet Meclisi Baş
kanlığınca Başbakanlığa gönderilerek Resmî 
Gazetede ve Devlet yayın vasıtalariyle yayın
lanması sağlanır. 

İçtüzükte sarahat oîmıyan haller 

MADDE 34. — Bu İçtüzükte sarahat buiun-
mıyan hallerde, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Birleşik Toplantısı ve onun karma komisyon
ları bakımından, Millet Meclisi İçtüzüğü hü
kümleri uygulanır. 

içtüzüğün değiştirilmesi 

MADDE 35. — Bu İçtüzüğün değiştirilmesi, 
hükümlerinin kaldırılması ve bu içtüzüğe mad
de eklenmesi hakkındaki teklifler, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri ve milletvekillerince Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulur., 

Bu teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzük Geçici Karma Komisyonunda görüşü
lür ve karara bağlanır. 

Karma Komisyon raporu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısında görüşü
lür ve karara bağlanır. Bu görüşme sırasında,. 
kanunların görüşülmesine dair Millet Meclisi 
İçtüzüğünde yer alan hükümler uygulanır. Bu 
konuda sadece bir görüşme yapılır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 36. — Anayasanın 3 ncü geçici mad
desi gereğince yürürlükte olan 1 Kasım 1956 

Geçici Kanma Ko. 

Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını der
hal toplantıya çağırır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, sıkı
yönetiminin kaldırılması veya sıkıyönetim süre
sinin kısaltılması için her zaman önerge vere
bilirler. 

ALTINCI KISIM 

Diğer hükümler 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı kararlarının 
yayınlanması 

MADDE 30. — 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 
26, 27, 28 ve 29 ncu maddelerde bahis konusu 
kararlar alınmakla ve çağrılar yapılmakla he
men hüküm ifade eder ve Millet Meclisi Baş
kanlığınca derhal Başbakanlığa gönderilerek 
Resmî Gazetede ve Devlet yayın vasıtalariyle 
yayınlanması sağlanır. 

içtüzükte sarahat olmıyan haller 

MADDE 31. — Teklifin 34 ncü maddesi 31 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

içtüzüğün değiştirilmesi 

MADDE 32. —'Bu İçtüzüğün değiştirilmesi, 
hükümlerinin kaldırılması ve bu İçtüzüğe hü
küm eklenmesi hakkındaki teklifler, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri ve milletvekillerince Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulur 

Bu teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzük Geçici Karma Komisyonunda görüşü
lür. 

Komisyonun raporu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı genel kurulunda gö
rüşülür ve karara bağlanır. Bu görüşme sıra
sında, kanunların görüşülmesine dair Millet 
Meclisi İçtüzüğünde yer alan hükümler uygu
lanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 33. — Teklifin 36 nci maddesi 33 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. ( S. Sayısı : 15 ) 
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tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin 2, 8, 9, 169, 170, 171, 172, 173, 
174 ve 176 ncı maddeleri kaldırılmıştır. 

Bu İçtüzük yürürlüğe girmeden önce Ana
yasanın 90 ncı maddesi ve 1 Kasım 1956 ta
rihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Ni
zamnamesinin 170 ve 172 nci maddeleri gere
ğince seçilmiş olan komisyonlar, bu İçtüzük 
hükümleri dairesinde görevlerine devam eder
ler. 

Yayımı 

MADDE 37. — Bu İçtüzük Resmî Gazetede 
yayınlanır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 38. — Bu İçtüzük kabuliyle birlikte 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 39. — Bu İçtüzük hükümleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
tarafından yürütülür. 

Geçici Kanmıa ICo, 

Yayımı 

MADDE 34. — Teklifin 37 nci maddesi 34 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 35. — Bu İçtüzük yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 36. — Teklifin 39 ncu maddesi 36 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 15) 


