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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı çalışmaları hakkında Başkam Fuad Sir-
men'in Başlkanlığı altında, grupLar temsilcileri 
ile Hükümet temsilcisinin 'katıldıkları toplantı
da tesbit edilen esaslarla ilgili protokol okuna
rak : 

1. Çarşamba günlerinin öncelikle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantılarına hasrı, 

2. önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğüne dair olan raporun 
ele alınması, 

3. Birleşik Toplantı gündeminde yer alan 
diğer işlerin gündemindeki sırasının Başkan
lıkça tesbiti husuiarı kabul olundu. 

Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı, 
iktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ve Sana
yi eski Bakanı Saraıet Ağaoğlu ile suç ortağı 
memurlar hakkında soruşturma yapmakla gö
revli Tahkikat; Komisyonunun görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si okundu, kabul edildi. 

Eski Sağlık ve Sosyal yardım Bakam Nafiz 
Körez ve eski Ticaret Bakanı Zeyyat Mandalin-
ci hakkında soruşturma yapmakla (görevli ko
misyonun tahkikatını bitirip kararını verdiğine 
ve raporunu bilMıara sunacağına dair Soruştur
ma Komisyonu Başkanlığı tezkeresine bilgi ©di
nildi. 

1 ve 2 numaralı Beş Kişilik Tahkikat Komis
yonlarına ve 

Sabık ve salkıt bakanlardan Celâl Yardımcı, 
iktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile eski Sa
nayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı me
murlarla Halûk Şaman haklarında soruşturma 
yapmakla görevli Soruşturma Komisyonuna üye 
seçimi yapıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzük teklifi, Geçici Komisyondaki ça
lışmaların devam etmekte bulunması dolay isiyle 
ve 

Eski içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve 
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu hakkında soruşturana yapmakla görev
li bulunan Soruşturma Komisyonu raporu da, 
Yusuf Azizoğlu'nun hastalığı sebebiyle, görüşü-
lemiyerek gelecek ibirleşime bırakıldı. 

2 Aralık 1964 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere (Saat 16,05 te) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 
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BÎRİNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat Milletvekili), Sabri Keskin (Kastamonu Milletvekili) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine bas
malarını rica ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞ 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoglu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik toplantısı İçtü
zük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonların
dan 7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (2/284) (S. Sayısı: 15) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müzakerelere de
vam ediyoruz. Geçici Komisyon lütfen yerini al
sın. Söz istiyenler?.. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Efendim, izahat vermek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerindeki görüş
meleri kolaylaştırma bakımından kısaca bu içtü
zük teklifi üzerinde bâzı gelişmeleri Yüksek He
yetinize arz etmek isterim. 

(1) 15 S. Sayılı basmayazı 25.11.1964 tarihli 
1 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

Sayın Diler, siz gündem dışı söz mü istiyorsu
nuz? 

NİHAT ü l L E R (Erzurum Milletvekili) — 
Evet, 

BAŞKAN — Size Millet Meclisi birleşiminde 
gündem dışı söz vereceğim. 

DENİŞLER 

Bu içtüzük teklifinin Geçici Karma Komis
yondan çıkmasından sonra Cumhuriyet Senatosu
nun içtüzüğü yürürlüğe girmiştir. Son defa 
Cumhuriyet Senatosunun ilgilileri ile birlikte 
yaptığımız toplantılarda bu içtüzük teklifini 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü ile bağdaştırmak 
için yapılması gereken değişiklikler üzerinde tam 
bir mutabakata varılmış bulunmaktadır. Komis
yonunuz bu mutabakatı gerçekleştirmek üzere ge
reken değişiklik önergelerini hazırlamış durum
dadır. 

Bu meyanda milletvekilleri ve Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin andiçmelerinin Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünde derpiş edildiği şekilde iki 
Mecliste ayrı ayrı yapılması esası da komisyonu-
nuzca benimsenmiş bulunmaktadır. Bu konuda
ki maddelere sırası geldiği vakit komisyonunuz, 
bunların çıkarılması için gereken önergeleri tak
dim edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar; devrenin sonuna yakın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkın
daki bu içtüzük, Yüce Huzurunuzla gelmiş bulu
nuyor. Bendeniz bu içtüzüğün sistemi üzerinde 
durmak istiyorum. 
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Anayasamızın hükmüne göre; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Senato kendi iç
tüzüklerini yapar. Buraya getirilen içtüzük, ek
sik bir içtüzük niteliğini taşımaktadır. Sebebi 
de; daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
muhtelif konulardan bu içtüzüğün içerisinde yer 
alması lâzım gelen alanlarda muhtelif kanunlar
la içtüzükte olması lâzım gelen hususların tan
zim edilmesinden ileri geliyor. Nitekim, Dilekçe 
Karma Komisyonunun çalışması hakkında bir 
kanun, plânın yürürlükte bulunmasına dair bir 
kanun, kamu iktisadi teşebbüsleri karma komis
yonu kurulması hakkında bir kanun ve daha di
ğer iki kanunla, içtüzük ile yapılması lâzımge-
len hususlar tanzim edilmiştir. Bu kanunların 
müzakeresi sırasında birçok arkadaşımla birlikte 
bendeniz de İsrarla bunların içtüzükte yapılması
nın Anayasa hükmü olduğunu ve Anayasa hük
münün dışma çıkılmasında hiçbir sebep bulunma
dığını ve aksine Anayasanın derpiş ettiği görü
şün doğru bulunduğunu ve bunların kanunla tan
zimi halinde güçlükler çıkacağnı ifade ve muha
lefet etmiştim. Nihayet bunlardan bir tanesini 
yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmala
rını tanzim edecek bu içtüzükte yer alması lâzım 
gelen kanunlardan, içtüzük yerine kaim olacak 
kanunlardan bir tanesini muhterem Millet Mec
lisi kabul etmiş, Cumhuriyet Senatosu içtüzükte 
bu hükümlerin yer alması lâzımgeldiği hususunu 
reddetmiş ve Millet Meclisi de, reddedilerek gelen 
metne uymak suretiyle, yani Cumhuriyet Senato
sunun görüşüne uymak suretiyle, içtüzükle tan
zim edilmesi lâzımgelen hususların, içtüzükle 
tanzim edilmesi görüşünü bir bakıma tescil etmiş 
bulunmaktadır. 

Şimdi burada içtüzük ile kanun tanzimi ara
sında ne fayda, ne mahzur vardır? Kısaca bunu 
arz etmek istiyorum: 

Bir defa kanunların tefsiri yeni Anayasamı
za göre kaza organlarına ait bulunmaktadır. Ka
nunların tefsirini yapmaya T. B. M. Meclisi yet
kili değildir, içtüzükler ise yasama organlarının 
kendilerini bağlamak üzere yaptıkları tanzimler 
olduğundan, tatbikatı sırasında bunun tefsirini 
yapmak daima 'mümkündür. Ama biz içtüzükle 
halledilecek, tanzim edilecek bir noktada kanun 
getirdiğimiz zaman, o kanunun karşısında elimiz 
kolumuz bağlı olarak kalmak mecburiyetindeyiz. 
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Bu, pek çok maihzurlar tevlidedecek hukukî mü
him bir noktadır. 

ikincisi; şu anda bendeniz bu işleri derli top
lu bulundurmaya çalışan bir arkadaşınız olmak
la beralber, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne-
ticeten içtüzüğe taallûk eden kanun ve nizam
larını bir anda ve bir arada elimin altında bu-
lunduramamaktayım. Ayrı ayrı alanlarda, ayrı 
ayrı kanunlar çıkmıştır, içtüzüğü açarsanız 70 
ve 150 nci sayfasında, maddesinde aradığınız 
hükmü bulursunuz. 

Şimdi, böyle parça pı:rça kanunlar getiril
mek suretiyle içtüzük tekniği, vahdeti, birliği 
kaybolmuş bir durum yaratılmıştır. Parça par
ça kanunları bir araya geıirip ayrıca her üç ya
sama organının içtüzüklerini de bir arada bu
lundurup bu işin içinden çıkmak lâzımgelecektir 
ki, bu kodifikasyon tarzı bakımından tecviz edi
lecek bir metot değildir. Buna karşılık T. B. Mil
let Meclisinin Birleşik Toplantısından bahsedilir. 
Birleşik Toplantı olduğuna göre bu Birleşik 
Toplanitmm içtüzüğünde: zaten ismini öyle koy
muşlar, bendeniz buna da katılmıyorum, «Birle
şik Toplantı içtüzüğü» değil; «T. B. Millet Mec
lisinin Çalışma Tüzüğü», yahut «içtüzük» de
mek lâzımdır. «Birleşik Toplantı» kelimesini 
koymaya lüzum yoktur, çalışmaları tanzim ede
cektir. Burada böyle bir ibarenin Anayasada 
kullanılmış olmasından dolayı bu şekilde bir Bir-
leşiik Toplantı içtüzüğü getirildiği ve bunun dışın
da kalan noktaların bu içtüzükte yer almaması 
lâzımgeldiği ileri sürülmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bendeniz şu
nu teklif ediyorum. Bir kere Komisyon bu tek
lifi geri alsın. Bugüne k.-.dar içtüzükte yer al
ması lâzımgeldiği halde, tedvin edilip yürürlük
te bulunan ve içtüzük hükümleri olması lâzım
gelen hükümleri bu metin içerisine ithal etsinler. 
Biz bu metni müştereken kabul ettiğimiz zaman 
o kanunların içtüzüklerle ilgili hükümleri de 
yürürlükten kalksın ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tek bir içtüzüğe sahilbolsun. Bu bakım
dan bir takrir sunuyorum yardımlarınızı istir
ham ediyorum. Hürmetlerimle. 

OEÇICI KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — Söz 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Saıyın Kırca. 

GEÇİOÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, bu konuyu Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımla mütaaddit defalar ve daha 
•evvel bu kürsüde münakaşa etmişizdir. Daha ev
vel verdiğim izahatı buruda tekrarlamak vazi
femdir. Çünkü daha evvel bu izahatıma sadece 
Millet Meclisi muttali bulunuyordu. Tamamen 
ayrı bir kurul olarak burada toplandığımız için 
o izahatımın bu kurul tarafından bilindiğini farz 
etmek durumunda değilim Bu itibarla tekrarla
mak zorundayım. 

Anayasamızın kullandığı mefhumlar Batı de
mokrasisinin kullandığı mefhumlardan farklı de
ğildir. Anayasamız, İçtüzük ibaresinin bir tari
fini vermiş değildir. İçtüzükten anlaşılan mâna 
nedir, şu halde? Batılı demokrasilerdeki tatbi
kata bakacağız ve İçtüzük mefhumu neye teka
bül eder, bunu böylece tesbit edeceğiz. İçtüzük 
mefhumu şu demektir; naçizane, benim bildiğim 
kadar; muayyen bir teşriî heyetin - dikkat buyu
runuz - teşriî organ değil, bir teşriî heyetin ken
di salâhiyetlerine taallûk ettiği ölçüde çalışma 
tarz ve usullerini gösteren ve sadece bu kurul 
içinde çalışacak olanları bağlıyan, hukuk kaide
lerini gösteren kaynağın adına İçtüzük denir. 
Dikkat buyurunuz bu tarifte muhtelif pek önem
li noktalar mündemiçtir. 

Birincisi, içtüzük bir kanun değildir. Kanun, 
yasama organı dâhil, değiştirilmedikçe herkesi, 
her müesseseyi bağlar. 

İçtüzük sadece belli bir teşriî heyet içinde 
çalışanları yani o teşriî heyet üyelerini ve o teş
riî heyet çalışmalarına 'katılan, bakanlardan tu
tunuz da stenograflara kadar, diğer kimseleri 
bağlar. Bunun dışında, 'başka kimseyi bağla
maz. Sadece o heyeti bağlar. 

ikinci önemli nokta; içtüzük demek bir he
yetin, ibir teşriî heyetin Anayasa ile kendilisine 
mevdu salâhiyetlere mütaallik tarz ve usulleri ve 
•ni'er&Dilmi gösteren kaideler demektir. Binaen
aleyh, neye batacağız içtüzük yaparken, şu ku-
ruılun İçtüzüğünü yap-aırken? Anayasa, birleşik 
topüıanltı için hangi salâhiyetleri tesbit etmiştir? 
Cumhurbaşkanı serilmesi, savaş ilânı, örfi ida
reyle ilgili teşriî tasarruflar, harice silıâlhlı kuv
vet gönderilmesi veya Türkiye'ye silâhlı kurvvet 
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kabulü, içtüzüğü yapmak ve nihayet Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu arasıda ihtilaflı 
lolan seçimler ve siyasi partilere mütaallik olan 
kanun maddeleri ve nütoaıyet Meclis soruşturması. 
Birleşik Toplantıya Anayasaımızın verdiği yetki
ler bumdan ibarettir. Bir teşrii heyet olanak .biz 
burada ancak haiz 'Oİıduğumnız yetkilere müta-
allik usul ve .merasimi tesbillt edebiliriz. Hıaiz 
olmadığıanız yetkilere ait uisul ve merasimi tes-
bit edemeyiz. Meselâ 'bu İçtüzükte Bütçe Karma 
Komiayonuun seçlmesine ve çalışmıasına mütaal-
•1-iık hükümler yer 'alamaz. Çünkü birleşik top
lantı denilen ıbeşrliî heyet, Ibütçe konusunda ta-
mamiyle salâhiyeltisizdir. özü üzerimde salâhiyete 
saihüboîimaıdıği'maz bir 'konunun usulünü nasıl dü-
zenliyelbiliriz? Buma imkân yoktur. Bütçenin 
kendi hakkında, şu kurulun 'bir salâhiyeti yok
tur ki, bütçe usulünü iburada düzenlesin.. Buna 
imkân yoktur. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın zikrettiği 
konulardan bir kısmı Anayasamızda kanun ola
rak tanzimi emredilen hususlardır. Meselâ pâl-
nın teşriî meclibte nasıl 'tekevvün edeceği usulü 
ibir kanunla gösterilir der Anayasamız. Bunun 
gibi Kamu İktisadi Teşebbüsleri teşriî organca 
nasıl denetlenir, 'bunun usulü bir kanunla gös
terilir demiştir Anayasamız. Binaenaleyth, Ana
yasamızın kanunla göslterileeek dediği (hususları 
bu İçtüzüğe 'akitarmaıya hakkımız ollsa gerektir. 
Kaldı ki, içtüzüklerde gerçi kanunların hüküm
lerini tekrar etmek mümkündür, ama şu kurul, 
birleşik toplantı denilen şu kurul, Kalkınma 
Plânı konusunda da, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yasama organı anlamında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kamu İktisadi Teşebbüslerini 
denetlemesi ikousunda da .hiçbir yetkiye Eialhip de
ğildir. Mademki bu konuda yetkinin kendisine 
sahip değiliz, bu yetkiyi! kullanış, kuruluş tarz 
ve merasimini nasıl tesbit edebiliriz? Bunu iç
tüzük .mefhumu! ile ıbağaştıranak ımümkün değil
dir. içtüzük tabiri1 Anayasamızda, umumiyetle 
Batı demokrasilerinde .anlaşılan anlamda kulla
nıldığına göre özıüne salhibolmadığıımıız yetkile
rin uisul ve merasimini burada düzenlemeye kal
kışırsak Anayasayı ihlâl etmiş oluruz. 

Dilekçeler konusunda; dilekçeler Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilir, diyor Anayasa
mı^. Ama Anayasanın hiçbir yerinde dilekçeler 
birleşik toplantıda nihai kaırara bağlanır, demi-
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yor. Buna mukabil Anayasamızın sarili bir hük
mü. vardır r Diyor ki, Anayasalda -tasrih, olunan 
ahvalde ancak iki Meclis birleşik olarak toplanır. 
Şu 'halde ne çıkar (bundan? Dilekçeleri iki Mec
lis ayrı ayrı inceliyeeektir mıânası çıkar, iki 
Meclis bir prosedüre bağlanacaktır. İki Meclisi 
(burada İçtüzükle bir prosedüre 'bağlamaya im
kân yoktur. Çünkü Millet Meclisinin İçtüzüğü, 
Cumhuriyet 'Senatosunu bağlamaz. Cumhuriyelt 
Senatosunun İçtüzüğü, Millet Meclisini bağla
maz. Birleşik Toplantı içtüzüğüne, dilekçe ko
nusunda hüküm koyamayız. Çünkü dilekçe ko
nusunda birleş!? toplantı yetkili değildir. Şu 
hadde, muayyen bir prosedürü teısıbit edebilmek 
için bir kanun çıkarılması icâbeder. Neden? 
Çünkü .sadece kanun denen- hukuk kaynağı hem 
Millet Meclisini, hem C. Senatosunu (bağlar. Ni
tekim C. Senatosu bu kanundaki esaslardan mül
hem olarak, Dilekçe Komisyonu raporları C. Se
natosu Genel Kuruluna geldiği zaman nasıl bir 
muameleye tabi itütulacağı içtüzükte yazılmış
tır. Millet Meclisi de yeni yapacağı içtüzüğe 
bunları koyacaktır, amaı bir kanunla C. Senato
sunu ve Millet Meclisini ıaynı istikamette bağ
ladığından böyle hir içtüzükte birbirine paralel 
olması, birbirine mütenakıs olmaması temin: edil
miş olacaJktır. Ama .birleşik toplantı içtüzüğüne 
dilekçelerle ilgili hiçibir hüküm koymaya imkân 
yoktur. Çünkü bu kurul dilekçeler konusunda 
yetkili değildir ki onlıa,ra mütaallik usul ve me
rasimi teşkil >edebiisin. Bu vesileyle kısaca bir 
iki noktaya daha dokunmak isterim. 

Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve meclisler içtüzüklerini yapar diyor, burada 
içtüzükten Ibahsediyor. Yasama organının içtü
züğü olma . içtüzük mefhumuna aykırıdır bu. 
Yasama organı içerisinde yasama kurullarının 
herbirinin içtüzüğü olur. Bu anlamda şunu be
lirtmek isterim ki Anayasamızda Türkiye Bü
yük Millet Meclisi .birleşik toplantısının Başkan
lık Divanı Millet Meclisinin Başkanlık Divanı
dır, dendi diye bundan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkam, Millet Meclisinin Başkanı
dır, mânası çıkmaz. Türkiye Büyük Millet JMec-
liısi terimi Türk Anayasasında yasama organı, 
Parimento karşılığında kullanılmıştır. Tütiriye 
Büyük Millet Meclisi yani Türk yasama organı' 
üç kuruldan müteşekkildir. Millet Meclisi, Cum-
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huriyet Senatosu ve birleşik toplanltı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin iradesi yani Devlet 
hükmi şahsı adına yasama alanında, yasama or-
ıganı olarak izhar edeceği irade, bâzı ahvalde 
her iki Meclisin ayrı ayrı çalışarak izhar ede
cekleri iradelerin 'birbirine inzimam edişinden 
hazan, teşriî masuniyetler konusunda olduğu 
ıgibi, layrı ayrı verecekleri kararlardan, bâzan da 
Anayasanın göstereceği ahvalde, birleşik top
lantının vereceği kararlardan tekevvün eder. 
Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüğü denilince bundan anlaşılacak mâna sara
haten, origanın değil, bir kurulun İçtüzüğü ola
cağından, birleşik toplantı içtüzüğüdür. 

Bunun gibi Anayasamız, «T. B. M. Meclisi 
Cumhurbaşkanını seçer.» der. «Birleşik toplantı 
hallinde seçer.» demeye Anayasamız lüzum dahi 
görmemiştir. Çünkü fizikî (bir hakikat, sarih bir 
gerçek vardır ki, Cumhurbaşkanı, Millet Mec
lisinde ayrıca oylanıp, C. Senatosunda ayrıca 
oylanıp, her ikisi de mUtalbık kaldıkları şahsı 
seçer diye bir şeyi tasavvur etmeye imkân yok
tur. Bütün çift Meclis sistemlerinde Devlet Re
isini seçmek mevzuulbahsolduğu zaman, Senato 
ve milletvekilleri birleşik olarak toplanırlar ve 
sdçerler. Bu aşikâr, bediî bir tatbikat olduğu 
için Batıda birleşik toplantı sözünün .geçirilmesi 
haşiv aıcMedilımiştlİT. Onun için burada da T. B. 
M. Meclisi içtüzüğü dendiği zaman içtüzük mef
humunun Batıda tekabül ettiği mânadan çıkan 
anlam bunun 'birleşik toplantı içtüzüğü olduğu
dur. Çünkü, tekrar arz edeyim, içtüzük demek : 
«Bir teşriî heyetin Anayasa ile kendisine mevdu 
salâhiyetleri kullanırken uyacağı usul ve mera
simi 'gösteren ve sadece o teşriî heyetin çalışma
larına 'katılanları bağlıyan hukuk kaidelerini 
gösteren hukuk kaynağı» demektir. Bu sebepler
den dolayı komisyonunuz bugün aynı konuda, 
Cumhuriyet Senatosu ilgilileriyle görüşülürken 
komisyonunuzun görüşünde Ihaklı olduğu bir 
kere daha ıgörüiımüş ve komisyonunuz bu nok
talarda musirdir- Daha fazla vakit kaybını ko
misyonunuz uygun görmemektedir. Bu itilbarfa 
Reşit Ülker arkadaşımızın takririnin reddini 
Yüksek Heyetinizden istersem, kendisini üzmi-
yeceğime inanmak isterim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşım\z 
var mı? Reşit Ülker, buyurunuz efendim.. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çök nazik 

sözcü arkadaşıma teşekkürler- ederim. Karışık 
olarak değil, de, birçok güzel gerekçeler ileri sü
rerek, Batı demokrasilerinden örnekler verdiler; 
Bunlardan (bahsedilmesi tabiîdir. Yalnız ben
denizin anlamadığım iki nokta var. Millet Mec
lisi var, Senato var ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak yapacağımız işler var. Şimdi, 
meselâ Bütçe Karma Komisyonu dediğimiz mü
essese bir taraftan Millet Meclisini, bir taraf
tan da Senatoyu açıkça ilgilendirmektedir eğer 
Millet Meclisinin İçtüzüğüne bunu koyarsak -
bunda kendileriyle beraberim - mümkün değil
dir. Bütçe Karma Komisyonunun çalışmasına 
ait esasları Millet Meclisi İçtüzüğüne koymak 
mümkün değildir. Yalnızca Senatonun tüzüğü
ne koymak, o da mümkün değildir. Bendeniz bu 
tarz karışık şeyleri hep anlıyamıyorum. Böyle 
her iki Meclisi ilgilendiren çalışma esaslarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde yer 
alması bir zarurettir. Ben böyle anlıyorum. Beni 
teyideden - zannediyorum, belki yanlış olabilir 
- Anayasanın geçici 3 ncü maddesidir. Geçici 
3 nçü madde diyor ki, «Bu Anayasaya göre ku
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet 
Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplan
tı ve çalışmaları için...» Toplantı değil, muhte
rem komisyonun getirdiği burada toplantı. «Top
lantı ve Çalışmaları için» bu görüş yani ge
çici 3 ncü maddede sarahaten lıer üç organın 
yalnız toplantılarından değil, toplantı ve çalış
malarından bahsediyor, öyle ise Anayasanın ge
çici 3 ncü maddesindeki, sarahate ve 89 ncu 
maddedeki açıklığa da istinadederek işi karış
tırmadan bütün bu hükümlerin burada toplan
masından ne gibi mahzurun doğacağını bende
niz tasavvur edemiyorum. 

Şimdi, diyelim ki, kanunlar çıktı, bendeniz 
şu teklifte bulundum, bir tanesini reddettiniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Millet 
Meclisinden geçti, Senatoya »gitti, Senato, tümü
nü reddetti, aynı esbabı mucibelerle. Bendenizin 
şurada ifade ettiğim esbabı mücibeler ve Sena
tonun esbabı mucibeleriyle tekrar Millet Mec
lisine geldi ve Millet Meclisi de Senatonun gö
rüşüne iltifat etti. Demek ki, bu noktada Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir görüşü te
bellür etmiş bulunmaktadır. Peki, bunu yapar
sak acaba işleri mi karıştırırız? Hiçbir karışık-
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lık yok arkadaşlar. O kanunlar yürürlükte. Biı? 
tanesi ret halinde, bir tanesi reddedilmiş, diğer
leri yürürlükte. Muhterem Komisyon bu hü
kümleri alıp bu metin içine koyacak ve bu yü
rürlüğe girdiği zaman o kanunların tümünü de
ğil, arkadaşım haklıdırlar, (bendeniz o kanunla
rın ilgasını talebetmiyorum, o kanunlardaki iç
tüzük niteliğini taşıyan hükümlerin bizim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü çıktı^ 
ğı zaman yürürlükte kalmasını istiyorum. Di
ğer kısma, gelince, arkadaşım haklıdırlar, Ana
yasanın, içtüzükle ilgili gibi görünen bâzı ba-
hislerinde açıkça, kantınla dtUenkuir demiş
tir. Meselâ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Kanunu... Hakikaten Anayasamızın 127 nci mad
desinin son fıkrasına göre, kanunla düzenlenir 
denümiştir. Ama, bu demek değildir iki, içtü
zükte yer alması lâzımgelen hükümler bu kanu
nun içerisine konulur. Böyle bir mânayı ben
deniz çıkaramadım. Anayasanın 127 nci madde
sinin son fıkrası şöyledir: «Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetlenmesi kanunla düzenlenir.» buna bir 
itirazımız yok tabiî. Hakikaten kanunla düzen
lenecektir. Ama denetlemeyi temin etmek üze
re çıkarılan bu 468 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde şöyle denilmektedir. «Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin denetlenmesini sağlamak üzere Cumhuri
yet Senatosunca seçilecek 35 Cumhuriyet Sena
tosu üyesi ile Millet Meclisince seçilecek 35 
milletvekilinden ibaret (bir Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsler Karma 
Komisyonu kurulmuştur.» 

Bu hükmün yeri burası değildir. Bu hüküm, 
bizim yapacağımız Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğünde mükemmelen yer alır. Onun 
dışında bizi değil, Yasama Organlarını değil, 
dışarıyı alâkadar eden bu kanunda hükümler 
vardır. Elbette o hükümlerin kanunla düzen
lenmesi zarureti vardır. Bendeniz tatmin olma
dığım için çok üzülerek eski fikrimde israr edi
yorum ve kıymetli arkadaşlarımın da yardımla
rını diMyorum. Bür defa kanun tekniği bakı
mından ıbir yasama organını ilgilendiren ni
zamların parça parça, ayrı ayn yerlerde, ayrı 
kanunlar içinde teullanıilıması, kanun tekniği 
bakımından yerinde değildir, hürmetlerimle. 
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4 . — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Batı Berlin Parlâmento Başkam Sayın 
Otto Bach'a ve Reisliğindeki kurula Başkan
lıkça «.hoş geldiniz» denilmesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ber-

3. — GÖEÜŞÜLEN 

1. —İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elazığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birleşik toplantısı 
İçtüzük teklifi ve Millet MecUsi Anayasa, Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyon
larından 7 şer ûye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (2/284) (S. Sayısı : 15) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Konu ile ilgili ika ıgörüş karşı karşıyadır. 
Sayın Reşüt Ülker ilki Meclisi ilgilendiren ko
nuların Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzü
ğü adı altında »bir içtüzükte "birleşmesinin müûi-
/kün ve yerinde olacağını iddia etımektediiır. 
Eıvvela isim. üzerinde anlaşmıa/k ve bir açıklığa 
ulaşmak mecburiyetindeyiz. Anayasamızın ge
rekçesinde, ruh ve manasında iki meclisli sistem. 
kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Parlâmento karşılığı olan terimiyle iki 
anoclis sistemi kastedilmektedir. Bir üçüncü 
/meclis,- Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, 
'(bir de (bunun dışında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi diye üçüncü ıbir longanı; kapsamamak-
tadıır. Ve demokratik anayasaların hiç (birinde 
;üki meclis sistemi dışında bir <üeüncü meclis /ba
his mevtzuu değildir, mümkün de değld'ir. 
İki meclisli sistemli, buna yakın anayasalarda, 
İtalya ve Fransa'da aynı şekilde iki meclis pek 
ender (bir halde toplanırlar. Anayasanın der
piş -ettiği yerlerde ve mesuliyet verdiği hu
suslarda iki meclis ıbi raraya .gelir. B,:ız:m Ana
yasamız da Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclislini iki ayrı heyet olarak kajbul eder. 
Anayasanın derp/iş ve tasrih ettiği pek ender 
ahvalde iki Meclis 'bir araya gelehıilir. hu bir
leştik toplantıdır, Türkiye Büyük Millet Mec-

GENEL KUEULA SUNUŞLAEI 

[ iin Parlâmento Başkanı Sayın Otto Bahc 
Başkanlığındaki Parlâmento heyeti Meclisimize 
gelmişlerdir. ('Şiddetli ve sürekli alkışlar.) Ken-

I dilerine Yüksek Heyetimiz adma hoş geldiniz. 
I derim. 

ÎŞLEE (devam) 

I lisi değildir. Biz çok yanlış ıbir anlam içeri
sindeyiz. Devlet Radyolarında ayrı bir (başkanı, 
ayrı ıbir organı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden 'bahsedilir. Hayır, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi diye ayrı bir başkanlık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi diiye 'ayrı (bir organ 
yoktur. Cuımılrariyöt Senatosu ile Millet Mecli
sini ıkapsıyan Parlâmento anlamında Türkiye 
Büyük Millet Meclisli varıdır. Ayrıca. h:r Türkiye 
Büyük Millet Mecilisi Başkanlığı, ayrıca Ibir 
Türkiye Büyük Millet Meclüsi yolk'.ur. Böy
le olunca Türkiye Büyük Millet Meclisd 
üyeleri vardır, Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
vardır, milletvekilleri vardır. Böyle o'unea 

I bugünkü teklifin ve Komtiisyonun ge'irdiğl 
Türkiye Büyük Millet Meelisıi ıVrieşık toplan
tısı İçtüzüğün terimi doğru ve yerindedir. 

Bu sebeple Sayın Ülker'in; «Bu terim yerin
de değildir, Türkij^e Büyük Millet Meclisi îçtü-

I züğü olması . . .» şeklindeki görüşlerine katılmak 
mümkün değildir, hukukî değildir. Arkadaşım 
der ki, iki Meclisi ilgilendiren bütün konuları bu 
İçtüzük içinde toplıyalım. Kırca burada izah 
ettiler, Anayasa kamu iktisadi Teşebbüsleri ve 
Dilekçe Komisyonu içinde ve uzun vadeli plânın 
yürürlüğe konması hakkında iki Meclisi ilgilen
diren hususlar tesbit edilmiş ve bu kanunlar çık
mış. Ancak Sayın Ülker'in dediği gibi bir tek 
konu kalmıştır. Bu, Karma Bütçe Komisyonu
dur. Karma Bütçe Komisyonu; içtüzükte bir 
hüküm olacaktır, bu içtüzükte derpiş edilmiyen 

I hususlarda Millet Meclisi içtüzüğü tatbik edile-
I çektir. Binaenaleyh, arkadaşımızın endişesi ar

tık ortada değildir, mümkün de değildir. Çünkü 
Karma Bütçe Komisyonu hakkında bir içtüzük 
tatbik edilecektir. Ama bu içtüzüğün birleşik 
toplantı ile hiç bir ilgisi olmıyan Bütçe Karma 

I Komisyonunun vazifelerini ve hususi işlemlerini 
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tabi kılacak bir içtüzük olarak buraya getirilme
sine imkân yoktur. Ancak buraya bir hüküm 
konacaktır. Eğer arkadaşımız dikkat buyurmuş-
larsa bu içtüzükte tasrih edilmiyen hususlarda 
Millet Meclisi içtüzüğü uygulanır. Bu diğer 
memleketlerde de böyledir. Zaten ayrı bir içtü
zük yoktur, muhterem arkadaşlarım. Birleşik 
toplantılar için içtüzüğü ilk defa biz yapıyoruz, 
bu bir Anayasa hükmüdür ve yapaeağızda. Pek 
ender ahvalde toplanan iki Meclis, diğer memle
ketlerde de muayyen usulü muameleleri yapar ve 
biter. Bunlar için ayrı bir içtüzük yoktur. Ora
da tatbik edilen içtüzük Millet Meclisleri veya 
Millî Meclislerin içtüzüğüdür. Senato veya Cum
huriyet meclislerinin içtüzükleri değildir. Bu 
sebeple Sayın Ülker arkadaşımın Karma Bütçe 
Komisyonu nasıl kalacaktır şeklindeki suali Mil
let Meclisi içtüzüğüne göre muamele yapılacak
tır, bu içtüzük tatbik edilecektir, şeklinde cevap
landırılır. Ama, tasarıda birçok hükümler mev
cuttur. Fakat ismiyle ve reddedilmiş bulunan 
diğer hükümlerini getirmek şeklinde değil. Bu
günkü şekilde bâzı değişiklikler yapmakla en iyi 
şekilde, en doğru yolda, hukukî ve Anayasaya uy
gun bir şekilde gelmiş bulunmaktadır. Sayın 
sevgili Reşit Ülker'in teklif ve önergelerine ka
tılmak mümkün değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, şimdi konuşan Sırrı Ata-
lay arkadaşımızın, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi diye bir şey yoktur», sözü üzerine söz almış 
bulunuyorum. 

Anayasamızın üçüncü kısmı, Cumhuriyetin 
temel kuruluşu. Birinci bölüm, yasama, başlı
ğında (A) (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
Anayasamıza alman ismi vardır. 

Madde 63. — «Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan ku
rulur. 

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde bir
likte toplanır.» 

Şu halde Anayasamızda mevcut ve 63 neü 
maddesinde ismi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu kürsüde «yoktur» diye iddia edilmesi 
karşısında söz almış bulunuyorum, takdir Heye
ti Aliyenizindir. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde Sayın 

Kırca buyurun. 

GEÇlCl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Ko
misyonunuz Sayın Bilgin'in endişesini gidermek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bizim anlıya-
bildiğimiz kadar ne bendeniz ne de Sayın Sırrı 
Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi yoktur 
demedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. 
Tünkiye Büyük Millet Meclisi şu anlamda var
dır ki, Parlâmento yani yasama organı anlamın
da vardır. Bendeniz ve Sayın Sırrı Atalay'm ta-
mamiyle mutabık olarak belirtmek istediğimiz 
husus Türkiye Büyük Millet Meclisi denilen ya
sama organı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı denilen teşriî heyetin aynı 
şey olmadıklarıdır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi birleşik toplantısı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi denilen yasama organının iradesini, yine 
Sayın Atalay'm belirttiği, gibi, Anayasanm gös
terdiği istisnai ve ender ahvalde izhar edilen 
heyetten ibarettir. Bunun yanında meselâ. «Ka
nunları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar.» 
der Anayasamız. Nasıl yapar kanunları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi.. Prensip itibariyle Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı çalışır
lar. Anayasanın gösterdiği şerait ve merasim da
iresinde her iki Meclisin ayrı ayrı izhar edilen 
iradeleri inzimam edince bu irade artık ne Mil
let Meclisi iradesi, ne Cumhuriyet Senatosu ira
desi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yâni Par
lâmentonun, yani yasama organının iradesidir. 
Kanunlar iki meclisten ayrı ayrı geçer, üzerle
rinde ayrı ayrı kararlar alınır. Ama çıktığı za
man yasama organının iradesidir. Binaenaleyh 
Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Yasama 
organı olarak vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, prensip itibariyle iki heyetten kuruludur. 
Birinin adı Millet Meclis', birinin adı Cumhuri
yet Senatoyudur. Sayın Atalay beyan 'ettiler; 
Anayasanın zikrettiği bir istisnai ve ender ah
valde bir üçüncü heyet olarak organı iradesini iz
har edecek bir heyet olarak iki meclisin üyeleri 
birleşik olarak toplanır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı da vardır, ama ikisini birbi
ri ile karıştırmamak lâzımdır. Bu sebepten do
layıdır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baş
kanı yoktur, başkanlık divanı da yoktur. Ama 
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bir heyet çalışırken onun bir başkanı ve bir 
başkanlık divanı olması gerektiğinden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının bir 
Başkanı ve bir Başkanlık Divanı vardır. Nitekim 
Anayasa da bunu tasrih -etmiştir. 

Şimdi, Sayın Ülker'in temas ettiği hususa kı
saca değineceğim. Hakikaten, içtüzük tarifinden 
hareket etmek lâzımdır. Benim sözlerimin çok 
karışık olduğu kamışında .olan Beşit Ülker arka
daşımıza elimden geldiği kadar, dilimin döndü
ğü kadar dilimin karışıldığını gidererek tekrar 
arz etmeye çalışacağım. İçtüzük tarifinden hare
ket ediyorum. İçtüzük, bir organın iç çalışmala
rını düzenliyen vesika değildir, içtüzük bir he
yetin, bir fizikî, 'maddi varlığın çalışmalarını dü
zenliyen hukuk kaideleri mecmuasıdır. Yasama 
organı bir fizikî varlık değildir, bir hukukî mef
humdur. Buna mukabil şu kurul bir maddi, fi
zikî varlıktır. Bu kurul toplandığı zaman nasıl 
çalışacaktır1? Birleşik Toplantı İçtüzüğü bunu 
gösterir. Yine İçtüzüğün bir tarifi varsa Batıda, 
bu tarif şunu gösterir ki. bir teşriî kurul kendi
ne mevdu salâhiyetlerin usulü dışında kendisine 
mevdu olmııyan salâhiyetlerin usul ve merasimi
ni düzenliyemez. Bütçeye mütaallik kaideler bu
rada yer alsın. Sayın At al ay'm da pek güzel be
lirttiği gibi bütçeye mütaallik kaidelerin bu İç
tüzükte yer alması mümkün değildir. Çünkü 
birleşik toplantı bütçe hususunda yetkili değil
dir. Özüne, kendisine sahibolamadığımız bir yet
kinin usulünü düzenlememize imkân yoktur. Bu 
konudaki kamın teklifinin Cumhuriyet Senato
sunca reddine âmil elan sebepler bu konuda ka
nun çikamıyacağı için değil, fakat böyle bir ka
nunun çıkmasına lüzum olmadığı için. Onların 
kanaati budur. Buna rağmen Hükümet hâlâ ak
si kanaattedir. Ve halen görüşülmekte olan, Mil
let Meclisi Geçici Komisyonunda görüşülmekte 
olan Genel Muhasebe kanun tasarısında halen 
mevcudolan ve Komisyonun iç çalışmalarına mü
taallik bâzı hükümlerine ilâveten hükümler ek
lenmesi istenmiştir. Bu hususta kanım çıkamaz 
diye Senato kanun teklifini reddetmedi. Buna 
lüzum olmadığı (gerekçesiyle reddetti. Senato ya
sama meclislerinin birbirleriyle ilişkin kanun tek
lifini reddetmiştir. Bunu da böyle kanun çıka
maz diye değil, lüzum yoktur ve her iki mtelis 
aralarında anlaşarak ve içtüzüklerine parelel 
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kaideler koymak suretiyle bu meseleyi çok daha 
sevimli bir şekilde halledebilirler düşüncesiyle 
reddetti. Ayrıca Sayın Reşit Ülker arkadaşımı
zın, burada biz yapsak bile Anayasa muvacehe
sinde gerçekleşmesine imkân yoktur, fikrine de 
temas etmek isterim. Buyurdular ki, bütün o ka
nunlardaki hükmü buraya koyalım. O kanunlar 
yürürlükten kalksın, İçtüzük hükümleriyle, ka
nun hükümlerini yürürlükten kaldırmaya imkân 
yoktur. Kanunla İçtüzüğü değiştirmek mümkün
dür ama, İçtüzükle kanunun değiştirmek müm
kün değildir. Çünkü, İçtüzük kanun değildir, 
İçtüzük kaideleri, hiyerarşiyle kanundan sonra 
yer alan bir kademedir. 

Şunu yine misal verdiler, müşahhas bir misal 
olduğu için arz ediyorum. Diyorlar ki, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kında Kanunun birinci maddesinde bu konudaki 
Karma Komisyona Cumhuriyet Senatosunca 
15, Millet Meclisince de 35 üyenin seçileceği söy
leniyor, bunu niçin kanuna koymuşuz?. Niçin 
koymuşuz? Birleşik toplantı İçtüzüğüne de ko
yalım. Birleşik toplantı İçtüzüğüne koyamayız. 
Çünkü birleşik toplantının Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin denetlenmesi hususunda hiçbir yetkisi 
yoktur. Yetkisi olmayınca da usulü nasıl düzen-
liyeceğiz. 

İkincisi, hiçbir yere koymıyalım, 
Cumhuriyet Senatosu kendi kendine dese ki, 

hayır efendim, Millet Meclisi 15 üye yollasın 
ben 35 tane yollayım. Kim halledecek bu ihti
lâfı; hangi hukuk kaynağı bu ihtilâfı hallede
bilir? Ancak iki Meclisin birden yeknesak olarak 
bağlama vasfına sahip bir hukuk kaynağı yani 
kanun bunu halledebilir, bunu kanunla düzenle
yiniz deyişinin sebebi Anayasanın, bu meseleleri 
ancak kanunun düzenliyebileceği dolayısiyledir. 
Aksi halde Karma Komisyon, Kamu İktisadi te
şebbüslerini denetliyecek Karma Komisyona Se
natodan gönderilecek bu üyelerle Meclisten gön
derilecek üyeler arasında ilânihaye ihtilâf çık
tığı hallerde bu ihtilâfı kim halledecektir? Sayın 
Reşit Ülker'e göre birleşik toplantı bu ihtilâfı 
halledecektir. Bu takdirde birleşik toplantı Ana
yasayı ihlâl etmiş ve Anayasaya göre kendisine 
verilmemiş bir yetkiye müıtaallilk bir tasarrufta 
bulunmuştur. Biz burada yanız Cumhurbaşka-
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nını seçmek iciıı toplanırız, Meclis soruştuınasını 
yapmak için toplanırız, harb ilân etmek için 
toplanırız Allah saklasın, pek temenni etmemekle 
beraber sıkıyönetimi uzatmak için toplanırız. 
Dışarıya silâhlı kevvet göndermek için toplanırız, 
içeriye silâhlı kuvvet kabul etmek için toplanırız, 
bir. de İçtüzüğü yapmak için toplanırız. Başka 
bir iş için toplanılamaz deniyor, Anayasada. 
Şu halde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
üyeliği diye Senatodan şu kadar, Millet Mecli
sinden şu kadar diye bir karar alabilir miyiz bu 
toplantıda, Anayasa alamazsın dediği halde. 
Birleşik toplantının nerede yapılacağını Anayasa 
tesbit etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünden anlaşılan şey, İçtüzük kelimesinin 
Batı demokrasilerinde istisnasız kabul edilmesi, 
tarifi icabı Birleşik Toplantı İçtüzüğünden baş
ka bir şey değildir. Bu itibarla muhterem arka
daşlarım, Sayın Ülker arkadaşımızın vermiş ol
duğu takririn reddi ile raporumuzun maddelerine 
geçilmesini arz ve istirham ederim. 

NİHAT DİLER (Erzurum Milletvekili) — 
Komisyondan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sözlerden sonra sualinizi sorar
sınız. Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, bir noktada beraberiz Ben, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışında bir 
varlık ileri sürmedim. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi vardır, Millet Meclisi vardır, Senato 
vardır. Yani, bunun dışında ileri sürdüğüm bir 
fikir yoktur. Yalnız sayın komisyonla anlaşama
dığımız basit bir nokta oluyor. Yani o ilk noktada 
anlaşabil irsek, birlikte oluruz. Anlaşamazsak za
ten aşağıya indiğimiz zaman beraber olmamıza 
imkân yok. 'Bendeniz diyorum ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi birleşik toplantısı İçtüzüğü 
diye bir içtüzük getirirlerse, elbetteki Sayın 
Coşkun Kırca ve diğer arkadaşların dediği doğ
rudur. Onun içerisine başka bir şey sokulamaz, 
elbette ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lantısı İçtüzüğü dersek. Ama bendeniz diyorum 
ki, daha doğrusu ben demiyorum, Anayasanın 
geçici üçüncü maddesi diyor ki, Meclislerin ça
lışmaları için; Türkiye Büyük Millet Meclisini 
tasrih ediyor, Millet Meclisini tasrih ediyor, 
Cumhuriyet Senatosunu tasrih ediyor bunların 
çalışmalarını ilgilendiren hususlar için içtüzük 
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yapılır. Şimdi bu noktada da bir itirazımız var, 
fakat kendileri bu noktaya cevap vermiyorlar. 
Yani geçici 3 ncü maddenin «toplantı ve çalış
maları» kelimesine 'İramda «toplantı» var. Ge
tirilen içtüzük teklifi «toplantı» kelimesine da
yanılarak yapılmış, bir de «çalışmaları» var. 
Bendeniz de diyorum ki, Anayasa •nazariyatında 
veya tatbikatında bir Karma Komisyon var. 
Bu komisyona Senatodan gelen sayım üyeler 
var, bu komisyona Millet Meclisinden gelen sa
yın üyeler var. Bu üyelerin buraya gelmelerini 
re müşterek çalışmalarını Senato İçtüzüğünde 
temin edebilir misiniz? Edemezsiniz. Zorlarsa
nız edersiniz, ama edemezsiniz. Millet Meclisi 
İçtüzüğünde tanzim edebilir misiniz1? Orada da 
edemezsiniz. Ben de ilâve ediyorum, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğü kelimesi yerine, hem Anayasada tek tek tas
rih edilen birleşik toplantılar, - arkadaşlarla 
aynı fikirdeyim, aksini söylemiyorum, doğru
dur - hem onları, hem de müşterek olan çalış
maları içine alacak bir içtüzük yapılmasında 
hangi hukuk kaideleri kökünden sarsılır, 'ben
deniz bunu anlıyamıyorum. Nitekim Yasama 
Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin dü
zenlenmesi hakkındaki kanun teklifini Senato 
bizden geçtiği halde reddetti. Orada her iki 
Meclisi ilgilendiren bir kanun ve Sbu kanunun 
tatbikatı dolayısiyle de Sosyal Sigortalar Kanu
nunun yürürlüğe girip girmediği meselesi diye 
gayet çetrefilli ibir mesele Parlâmentonun hu
zuruna geldi. Şimdi bunun reddedildiği ortada. 
Ama Coşkun Kırca arkadaşım raporda yazılı ol-
mıyan özel sözleri de söylüyorlar. Bendeniz 
kendilerine bütün kalbimle itimat ediyorum. 
Ama Parlâmento usullerinde bu tutanakların 
içerisine dercedilmemiş hususlar özel söyleşme
lerdir. özel söyleşmelerden bahsediyorlar. «Biz 
konuştuk, 'mutabakata vardık.» dediler, kimle 
mutabakata vardınız? Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile imi, Millet Meclisi ilemi, Senato ile mi ? 
Hayır. Bâzı arkadaşlarla mutabakata vardınız. 
Bu arkadaşların çok değerli fikirlerine hürmet 
ederiz ama bunlar tutanaklara dereedilmedikçe 
burada fazla fcir iltifat görmesine imkân yok
tur. Şimdi, Yasama Meclislerinin aralarındaki 
münasebet nasıl düzenlenecek? karşılıklı her 
iki Meclisin içtüzüklerine konulacak kaidelerle 
düzenlenecek. Mümkün müdür iarkadaşlar bun
lar bir araya gelip çalışacaklar? O zaman ya 
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Millet Meclisi İçtüzüğü Senatonun bir takım 
haklarına, ya Senato, Millet Meclisinin b'ir ta
kım haklarına tecvüz etmiş olacaktır. Şimdi 
meseleyi fazla teferruata boğmadan, nazari esas
larda Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama or
ganı olarak başka, onun birleşik toplantısı istis
nai olarak barjka. Bendeniz kendileriyle berabe
rim. Arkadaşımın dediği gibi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, Senato ve Millet Meclisinin toplamı 
olan mânevi şahsiyettir; onda şüphemiz yok. 
Fakat bendeniz diyorum ki, geçici 3 ncü mad
dede çalışmaları ve toplanmalardan bahsedildi
ğine göre, her iki Meclisi ilgilendiren hüküm
leri buraya koyup 'başlığını da Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin birleşik toplantısı ve müşte
rek hususları ilgilendiren İçtüzük dense... Bel
ki daha uygun bir söz de söylenebilir, şu anda 
bunu formüle etmiş değilim, Sayın arkadaşla
rım daha uygun (bir formül bulabilirler. 

B'naenaleyh, bendeniz çok kıymetli arkadaşla
rın fikirlerini tamamiyle anlamış olmakla bera
ber, katılmadığımı özür dileyerek bildiririm. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON BAŞKANI 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlarım, Saym Reşit Ülker arka
daşımızla bir noktada ihtilâf halindeyiz. Muhte
rem arkadaşım geçici 3 ncü maddedeki ifadeyi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tâbirini birleşik 
toplantı olarak anlamak istemiyor veya anlamı
yor. Türkiye Büyük Millet Meclisini iki Meclis 
halindeki çalışmalarını mahmul bir tâbir olarak 
yorumluyor ve birleşik toplantılar dışındaki ça
lışmalar için bir İçtüzük yapılması gerektiği ka
nısında olduğunu ifade buyuruyorlar. Biz o kanı
da değiliz. Anayasamız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tâbirini daima iki anlamda kullanmıştır. 
Bâzan Türkiye Büyük Millet Meclisi tâbiri ile 
iki Meclisten müteşekkil olan Millet Meclisinden 
ve Senatodan müteşekkil olan Parlâmentoyu 
kastetmiştir. Bunu 63 ncü maddede Anayasa 
açıkça ifade ediyor: «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden 
kuruludur.» Demekte ve yine bâzı maddelerde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi terimini Anayasa
mız birleşik toplantılar mânasına kullanmıştır. 
Cumhurbaşkanının seçimine aidolan madde ve di-
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ger birçok maddeler de, 85 nei maddede tüzük
lerin yapılacağına aidolan hükmü sevk ederken 
bu mânada kullanmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi burada, sözü geçen maddelerde birleşik 
toplantı mânasında kullanılmıştır. Meselâ, 85 nci 
madde de, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mec
lisler tüzüklerini kendileri yapar, diyor. Bunun 
mânası Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantıları ve Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi tüzüklerini kendileri yapar, demektir. 
Bunun gibi birleşik toplantıların Başkanlık Di
vanına aidolan 84 ncü maddesinin son fıkrasın
da; «Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik 
toplantılarında Başkanlık Divanı, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanıdır.» der. Bundan maksat, Bir
leşik Toplantıların Başkanlık Divanı, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanıdır demektir. Bu böyle olun
ca; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir mefhum 
olarak iki Meclisin müşterek çalışmaları veya be
raber katıldıkları komisyonlar vesaire hakkında 
bu müşterek toplantı Tüzüğüne hüküm sevk et
meye, hüküm koymaya Anayasamız mânidir. 

Şimdi bu Tüzükte diğer arkadaşımın da en
dişelerinin vâridolmaması lâzımgelir. Yalnız ça
lışma usulleri hakkında değil çalışmalarımız hak
kında da hükümler ihtiva etmektedir. Meselâ, 
maddelere geçildiği zaman görülecektir ki, bu Tü
zükte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşterek 
toplantılarının komisyonları hakkında hükümler 
mevcuttur. Karma komisyonların teşekkülü, na
sıl çalışacakları v. s. hakkında bükümler mevcut
tur. Demek ki; yalnız faaliyet hakkında değil, ça
lışmalar hakkında da hükümler mevcuttur ve 
bunların dışında ayrıca hüküm sevk etmeye, bi
raz evvel komisyon sözcüsü arkadaşım gayet gü
zel izah buyurdular ve diğer arkadaşlar da bu 
noktalara değindiler, Anayasamız mâni bulun
maktadır. Bu durum karşısında takririn reddi 
ile maddelere geçilmesini istirham ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir kifayet önerge
si geldiği için önergeyi oya koymadan evvel ko
misyondan sorulan bir sualin cevabını zapta ge
çirelim. Buyurun Saym Diler, sualinizi sorun. 

NİHAT DİLER (Erzurum Milletvekili) — 
Coşkun Kırca'nm konuşması ile ilgilidir. O zaman 
söz vermemiştiniz. Şimdi de kendileri burada yok
lar. 
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BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. Siz komisyo

na değil, Coşkun Kırca'ya sual sormuş oluyorsu
nuz. 

Şimdi kifayet önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin yeterliğini 

arz ve teklif ederim. 
Konya Milletvekili 

Vefa Tanır 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önergesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Tüzük teklifinin tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bu arada 
teklifin komisyona iadesini istiyuı bir önerge var
dır, okutuyorum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Yüce kürsüde arz ve izah ettiğim sebeplerle 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzük teklifinin 
komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyona iadesini istiyen öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğü 

BÎRlNCl KISIM 

Genel hükümler 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyon. 
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GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım; burada, «Millet Mecli
si Başkanı toplar» ibaresi vardır. Burada Millet 
Meclisi Başkanı sıf-atiyle çalışmadığı için bir
leşik toptlantı Başkanı sıfatı.ile çalıştığı için 
metni bu yolda tadil eden bir önergemiz vardır. 
Sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
—• 1 nci maddenin 1 nci fıkrası Anayasada mev
cuttur. Anayasann mevcut hükmünü buraya ge
tirip tekrar etmeye lüzum ve ihtiyaç yoktur. 
Bu sebeple 1 nci maddenin çıkarılması yerinde 
olu?. 

ikinci fıkrada «Millet Meclisi Başkanı Ana
yasada birleşik toplantının öngörüldüğü hal
lerde C. Senatosu Başkanına danıştıktan son
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisini birleşik ola
rak toplar» deniyor. Teklifin gerekçesinde gö
rüyoruz ki, sadece hangi gün toplanacağı husu
sunda Millet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Se
nato JU Başkanına danışacak; birleşik toplantıyı 
şu günde mi yapalım, şu günde mi, diye. 

4 ncü madde ise gündemden bahsetmekte ve 
gündemi tanzim etmektedir. Gerek tekniğe uy
gun, gerek iki maddenin birleştirilip bir madde 
yapılması bakımından ben, şöyle bir teklifte bu
lunacağım : 

Gündemin tanzimi ve gündem hakkında gö
rüşmeyi münasip bir mutabakata vardırabil-
mek için C. Senatosu Başkam ile Millet Meclisi 
Başkanının münasip bir mutabakatı demok
ratik bir usûldür. Bu münasebetle gündeımden 
bahseden 4 ncü madde ki, orada yeminden bah
seder, yine içtüzüğün 7 nci maddesinde de «T. 
B. M. Meclisi üyeleri, birleşik toplantı Başkan
lık Divanının görevleri konusunda Millet Mec
lisi Başkanlığından yazılı ve sözlü sorular sora
bilirler» dendiğine göre birleşik toplantıyı Iböy-
le bir sözlü soru müessesesi haline getirmeye 
imkân olmadığı cihetle bunların da çıkarılması 
suretiyle 1 nci madde ile 4 ncü madde birleştiri
lerek şu şekilde tanzimini, bilmiyorum komis
yon nasıl karşılıyacaktır. 1 nci madde, «T. B. M. 
Meclisinin birleşik toplantısı gündemi şu sıra 
dâhilinde hazırlanır. 
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1. Başkanlık Divanı sunuşları; 
2. Seçimler, 
3. Tekrarlanan oylamalar, 
•1. Kanun teklif ve tasarıları, 
5. Soruşturma talepleri, savaş hali ilânı, 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesi, yabancı silâhlı kuvvetlerin Tür
kiye'de bulundurulması, sıkıyönetim ile ilgili 
hususlar, Başkanlık Divanı sunuşları arasında 
ve öncelikle yer alır.. Birleşik toplantı günde
minin hazırlanmasında ve toplantı gününün 
tesbitinde Millet Meclisi Başkanı, C. Senatosu 
Başkanı ile münasip bir mutabakata varır» şek
li ile 4 ncü maddede değişiklik yapılmalı ve 
maddeyi bugünkü şekliyle değiştirip; 1 nci mad
de halinde gündemle içtüzüğe başlamak üzere, 
değişiklik yapmak üzere bir önerge veriyorum. 
Şayet komisyon iltifat ederse bunda değişiklik 
yapabilir ve tanzim tarzında da elbette ki, ko
misyon muhtar bulunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım. ben iki nokta üzerinde duracağım. 
Bunlardan bir tanesi gerçekten birleşik toplan
tı yapılırken Senato Başkanına sadece gününü 
tesbitten öteye sanırım ki, gündemin tesbiti hu
susunda da bir işbirliği yapılmasını öngören 
teklifin desteklenmesi gerekir. Sadece, falan 
gün mü, olur, falan gün mü olur, sanırım yeter 
değildir. Tesbit edilecek gündemde de iki baş
kanın işbirliğini demokratik ve iki müessesenin 
beraber çalışması zihniyetini iyi bir gelenek kur
mak yönünden dalha faydalı bulurum, bu bir. 

İMncisi; Sayın Kırca'nm verdiği önergeyi 
ibeıı pek yerinde gömüyorum. Diyor İki; birle
şik .toplantı başkanı davet eder. Birleşik top
lantı, bildiğiniz gibi T. B. M. Meclisinin bir 
ânıdır, ıbir imliydi şeklidir, bir fonksiyonunu 
yapma şeklidir. Bu esnada burada bulunan baş
kan, birleşik toplantı başkanıdır. Fakat o otu
rum açılmadan önce ve oturum kapandıktan 
tfonra böyle bir sıfatı yoktur. O 'halde Millet 
Meclisi Başkanı olarak mevcuttur ve Millet Mec
lisi Başkam! daveti yapar, Oturum başladıktan 
sonra Millet Meclisi Başkanlık Divanı oturumu 
•yöneltir ve Millet Meclisi Başkanı da Birleşik 
Oturum Başkanıdır. O ıhalde, bu yasama orıga-
nmın birleşik olarak yaptığı bir faaliyet ânı 
bir fonksiyonu ifa etmek şekli olan birleşik otu-
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ruıma başkanlık yapar. O başlamadan evvel Bir
leşik Oturum Başkanı değildir, olmadığına 'göre 
daveti de Millet Meclisi Başkanı yapar. Ama 
Millet Meclisi Başkanı davet ederken, Millet 
Meclisi Başkanıdır, her zaman olduğu gibi- Fa
kait birleşik ıdturum başladığı zaman Birleşik 
Oturum Başkanıdır. Binaenaleyh Tüzükte böyle 
bir değişiklik yaparak başlamadan evvel Birle
şik Oturum Başkanı diye bir sıfatın yeri olma
dığı inancındayım. Arz .ettiğim ıgibi, Büyük 
Millet Meclisinin bir faaliyet şekli, bir fonksi
yonu ifa şekli ve bir çalışma ânıdır birleşik top
lantı. Bunun başkanlığını yapan başkanıdır. 
Ama, bu toplanmadan evvel sıfatı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanıdır ve davete bu im
zayı koyar. Onun içi daha önceden Birleşik 
Toplantı Başkanı diye bir sıfatla davet etmesi 
faaliyet şeklini bir organ şeklinde düşünmek an
lamına gelir. Bunun için ben sanırım ki., teklif 
bu şekilde olmamalı, Millet Meclisi Başkanı ola
rak kalmalıdır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYDN SÖZCÜSÜ 

COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar; maddenin 1 nci fıkrası 
doğrudur, Anayasanın hükmünün tekrarı ma
hiyetindedir. Fakat burada birleşik toplantının 

i çalışmaları ile ilgili bütün hususları sistematik 
. . . ! bir şekilde bir araya topladığımızda Anayasayı 

ihlâl etmedikçe bu hükmün burada tekrar edil
mesinde bir mahzur yoktur. 

Biraz evvel Ülker arkadaşımız da bu nokta
ya temas ettiler. İlgili hususları bir araya top-
lıyalım dedi. İçtüzük sistematiği bakımından 
da dorusu budur. Senato İçtüzüğü de böyledir, 
halen Mecliste uygulanan eski İçtüzüğümüz de 
böyledir. Evvelâ o heyetin kuruluşu tanzim edi
lir. Nasıl kurulur bir heyet Heyeti Umumi-
yesi vardır, ondan bahsetmeye lüzum yoktur. 
Zaten genel hükme atıf yapıyor. Bir Başkanlık 
Divanı var ieabedıyorea, komisyonları vardır, 
grupları vardır. Bir heyetin kuruluğu böyle olur. 
Bir kere heyetin kuruluşu tanzim edilir. Bıı 
şekilde kurulan heyetin gündeminin ne olacağı, 
sonradan tanzim edilir. Hakikaten hiçbir içtü
zük Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın teklif et
tiği gibi, gündem şöyle tanzim edilir, diye baş
lamaz. Ama o teşrii heyet şöyle kurulur diye 
başlar. Bu sebepten dolayı kendisi ile ana esas
ta bit- ihtilâfımız yoktur, 
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4 ııeü maddenin son fıkrasında, birleşik top

lantı gündeminin hazırlanmasında, diyor. Bir
leşik toplantı balkanı, yani Millet Meclisi Baş
kanı Senato Başkanına elbette danışacaktır. 
Bunu zaten müeyyideye raptetmiştir. Aramız
daki ihtilâfımız; 1 nci maddeye alalım mı, almı-
yalım mı? Bendeniz sistematik bakımından bu
nun birinci mıaddeye alınmasına lüzum görmü
yorum. Çünkü, evvelâ bir teşriî heyetin kuru
luşundan başlar, o kuruluşu bir kere tanzim 
ettikten sonra Başkanlık Divaniyle, gruplariy-
le, komisyonlariyle, ondan sonra onun gündemi
nin nasrl tanzim edileceğine sıra gelir. Bütün 
içtüzükler bu şekilde tanzim edilmiştir. Ben
deniz şimdiye kadar hiçbir içtüzüğün gündemi
nin tanzim .maddesiyle başladığına raslamadım. 

Sayın Sırrı Atalay'la bir noktada yine mu
tabıkız. Ö nokta da şudur; burada «danışma» 
diyor. Elbette ki, bir mutabakat olacaktır. El
bette ki, iki Meclis Başkanının arasındaki mü
nasebetlerde yürütülmesi gereken nezaket ka
ideleri de bunun bir mutabakat halini almasını 
gerektirir. Yalnız, burada «mutabakat» deme
yi kendilerinin de teklif edeceklerini sanmıyo
rum. Çünkü, mademki Anayasa Birleşik Top
lantı Başkanlık Divanını, Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı olarak göstermiştir, birleşik 
toplantı denilen teşriî heyeti çağırma yetkisi de 
elbette Millet Meclisi Balkanına aidolaeaktır. 
13u bakımdan orada Millet Meclisi Başkanının, 
Senato Başkanı ile mutabık kalması mecburiye
tini lâfzen yüklemek, o zaman Anayasanın Mil
let Meclisi Başkanına verdiği Birleşik Toplantı 
Başkanlığından doğan neticeleri elinden almak 
olur. Fakat tatbikatta, teşriî organın içinde 
tatbiki gerekli nezaket ve mücadele usulü o şe
kilde teessüs etmelidir ki, burada esas olan mu
tabakattır. Zannediyorum <bu sözlerimin zap
ta geçmesiyle ayrıca lâfız üzerinde bir değişik
lik yaparak Anayasanın Millet Meclisi Başka
nına verdiği yetkileri lâfzen kısmak bahis mev
zuu olmıyacaktır. Sadece bu gibi şeyler, tea
müller mücamele, nezaket kaideleri elbette ki 
Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın arzu buyur
duğu istikamette halledilecektir. Zaten bugü
ne kadarki tatbikatta 'böyle bir teamül yerleş
miş bulunmaktadır. 

Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımızın teklifine de 
iştirak edemiyorum. Burada Millet Meclisi Başka-^ 
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nı diye yazıılmışıtı, sonra Birleşik Toplantı Başka
nı diye değiştirdik. Sebebi, muhterem senatörle
rimizi tatmin etmek içindi ve (kendilerini haklı 
gördüğümüz içindi. Burada Millet Meclisi Baş
kanının yahut Başkanveki'Uerinden birini şu 
heyete riyaset eder ıgörürken ve kendileri bu
rada otururken, sayın senatörlerin burada Mil
let Meclisi Başkanını veya Başkanvekilini de
ğil, Birleşik Toplantı Başkanı veya Başkanve-
killerini görmelerini temin için bu değişikliği 
yapmıştık. Şimdi Millet Meclisi Başkanı bu 
daveti bu çağrıyı yaparken birleşik toplantının 
dışında o anda Millet Meclisinin Başkanıdır. 
Dışında iken çağırırken, buna Millet Meclisi 
Başkanı demelidir, fikri bendenize doğru gel
miyor. Çünkü bir heyetin başkanı ıo heyetin 
başkanı ise o heyetin çalışmalariyle ilgili olan, 
fakat o heyetin toplanmadığı zaman yapılacak 
çalışmalarda da o heyetin başkanı sıfatını ta
şır. Meselâ, 'bu içtüzük teklifini inceleyip Yük
sek Heyetinize rapor sunmak üzere C. Senatosu 
Adalet ve Anayasa Komisyonu üyeleriyle, Mil
let Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinin teşkil edeceği bir karma komisyonu 
bu heyet (kurdu. Bu Geçici Karma Komisyonun 
murakabesi kime aittir ? O heyetin başkanına. 
Kimdir o ? Birleşik Toplantı Başkanıdır. Bu 
Geçici Karma Komisyon, Millet Meclisinin bir 
karma 'komisyonu, bir geçici komisyonu değil
dir, birleşik toplantının 'bir Geçici Karma Ko
misyonudur. Bu sıfatı ile Sayın Fuad Sirmen 
yukarıdaki odasında oturduğu zaman, meselâ 
bizim komisyonumuz başkanına bir yazı yazıp 
«toplanmıyorsunuz artık toplanın» dediği za
man Millet Meclisi Başkanı sıfatı ile hareket 
etmiyor. Birleşik Toplantı Başkanı sıfatı ile 
hareket ediyor. Burada, yani Eiyaset Kürsü
sünde değil yukarıda odasında bulunduğu za
man dahi... Binaenaleyh, bir heyeti ancak onun 
başkanı toplantıya çağırabilir. 

Millet Meclisi Başkanının aynı zamanda bir
leşik toplantı Başkanı olmasını Anayasamız 
müeyyideye raptetmiştir. Ama bizi, yani sena
törleri ve •milletvekillerini bir arada toplantıya 
çağırdığı anda, o çağrının altına imzasını attığı 
anda Millet Meclisi Başkanı sıfatı ile değil, Ana
yasanın verdiği yetkiye dayanarak T. B. M. 
Meclisi Birleşik Toplantısının Başkanı sıfatiyle 
hareket etmektedir. Dışarda bu sıfatı haiz de
ğildir, ancak toplantılarda bu sıfatı haiz demek, 
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aslında içtüzük anlamına, içtüzük tatbikatına 
uygun düşmez. Bilâkis biz bunu öyle zannediyor
duk ki, senatörlerimizi daha çok tatmin edecek 
bir hal şekli olacak idi. 

önergemizde ısrar ediyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Benim teklifimde birinci maddenin son fık
rasında günün tâyini bakımından Millet Meclisi 
Başkanının, Cumhuriyet Senatosu Başkanına 
danışması, dördüncü maddenin son fıkrasında, 
«Gündemin tesbitinde Millet Meclisi Başkanının 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına danışması» gi-
ıbi iki ayrı yerde bu danışmalan hüküm altına 
almaktansa bunları bir madde içinde toplayıp, 
gündem maddesi içinde hem günün tesbiti hem 
de gündemin tanziminde Millet Meclisi Başkanı
nın Cumhuriyet Senatosu. Başkanı ile münasip 
bir mutabakata varmasının, sistematik bakım
dan daha uygun olacağı yolunda idi ve bunda 
muısırrım. îki ayrı madde içerisinde şu sebep
lerle gündem için ayrı danışsın, günün tesbiti 
için ayrı danışsın şeklinde dağınık olan husus
ları bir araya getirmek ve sistematik bir halde 
bulundurabilmek için idi. Münasip mutabakata 
varır şeklindeki görüşüme karşı Sayın Coşkun 
Kırca, Anayasanın Millet Meclisi Başkanına ta
nıdığı yetkiyi daraltacağı kanlısında oldular. Şim
di bu mevzu üzerinde biraz durmak lâzımdır. 
Münasip mutabakat ile danışma arasında fark 
vardır. Danışma şu anlamdadır. Danışma olacak 
fakat bütün yetki ve bütün takdirler kendinde 
olacaktır. Münasip mutabakat; bir araya gelip 
anlaşmaktır. Sayın Coşkun Kırca şimdiye ka-
darki tatbikatın bu yolda olduğunu yani, mede
ni ve normal münasebetlerin çerçevesi içerisinde 
gerek gündemin tanziminde gerekse günün tesbi
tinde rahatlıkla görüş birliğinin temin edildiği 
kanısında. Zannedersem hiç de böyle olmamıştır. 
Gerek günün tesbitinde ve gerekse gündemin tan
ziminde danışmak ve münasip hir mutabakata 
varmak kolay kolay mümkün olmamıştır. Şimdi 
biz ne diyoruz? Millet Meclisi Başkanı gün tes
bitinde ve gündemin tanziminde C. Senatosu Baş
kanı ile münasip bir mutabakata varabilsin. As
lında C. Senatosu üyelerini gün tesbitinde ve 
gündemin tanzimi sırasında tesbit edilecek gün
de davet demokratik anlayış içerisinde çift Mec
lis sistemini tatbik eden her memlekette Millet 
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Meclisi Başkanlık Divanı.. Birleşik Toplantı Di
vanı Balkanı olmasına rağmen Millet Meclisi Baş
kanı tarafından olamaz. Demokratik şekil, o Mec
lisin Başkanı kendi üyelerini davet eder, yani 
Millî Meclis yani Millet Mc-clisi Başkanı kendi üye
lerini, Senato kendi üyelerini davet eder. îkinci 
Meclisin, Ayanın veya Senatonun 2 nci meclisin 
ismi ne ise o kendi üyelerini davet eder. Yani 
bizim bugün teklif ettiğimizin daha ilerisinde 
çift meclis sisteminin çalışması bakımından an
layış vardır. Şimdi size Icalyan Senatosu İçtüzü
ğünün 85 nci maddesini okuyayım: «Anayasa 
kaidesine göre iki meclisin müşterek toplan.naşı 
lâzımgeldiği hallerde Milletvekilleri Meclisi Baş
kanı toplantıya başkanlık eder. Başkanlık Diva
nı da bu Meclisin divanıdır.» Zcten biz oradan 
almışız. Senato Başkanı senatörleri davet için 

Milletvekilleri Meclisi Başkanı ile münasip muta
bakatlara varır. Biz böyhi yapmıyoruz bir yerde 
ipi koparmışız. Niçin münasip mutabakat yapmı
yoruz? Oradaki Senato Başkanlığı, Millet Meclisi 
Başkanlığı ile münasip mutabakata varır. Biz, 
sistemi oradan alıyoruz ama bir muayyen nok
taya getirdikten sonra demokratik şekli bırakı
yoruz, sadece danışma ile yetiniyoruz. Münasip 
mutabakat dersek; Anayasadaki yetki buradaki 
başkanlık etmek yetkisidir, davet yetkisinde 
Millet Meclisi Başkanı günü tâyin edecek, gün
demi tesbit edecek diye bir hüküm yoktur, böy
le bir hüküm mevcut değildir. Bunu karşılıklı 
anlayış ve demokratik görüşlerin ve münasebet
lerin bir noktada toplanmasına bırakmış bulun
maktadır. Bu sebeple münasip mutabakat oluşu 
bizde iyi bir gelenek, iyi bir anane olacak ve de
vam edecektir. Danışma çeşitli ihtilâfların ve 
çeşitli görüş ayrılıklarının doğmasına sebebola-
caktır. Zaman olacaktır ki, Millet Meclisi dile
diği günde birleşik toplantı yapacaktır. Benim 
için içtüzük bir danışmadan ibarettir, bir bağ
lılık yoktur. Danışma şu şekilde olur; telefonu 
açar, şu günde birleşik toplantıyı yapacağım 
der, bitti. Münâsip mutabakat o değildir. Ama, 
medeni ve normal bir münasebetin hudutları 
içinde mutabakat, falan gün ve falan gündem 
ile toplanaibilmektir. Bunun Millet Meclisi Baş
kanının yetkilerini daraltması ve muayyen hu
dutlar içerisinde toplanmasiyle ilgisi yoktur ve 
daha demokratik bir şeydir. Dağılmış bulunan 

I bütün münasebetleri de toplaması bakımından 
[ iyi olur. Bu sebeple, arkadaşım müsaade ederse, 
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bunda ısrar ediyorum. Münasip mutabakata varı
labilmesi hususunda muhterem arkadaşlarımın 
hukukî bir anlayış gösterecekleri ümidi içinde
yim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen arkadaşımız var mı? Yok. 

1 nci madde ile ilgili olarak iki önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
I ve 4 ncü maddelerin birleştirilerek aşağıda 

yazılı olduğu şekilde tanzimini saygı ile arz 
ederim. 

Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

Birinci kısım 
Genel hükümler 

Birleşik Toplantı gündeminin düzenlenmesi 
madde 1. - T. B. M. M. Birleşik Toplantısı gün
demi şu sıra dahilinde hazırlanır. 

I - Başkanlık Divanı sunuşları, 
I I - Seçimler, 
III - Tekrarlanan oylamalar, 
IV - Kanun teklif ve tasarıları, 
V - Soruşturma talepleri. 

Savaş hali ilânı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yaibancı ülkelere gönder, lmesi, yabancı silâhlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulması ve sıkıyö
netimle ilgili konular Başkanlık Divanı sunuş
ları arasında ve öncelikle yer alır. Birleşik top
lantı gündeminin hazırlanmasında ve toplantı 
gününün tesbitinde Millet Meclisi Başkanı C. Se
natosu Başkanı ile münasip mutabakata varır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önergenizde be
lirttiğiniz hususları birinci madde olarak mı tek
lif ediyorsunuz? Yoksa dördüncü madde olarak 
mı? 

SIRRI ATALAY (C, Senatosu Kars Üyesi) 
— Birinci maddenin yerine teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddenin yerine teklif 
ediyorsunuz. 

iki önerge daha vardır, okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı 
Başkanlığına 

1 nci maddenin 6 ncı «-»atırmdaki (Senatosu) 
kelimesinden sonra (Başkaniyle mutabakata var
dıktan sonra,) ibaresinin ilâvesini ve (Başkanı-
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na danıştıiktan sonra,) ibaresinin metinden çıka
rılmasını arz ederim. 

Yozgat Senatörü 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin 2 nc;. fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top

lantısı Başkanı, Anayasada birleşik toplantının 
öngörüldüğü hallerde, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanına danıştıktan sonra; Türkiye Büyük Millet 
Meclisini birleşik olarak toplar.» 

Geçici Karma Komisyon Sözcüsü 
İstanbul Milletvekili 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Efendim, bu üç önergeden ev
velâ Sayın Sırrı Atalay'a aidolan önergeyi oyu
nuza arz edeceğim. Tekrar okutuyorum. 

(C. Senatosu Kans Üyesi Sırrı Atalay'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (Istr.nbul Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergenin nazarı dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oyunuza sunuyoram. önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Ikinei önergeyi tekrar okutuyorum. 
(C. Senatosu Yozgat üyesi Sadık Artukmaç'-

ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
İtalyan Anayasasında değil, sadece Meclislerin
den birinin içtüzüğündeki hükme istinaden Türk 
Anayasası ile verilmiş bir yetkinin tahdidine 
Anayasaca cevaz verilmediği kanaatinde olduğu
muzdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ifade ettiği mütalâa
sı ile katılmıyor, efendim. Oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Komisyona aidolan 3 ncü önergeyi okutuyo
rum. 

(Geçici Karma Komisyonun önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN—• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi, bu önerge ile kabul ettiği

niz değişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenleıv. Etmiyenler.. KaJbul edilmişlt'ir. 

İkinci maddeyi (okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı geçici 
komisyonları 

MADDE 2. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı; gerekli gördüğü hallerde, 
geçici karma komisyonlar kurabilir. 

Bu komisyonlarda, Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin ve milletvekillerimn sayısı eşit olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurun efen
dim. 

SADIK ARTUKMAÇ (C. Senatosu Yozgat 
Üyesi) - Muhterem arkadaşlar; ikinci fıkrada, «Bu 
kamisyonlarda Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ve 
millet vekillerinin sayısı eşit olur...» denilmekte
dir. Bunda Komisyonla tamamen mutabıkım. 
Yalnız, burada siyasi parti gruplarının bu ge
çici komisyonlara göndereceği âza adedi ne ola
caktır? Bunu belirtmek lâzım. Esasen teklifite bu, 
önce mevcut idi, sonradan Komisyon tarafından 
çıkarılmıştır. Bendeniz şu şekilde bir önerge ver
mekteyim: «Eşit olur» dedikten sonra, «Şu ka
dar ki, meclislerdeki siyasi parti grupları ko
misyonlarda sayıları oranında temsil edilirler, 
seçim gizli oyla yapılır.» 

Bu ilâveyi yapmak üzere takdim ettiğim öner
gem iltifatınıza onazhar olursa, minnettar olu
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlarım, Komisyon teklifinin 
31 nci maddesi bu hususu derpiş etmiştir. Madde
de bir eksiklik mevcut değildir. 

Komisyonumuz maddeyi tanzim ederken, mad
denin siyasi partiler grupları oranlarını nazarı 
itibara almaya mütaallik hükümleri bilerek çıkar
mıştır. Çünkü, teklifin 31 nci maddesi bu İçtü
zükle tasrih edilmiyen hususlarda, Millet Meclisi 
İçtüzüğü genel hükümlerinin uygulanacağı yazı
lıdır. Binaenaleyh, bu hüküm sayesinde Sayın 
Artukmaç'in isdihdaf ettiği ve esasen Anayasa-
inızm 85 nci maddesinin âmir hükmü olan husus 
kendiliğinden yerine gelecektir. Sayın Artuk-
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maç'm takriri kabul edildiği-takdirde bir haşiv 
yapmış olacağız. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen? 

Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Sadık Artukmaç ar
kadaşımızın teklifi yerindedir. Usul hükümle
rinin maddesine sarih olarak konması hiçbir za
rar tevlidetmez. Aksine konmaması bir İçtüzük
ten diğer bir İçtüzüğe ve Anayasaya atıf sure
tiyle zihinlerde karışıklık yapar. Coşkun Kırca 
arkadaşımın fikrinin aksini söylemiyorum. Fa
kat, bendenizin şimdiye kadar hep Meclis kürsü
sünden ve komisyonlarda savunduğum bir şey 
varsa, o da açıklıktır. Açıklıktan hiçbir zarar 
gelmez. 31 nci madde ile oraya atıf yapılmıştır. 
Ama, şu anda daha o İçtüzüğü yapmadık ve ya
pıp yapmıyacağımız da kestirilemez. Binaena
leyh, Sadık Artukmaç arkadaşımızın teklifinin 
buraya geçmesinde fayda vardır, 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mil.. Yok. önergeyi okutuyorum. 

Birleşik Toplantı Başkanlığına 
T. B. M. M. Birleşik Toplantı İçtüzüğü 2 nci 

maddesine aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

«Şu kadar ki, Meclislerdeki siyasi parti grup
ları, bu komisyonlarda sayılan oranında temsil 
edilirler. 

Seçim gizli oyla yapılır.» 
Yozgat Senatörü 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Haşiv olduğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycıı-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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 Birleşik 
Toplantısında siyasî parti grupları vardır. 

— 24 — 
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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. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 

— Üçüncü maddede İçtüzük ile, Anayasanın ne
relerde siyasî partilerin grup kurabileceği hük
mü dışında, yeni bir sistem getirilmektedir. Cum
huriyet Senatosunda grupu olmıyaeak, Millet 
Meclisinde grupu olmıyaeak ama, bir tarafta üç, 
bir tarafta da 7 üyesi bulunan bir siyasi parti 
Birleşik Toplantıda bir siyasi parti grupu teşkil 
edecektir. Böylelikle yeni bir hüküm getirilmiş 
oluyor, muhterem arkadaşlar. Bu mümkün de
ğildir. Millet Meclisinde grupu olmıyaeak, Cum
huriyet Senatosunda grupu olmıyaeak, ondan 
sonra iki Mecliste toplam olarak bir siyasi parti 
10 üye toplayabiliyorsa, o zaman Birleşik Top
lantıda ayrıca bir grupu olacaktır. Bununla şu
nu da ayrıca ifade edeceğiz ki, Birleşik Toplantı, 
iki Meclis Heyeti olarak, üyelere yeni bir hüviyet 
ve yeni bir şekil vermemektedir. Birleşik bir 
toplantıdır, oradaki hüviyetiyle buradadır; Mil
let Meclisi de C. Senatosu da oradaki hüviyetiyle 
buradadır. îkisi bir araya geldikten sonra, yeni
den ve suni olarak, bir heyet vücuda getirmek 
mümkün değildir. 

Bu sebeple, birinci fıkra tamamen yersizdir 
ve mümkün değildir. Ama, gönül ister ki, küçük 
siyasi partiler iki Mecliste yekûn itibariyle 10 
olduğu zaman bir siyasi parti meydana getirebil-
sin. Buna imkân yoktur. Ayrı ayrı iki yasama 
organı olarak sayıları bir araya getirilecek ki, 
Anayasanın derpiş etmediği, ayrı ayrı Meclisler 
için tâyin ettiği, üye sayısı şu olursa ancak grup 
teşkil edebilir hükmünü ele alarak bu sefer ikisini 
bir araya getirmek ve bir grup teşkil etmek müm
kün değildir. Burada sorulacak bir husus vardır. 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 14 ncü mad
desinde, siyasi parti gruplarının dışında, siyasi 
gruplar da Anayasanın münhasıran siyasi parti 
gruplarına tanıdığı hakların dışında, siyasi grup 
olarak taınınmaktadır. Burada bu geçmemekte
dir. Burada bu hüküm yoktur. Burada siyasi par
ti gruplarından bahsedilmektedir; Şimdi, farzı-
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muhal Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından gelen 
ondan fazla üye Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
ne göre, siyasi parti grupu tanındığına göre, bir 
arada siyasi grup olarak sayıldığına göre, birle
şik toplantıda grup muamelesi görmiyecek midir? 
Görecektir. Hem birinci fıkra ile nasıl telif ede
ceksiniz ki, Millet Meclisinde ve yahut C. Senato
sunda tek başına siyasi parti grupu teşkil edemi-
yenlerin iki Meclisteki yekûnunu toplayıp, on
dan yukarı ise, siyasi parti hüviyeti veriyoruz? 
öbür taraftan, bir içtüzük hükmüne göre, kendi
lerine siyasi grup hüviyeti tanınan topluluklara 
burada grup muamelesi yapmıvoruz. Cumhuriyet 
Senatosu üyesi ile milletvekili toplamı en az 
olan siyasi partilerin T. B. M. Meclisi Birleşik 
Toplantısında siyasi parti grupları vardır, öbür
leri ne olacaktır? Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünde derpiş edilen 14 ncü maddede açıkça ifa
desini bulan siyasi gruplar buraya dâhil olmıya
eak. Dâhil olması lâzımdır. Onun için, şöyle bir 
önerge veriyorum: «Her iki Mecliste, meclislerin 
içtüzüklerine göre kurulmuş olan siyasi parti 
grupları birleşik toplantıda bir grup sayılır. Mec
lisleri birisinde kurulmamış bulunan ve diğerin
de içtüzüğe göre kurulmuş bulunan siyasi parti 
grupu veya siyasi grup, Birleşik Toplantıda grup 
sayılır.» Böylece C. Senatosu içtüzüğünde hüvi
yetini bulan ve bir Yasama Organının bir kolun
da icbar edilmiş bir iradeyi selbeden bu görüşü 
tashih etmek mümkün olacaktır, ikinci fıkrada, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri hangi siyasi parti
ye mensup iseler Millet Meclisindeki aynı yerle
rinde otursunlar. Bu mühim bir şey değildir. 
Bu oturma işini buraya bir içtüzük hükmü ola
rak getirip illâ C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ile milletvekilleri bir arada otursunlar, 
A. P. Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile A. P. 
milletvekilleri bir arada otursun diye bir şey ge
tirmek cazip bir hükümse de, Birleşik Toplantı
da Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi ayrı 
ayrı iki organ olarak toplandığına göre karşı fi
kir olarak denebilir ki, C. Senatosunun yeri ay
rı olacaktır, Millet Meclisinin yeri ayrı olacak
tır. Bu, pek mühim değildir. Fakat, birinci fık
ra mühimdir. Bir içtüzükle yeni bir grup hük
mü meydana getirmeye imkân yoktur. Bir içtü
zükte siyasi grup olarak tanıdığımız hakları, ay
rı bir Tüzükle ortadan kaldırmaya imkân yok
tur. Bunun için, bir önerge veriyorum, iltifatla
rınızı ve reylerinizi rica ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, ben bu maddenin esasından gerek
siz olduğu inancındayım. Şu sebeple. Her parti
nin veya bağımsızların bulundukları Meclisler
de grupları vardır. Meclisler süreli çalışır, birle
şik toplantı geçicidir. Belirli bir görev için top
lanır, bu toplantının ayrıca birer grupunun bu
lunması nedenini ben anlıyamadım. Bunun tar
tışmasını yapmamıza rağmen, ben bir türlü anlı
yamadım. Esasen, Senatörlerle Milletvekillerinin 
birçok yönden farklılıkları vardır. Herşeyden 
önce görev ve yetkilerinde de farklılıklar var
dır. Meselâ Hükümet denetlemesinde Senatörle
rin gensoru yetkisi yoktur. O halde, statüleri, 
görevleri, yetkileri farklı olan insanlardan, Millet
vekilleri ve Senatörlerden bir grup kurmak, ay
nı hüviyette olmıyanlardan grup kurmayı ben 
yadırgadığımı arz etmek isterim. Aynı değiller. 
Meselâ, bir örnek arz edeyim: Kabul ediniz ki, 
bir parti iktidar aleyhinde veya iktidar partisi, 
bir Bakan veya Hükümet aleyhinde grupunda 
gensoru açmak istiyor. Bunu grupunda konuşabi
lir. Grupunda konuşurken birleşik toplantı gru-
pu diye bir şey olursa, Senatörlere siz dışarı bu
yurunuz, sizin Anayasaya göre bunu konuşmaya 
yetkiniz yok, diyebilir. 

Görülüyor ki, aynı görevi yapmıyorlar. Bu
rada ayrı iki tüzel kişilik var. Birbirleri lehine 
veya aleyhine bâzı kararlar almak zorunda oluna
bilir. Bâzı istekler çatışabilir. Eğer birleşik top
lantı grupu olursa elbette grupun tüzüğü, disip
lini, bir şeyi olacak ve bu grup böylece, çalışa
caktır. Grupun aldığı kararlarla otomatikman 
iki taraf da bağlanmış olacaktır. Partilerin poli
tikaları yönünden, parti politikasını yürütme ba
kımından, bâzı tedbirlerin partice alınması da 
gerekir. Buna inanırım ama, bâzı konular var
dır ki, parti meselesi değildir. Birçok konular 
vardır. Bir örnek vereyim. Meselâ bir Tapulama 
Kanunu geldi, C. Senatosu C. H. P. Grupu bunu 
parti meselesi yapmadı. Fakat, başka bir parti 
bunu parti meselesi yaptı. Bâzı konular vardır 
ki, bir parti meselesi değil, yasama fonksiyonu 
ifa edeceklerin sadece vicdani kanaatleri ile ger
çekleşecek bir konudur. Bütün bunları böyle dü
şündüğümüz zaman, iki ayın organ veya fonksi
yonları belli olan her iki meclis karşısında Ana
yasa öyle titiz davranmıştır ki, meselâ bir tadi-
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lât için her iki mecliste 2/3 çoğunluğunun kabul 
etmesi şarttır. Ayrı ayrı kalacak bir tanesi °/o 100 
oy verse de değişmez. 

Görülüyor ki, Senato ve Millet Meclisi bâzı 
yetkilerinde ayrılmış, bâzı yerlerde eşit- kalmış, 
bâzı yerlerde bir tanesinin yetkisi alınmış. Bâzı
sında böyle değişiklikler belirdiği halde, bunla
rın birleştiği yerlerde birleşik bir grup yapa
caklar. Fonksiyonları ne olacak bunun? Ne lü
zum var, böyle bir grupa? Mademki, her parti
nin her iki Mecliste grupu vardır, onlar bu işi 
görür. Onun için, ben esas itibariyle birleşik top
lantıyı bir organ saymıyorum, sanırım bunda 
da anlaşıyoruz bu bir kuruldur. iki Meclisin bir 
çalışma halidir. Bir fonksiyon ifa şeklidir. Bina
enaleyh, ben doğrulıyamadım ama dört beş tü
zük inceledim. Senato içtüzük Komisyonu çalı
şırken birçok tüzükler getirttim. Hiçbirisinde, 
hiçbir parlâmentoda, iki ayrı meclisin birleşik 
grupu olduğunu görmedim. Tüzüklerini getirt
tim, böyle bir şey görmedim. Ama, belki Örnek 
verilebilir; ben görmedim. Buna ait bir örneği 
de bana kimse vermedi. Eskiden Fransada var
mış diye bir söz duydum. O halde, olmıyan yâ
ni mukayeseli hukuk bakımından da şu anda 
doküman bakımından örneğini bulamadığımız 
ve üstelik bizim Anayasamızda fonksiyonlar, 
yetkileri bakımından grupları arasında bâzı 
farklar bulunan bu üyelerin bir araya gelip ku
racağı bir grup bence hizmeti belli olmıyan bir 
grup olacaktır. Sonra tasavvur buyurunuz ki; 
pir Millet Meclisi Grupu var, bir Senato Grupu 
var, bir de bunların üzerinde bir grup var. Bu, 
çok defa, toplanacak bir karar alacak; iki or
ganın gruplarını da bağlıyacak, iki Meclis siste
mini toptan inkâr mânasına gelir, iki Meclis sis
temi, Meclislerin bağımsız çalışmasıdır. Aksi 
halde, çok defa bu olmuştur; buradan çıkan bir 
kanun, Senato'da kabul edilmiş veya edilme
miştir. Böyle iki Meclisi doğuran gerekçeler, es
ki tecrübeler, hepimizi bu nazarlardan bir noktaya 
getiriyor. Ne yapalım, iki Meclis var ama, şunu 
olmaz hale nasıl sokabiliriz ? 

Olmaz hale sokmanın bir yolu da bu meka
nizmayı çalıştırırken, aynı işi yapmalarına ar
monik kararlara varmalarına ve birbirinden fark
lı irade açıklamalarına meydân vermemek için 
bir de bu partilerin bir müşterek grupunu yapa
lım, bu grup karan ile ikisi birden bağlansın 
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görüşü veyahut görüş olmasa bile böyle bir gö
rüş böyle bir düzen içinde gerçekleşme imkânı
nı bulur. Bu bakımdan sanırım ki, iki Meclisi 
meydana getiren espriye aykırıdır. 

Arz ettiğim gibi birleşik oturum geçicidir. Ge
çici fonksiyon yapan bir organın süreli grupu 
olur. mu? 

Süreli grup olmaması gerekir, efendim. Süre
li olmasın. Ne olsun? Toplantıda mevcudolsun. 
Böyle şey olmaz. Ben sanırım, bir bakıma fanta-
zidir, bir bakıma iki Meclisli yasama organları
nın fonksiyonlarını engelleyicidir ve bağlayıcı
dır. Bir organı diğer organa, ikisinin üstü bir 
teşekkül kanalı ile bağlamak gibidir. Bu tak
dirde iki Meclisten beklediğimiz fonksiyonun ye
ter derecede yapılmasını engeller. Bu bakımdan 
madde, tümü itibariyle haşivdir. Kaldırılması 
için bir teklif sundum. Kabul etmenizi saygıla
rımla rica ederim. 

GEÇİCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

A. COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Mufaterem arkadaşlarım, Sayın Ahmet Yıldız, ko-
mi*?ytoûumu!z>a. hiç sahibolmadığı bâzı fikirler at-
fettti ve fbu fikirlere hücum etti. Evvelâ, bu fi
kirlere sahibolımadığımızı belirtmek isterim. 

Şimdi, dâ!ha evvel, Sayın Reşit Ülker ile 
müftuaıkaşiâsmı yaptığımız hususta şunu belirt-
anıeye çalıştım. Birleşik Toplantı. İçtüzüğünde, 
•biz neyi tanzim ediyoruz? Burada tanzim edi
len husus, birleşik toplantıya ait yetkilerin kul-
'iaınıiışi, tısud ve merasimidir. Bu birleşik toplantı 
niçin toplanır, tekrar arz edeyim : 

Culmihnırbaşkanını seçmek için, harb ifân et-
ım)©k içim, dışarıya aisîker göndermeye veya dışar
dan asker kabul ötmeye karatr vermıelk için, 
Sıkıyönetimi kaldırarak, ilân etmek veya sü
resini Uz&tmaik için, içtüzük yapırîa'k için, seçim 
teanunılıara ve partilerle ilgili kanunlar üzerinde 
Millet Meclisi ile Senato ihtilâfa düşerse Kar
ma Komisyonun raporunu müzakere için. Bir 
de Meclis soruşturması ile ilgili işlemleri yap<-
nuaık. Bunlar için müşterek toplantı yapıyoruz. 
Burada, bir 'komisyon kurulacak dendiği zaman 
bilfarz, bu komisyon ancak bu işlerle ilgili ola
rak kurulabilir. Birleşik toplantıda siyasi parti 
gttJpdi w siyasi grup olacak dendiği zaman bir* 
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ieşik toplantı içerisinde o grupun bir sözeüsû 
söz alıp da meselâ bütçeden veya Sayın Yıldız'in 
ba'hsettltiği gibi gensorudan bahsedecek değildir. 
Bu birleşik toplantıda çak defaı faraza sıkıyöne
tim 'konusu .görüşüldü. Sıkıyönetim konusu gö
rüşülürken bu nâçiz arkadaşınız Coşkun Kırca, 
çcik defa Cumhuriyet Halk Partisi Grupu aldı* 
na, senatörleri ve milletveikillerini de nâçk soMe-
riyle ikam ederek konuştu. Sayın Oağlayamgil'in 
çok defa burada senatör olarak - senatördür çün
kü kendisi - çıkıp örfi idare hakkında sayın Ada
let Partisi Grupunun fikirlerini dile .getirdiğini 
ve bunu yaparken de hem Adalet Partili milletve
killerini ve hem de Adalet Partili senatörleri tem
sil efbtiğini gördük. Şimdi burada mevzuuibata-
lan şey nedir? - Saıyıın Yıldız, beni dinlemefe 
lûtfunda bulunurlarsa belki aramızda hakd'katen 
rasyonel bir tartışma cereyan edelbilir ve bâzı 
şeyler meydana çıkabilir. - Şimdi şunu anlatmı-
ya çalışıyorum. Dediler ki, aynı statü içinde 
bulunmıyan, aynı hak ve yetkilere sahiıbolmıyan 
'senatör ve milletvekillerini aynı grup içine so
kamazsınız. Senatör ve milletvekilleri şu birleşllk 
toplantıda ne fazla, ne eksik aynı hak ve yetki
lere sahiptir. Biz burada birleşik toplantıdaki' 
gruplardan bahsederken, - Meclis soruşturması 
hafkkında zaten grup disiplini bahis konusu ola
maz. - Meselâ; Cumhurbaşkanı seçiminde bah
sediyoruz. Sayın Yıldız,, buyurdular iki, «Hea* 
ilki Mecliste zaten gruplar vardır. Tekrar bu
rada 'ayrı bir grup kurmaya ne lüzum var?1» 

Mulhterem arkadaşlarım, tasavvur buyurur 
musunuz ki, meselâ Cumhurbaşkanı seçiminde, 
(x) partisinin Cumhuriyet Senatosu Grupu 
filancayı, buna mufcsıbil Millet Meclisi Grupu da 
ibir ibaşlksa zatı desteklemek için karar alsın. Ve 
buradaı grup adına bir namzıet gösterilirken, 
rnıeoelâ C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adı
na Sayın Zihni Beti! başka bir namzet ve yine 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına dla Sayın 
FeM Çelİkbaş ayrı bir naımızeıt gösterstinl'er. 
Bu, parti mefhumu ile kabili telif bir şey midir? 

Kendileri şundan endişe ediyorlar: Böyle 
îboir müşterek! grup kurulursa, müşıteırek gruıp 
yarın toplanır ve başka konularda da karar 
alır, bu caiz değildir. Biz burada, bu müşterek 
grup toplanacak ve başka konularda karar ala
cak demiyoruz. Diyemeyk de. Bu partilerifi-
kendi bilecekleri iştir. Partiler, parti denilen 
hükmi şahsiyetleriyle o partinin üyelerini, Mil-
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letvekili ve Senatör olsunlar, kendilerini disip
lin bağı ile nasıl bağlarlar. Senatoda ve Mec
listeki üyelerimin çalışmalarımı masıl aifremikleş-
tirirler, bunu partilerin tüzükleri tâyin eder. 
Biz burada parti tüzüklerine, tçtüzükle müda
hale etmek yetkisine, esasen sahip değiliz. Ana
yasamız, partilere ait hususlar kanunla düzen
lenir, der. İçtüzükle düzenlenir demiyor. Parti
ler, parti merkezi ile parti grupları arasında 
münasebetler ne olacak, Millet Meclisi ve Se
natoda ayrı ayrı yetkiler kullanılırken görüş
ler ne şekilde ahenkleştirilecek, bunu kendi bil
dikleri .giîbâı tamdım edebilirler. Buıgümlkü mev
zuatımız buna müsaittir. Bu konu ile şuradaki 
konunun hiç bir ilgisi yoktur. Çünkü Birleşik 
Toplantı içinde siyasi parti grupları olur de-
mıekıtem m'alksıat, sadece burada-, Adalet Partisi 
adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına, Millet Par
tisi Grupu adına, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Grupu adına bir kişi konuşur veya muhte
lif kişiler konuştuğu zaman aynı insanları il
zamı eder demektir. Şurada sayım üyeler hakla
rımı kullamırkem, gensoru filân mevzuuibalh'is de
ğil, Sem/atörleır gensoru yetkiıslime sahip değiller
dir.. Ne/rede, Cumhuriyet Semıaıtasumda. Millet 
Meclisi Mül'ertjveıkilleri, gensoru yetkisine s'a-
'Mptirler. Amıa Sayım Yıldız'ım suma dikikıat et
melerimi isitiTüııato ediyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında, Senatörler gibi Milletvekilleri de 
gensoru yetkisine saihip değildirler. Teikrar arz 
ediyorum, Birleşik Toplantıda, Birleşik Toplan
tı üyesi olarak bulunan sayın senatörler ile 
milletvekillerinin haiz oldukları yetkiler, tıpa 
tıp, birbirinin aynıdır. Biri ne diğerinden faz
ladır, ne de az. Burada düzenlenen gruplar, bu 
konuda partinin görüşünü, bu kürsüden Birle
şik Toplantıya hitaben dermeyan edecek grup
lardır. Yoksa partilerin kendi iç bünyelerinde
ki, disiplin münasebetlerinin tanzimli' bakımımdan 
kurulmasını zaruri gördükleri gruplar burada 
kastedümemiştir. Zaten kasdedemeyiz, o zaman 
parti tüzüklerine bir içtüzükle müdahale etmiş 
loluruız. Bu, biram evvel ifade ettim, içtüzük mef
humuna aykırı olur. Çünki içtüzük demek an
cak bir teşriî heyet çalışmasını, o çalışmalara 
iş firak edenleri bağlıyan hakuk kaideleri de
mektir. Biz, parti hükmî şahsiyetlerinin bir teş
riî heyetin çalışmaları şümulü dışında 'kalan 
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hususlarına içtüzükle müdahale edemeyiz. Mü
dahale edemiyeceğimiz içindir ki, Birleşik Top
lantıda siyasi parti grupları vardır, dediğimiz 
zaman bundan çıkan mâna bu müşterek grup
ların behemahal her konuda karar alarak her 
iki Meelisdeıkıi üyelerimi de bağlıyabileeeklerimi 
müeyyideye napdeıttiğimiz mâmasınıa gelmez. 

Tekrar arz ediyorum, Birleşik Toplantı yet
kisime giren hususlardia »siyasi parti grupları 
adıma fikir dermeyamı, ömeelik hakkıgibi hu-
ısuıslar tamzim ediımiş oluyor. 

Şimdi bir başka misal vereyim; Sıkıyöne
tim, Hükümet £aırızedimiz ki, - temrenini eltmiyoruz 
hiç birimiz ama - Sıkıyönetim ilânı için bir tez
kere ile geldi. Şimdi tasavvuru mümkün mü
dür ki ve böyle bir şey bu Mecliste cereyan et
miş midir ki, Cumhuriyet Halk Partisinin Sena
to grapuı :adımaı Sayım Ziihmi Betıil cılksın 
ve «Biz Hükümet tezkeresinin kabulü ve Sıkı
yönetimin ilânı lehindeyiz1» desin, buna muka
bil, Sayım Kemıalî Baıyazıt Millet Meclisi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına fikirle
rini beyan ederken «Bilâkis, biz Sıkıyönetimin 
ilâmı edilmesini katiyen, tasvibetmiyoruz» de
sin? Buna imkân var mı? Bir şeyi daha nazarı 
dikkatine arz edeyim, Sayın Yıldız'm, Sıkıyöne
tim hakkında şurada karar alınırken senatör
ler ve milletvekillerinin yetkileri aynı midir, değil 
midir? Aynıdır. Oylarının değerleri de aynıdır. Bi
naenaleyh .mıaderoı ki, yetkileri aynıdır, ma
dem ki oylarımın. değeri aynadır, Sıkıyönetim ko-
nıınsumdaı burada bir partinin bir teklifi olur, 
em tam© teklifi, fikri olmaz. Aksi halde Ana
yasanın kabul ettiği Siyasi Partiler rejimini 
ihlâl etmiş olurum. Anayasa bu yetkilerin Bir
leşik Toplantıda karara 'bağlamaıeak yetkiler 
olduğunu derpiş etmişıtir, (biz söylemedik, 
içtüzük de söylemiyor, getirdiğimiz teklif do 
söylemiyor. Kim söylüyor? Anayasa söylüyor. 
Elbetteki siyasî parti gruplarının behemahal 
grup kararına bağlamayı düşünmiyecekleri 
şeyler de vardır. Ama bana öyle geliyor ki, 
•asıl Birleşik Toplamtmıim yetkisine ıgiren konu
lar siyaısli paırtli gruplarınım karar ailmıasımıı ge
rektiren şeylerdir, 

Bir parti farzediniz ki, Birleşik Toplantıda 
düveli muazzamaya ilânı harb hakkında hiçbir 
fikir sahibi değildir ve üyelerimi serfbe'st 
bırakmıştır. Efkârı umumiyede bu partiye, par
ti diyecek herhangi bir kimse tasavvur edilebi-
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tir mi? Tasavvur buyurunuz ki, [bir parti yaban
cı memleketlerden silâhlı kuvvet kabul etmek 
veyahut Kıbrıs'a asker göndermek konusunda, 
burada parti disiplini gibi bir mefhumun dışın
da patrti fikri beyan etimıemıekltedir. Veyahut 
Cumhuriyet Senatou igrupu ayrı fiklir, Millet 
Meclisi grupuı ayrı fikir dermeyan etmektedir. 
Bir fikrin bu tarzda dermeyan -edilmesi im
kânım dahi kabul etmek, efkârı umumiye önün
de partileri birer mefhum olarak öylesine kü
çük düşüttimek; demek olur M, düşününüz bu 
partiler haırb veya Kıbrıs'a^ asker gönderilmesi 
gibi, Cuınlhurbaşkıanı seçilmesi gibi konularda, 
iki taınıe igrupu» ayın fikirler dermeyan ediyor, 
edebiliyor. Bit imkânı açıyoruz dedirtmeye 
hakikımoız yok. 

Binaenaleyh, karşımızdaki konular Meclis 
soruştıırması hariç, diğer bütün meseleler 
hattâ Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosun
da) ayrı ayrı incelenen ve incelenmıesü Anaya
sanın emri olan hususlardan siyasi mahiyet 
itibariyle çok daha ağırlık taşıyan hususlardır. 
Elbetteki partilerin, senatör ve milletvekili 
olarak hepsinin aynı ağiirlıktiaki birer oy kulla-
naeafclan Cumhurbaşkanı seçiminde bir tek 
naıinızetletri (olacaktır ve tek nıainuzeti desteklemıe 
kJararı alacaklardır. Elbetteki sıkıyönetim ko-
nfuısumda aynı partimin semaitör ve ıMlletvekilleri 
'grup adıma birisi konuştuğu zaman yefc-ağiız 
konuşacaklaffidır. Silâhlı kurvveıt kabul etmıede, 
silâhlı kuvvet göndermede, sıkıyönetimle ilgili 
hususlarda bu böyle olmuştur ve elbetteki, 'böyle 
olması gereklidir. Seçimi kanunlarında' iki 
Mecliste dlhtilâfa düşersek bunun elbetteki böyle 
olması lâzımıdır. Partiler Kanunu üzerinde iki 
Meclis ihtilâfa düşerse tasavvur buyuruluyor mu 
ki burada, şu bağdaştırıcı kurulda (x) partisinin 
Cumhuriyet Senatosu grupu ayrı, Millet 
Meclisli igrupu ayrı fikir dermeyan etsin. Buna 
imkân yoktur. 

«Bagka memleketlerde var mı» buyurdular. 
Bendeniz bir tek misâl hatırlıyorum, onu Mec
lise de arz edeyim, zabıtlara geçsin. Vaktiyle 
Fransa'da Senato ve Millet Meclisi sadece bir 
iş yapmak için bir araya gelirlerdi; Verseilles Sa
rayında toplanırlar ve adıma da «Congre® du 
Parlement» Parlâmentonun birleşik toplantısı 
derlerdi. Bir tek iş yapmak için, niçin? 
iCumlhuribaşkaınıaiJi seçmek için. Cumhurbaşkanı-
nı seçmek için radikal partisi grupunun tek bir 
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I adayı olur. Radikal partisinin Millet Meclisi gru

punun ayrı ve Senato grupunun ayrı adayı ol 
maz. Hepsinin bir tek adayı olur, bir arada grup 
kanarı alırlar ve rey verirler. Benim bildiğim 

I budur. Zaten başka anayasalarda bizimki kadar 
muhtelif işleri görüşmek için bir araya gelen iki 
Meclis göstermek de pek mümkün değildir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh, 
Meclis soruşturması hariç, siyasi ehemmiyeti ba • 
riz olan, siyasi ehemmiyeti hattâ meclislerde ay
rı ayrı görüşülen konuların bir çoğundan çok 
daha ağır olan konularda elbetteki siyasi parti 
gruplarının Senatör ve Milletvekili olarak üye
leri, Sayın Yıldız'm zannettiğinin hilâfına bura
da aynı yetkiyi kullanmak için, aynı tek oya, 
aynı değerde sahip bulunmaktadır. Bu itibarla 
aynı grupta yer almalarında mahzur yoktur, bi
lâkis faydalar vardır. Siyasi partinin birliğini, 
vahdetini muhafaza etmek ve siyasi partilerin o 
kadar mühim siyasi konularda dahi parti grup
ları olarak kendi içlerinde ihtilâfa, düşmüş gös
terip siyasi parti; rejiminden milletin büsbütün 
ümit kesrnemeisi için lâzımdır. 

Şimdi mulbteremi arkadaşlarım, tekrar 
kendilerinin endişelerini bertaraf etmek için söy-
liyeyim, burada müşterek gruptan bahsettiğimiz 
ızaman, bu .müşterek grup sadece ve sadeee şu 
içtüzükte mevzuubaihis yetkilerini kullanacak 
•olan .gruptur. Partiler kendi içtüzüklerinde Se
natör ve MiUetvekillerin!ki! muhtelif konutlarda 

i toplanıp, müşterek kararlar almalarını derpiş 
ediyor mu bu İçtüzük? Böyle bir şey derpiş et-

I iniyor. Böyle bir şey parti İçtüzüğünde deır-
j piş ediLmemıelidir, demeye bu İçtüzükte haıkkı-
I. mız var mı? Yok. Çünkü parti hükmi şahsi-
i yetilerine kanun olmıyan İçtüzükle m!üdah)aile 
i edemeyiz, edeceksek ancak kanun çıkararak 
S müdahale edebiliriz. 

O konudaki tatbikat bakımından da bir mi
sal vermem icabederse, bu konuda, Batı unemle-

I ketlerinde tam bir serbesti hüküm sürmektedir. 
| Meselâ Fransa'da Radikal Partisinin Cumhuri-
! yet Senatosunda ayrı bir grupu, Millet Meclisin-
| de ayrı bir grupu vardır. Ancak kongre halinde 

birleştikleri zaman tek grupu ofoır. Bunu yine 
birleşik toplantı yetkileriyle ilgili söylemiyorum, 
parti hükmi şahsiyetlerinin iç bünyesi bakımın
dan söylüyorum. Aslında mevzuumuzla ilgili de
ğildir. Sırf Sayın Yıldız'ı tatmin için söylüyo-

l rum. Buna mukabil meselâ Fransa'da demokra-
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tik bir parti olan Sosyalist Partisinin tek bir 
grapu vardır. Senatörler ayrı grup halinde, Mil
letvekilleri ayrı .grup hailinde toplammazlar. Sos
yalist Partisinin Senato Grupu, Fransız Sena
tosunda fikir beyan ettiği zaman, aslında beyan 
ettiği fikir Fransız Sosyalist Partisinin Milletve
killeri ve Senatörlerinin bir araya gelip aldık
ları kararın neticesidir. Bunun gibi bâzı parti
ler vardır ki, Milletvekillerini ve Senatörlerini 
Merkez İdare Kurulunun kararlariyle dahi bağ
larlar. Bu bizim memleketimizde de halen mev
cuttur, başka memleketlerde de vardır. Demok
rasinin işlemesi .bakımımdan mahzurlar görü
yorsak, Parlâmemlto olarak 'buınlan kamumla tan
zim etmek salâihiyetime sahibiz. Ama içtüzükle 
ibu konuyu, ister müspet, ister menifi, tan
zim edemeyiz. Burada İçtüzüğe şu hüküm kon
duğu zam'an bumdan çıkan tek mâna Birleşik 
Toplantıya aiidola.n' yetkilere ve sadece buma 
mramhasır ol'an, yetkili ere müteallik gruplardır ki, 
bu gruplara dalhil Senatör _ve Milletvekilleri 
ibu yetkilerin kullanıılmıasında ayma yetkilere 
iaymı ağırlıkta sahiptirler. 

Sayın Sırrı Atalay'm burada grup olmaz ve
yahut 'aynı partinin milletvekilleri ve senıatürle-
rindin ayrı ayrı grupları olmalıdır sözıü biraz 
muğlak geldi. Belki 'bendeniz amlamaktaın âciz 
kaldım. Buna mukabil Sayın Sırrı Atalay'm 
ikinci teklifine Komisyonunuz tamamen iltihak 
etmektedir. Hakikaten Cumhuriyet Senatosun
da olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında da siyasi partilere üye ol-
mıyan kimselerin ister Senatör olsunlar, ister 
Milletvekili olsunlar, bu gibi kimselerin arala
rımda grup kurmalarıma, bu gruplarım Anfaya-
sfamımı tanıdığı haklara salh'ib olmamak şartiyle 
ee'vaz verilmelidiır. Bunum içim de Komisyonu^ 
muız 'bir takrir ıhazırlamışitır, takdim edecektir. 
Bimaz siomıra okuyacağız. 

Sayım Sırrı Atalay, biraz evvel buradan 
gruplar hakkımdaki fikirlerini söylerlenkem ifa
delerini Amiayasamım 85 nci maddesine istimadet-
tirdiler. Kendilerime sormak isterim; Birleşik 
Topllamtıdia gruıp kurma, Anayasanın 85 n.ci 
mıaddesinıe aykırı ise, nasıl olur da içtüzüğe 
(bir madde eklenerek siyasi parti memtsulbu ol
mayanlarım .'b'ile grup kurabileceklerini müda
faa edelbMrler? Siyasi partiler grup kurmaya
cak da siyasi parti mensumu lOİmıyamliar ma ku-
tracak? Oysa, ki evleviyetle kurabilmeleri lâ

zımıdır. 
SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi)1 

— öyle demedim. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Şimdi Sayım 

Atalay'm asıl maksadını anlıyorum. Fakat 
'85 mci miaddede, Anayasada, Birleşik Toplan
tıda grup 'kurulamaz diye bir hükmü mendeniz 
ıgiördmi'yorum. 85 nci maddeyi aynen okuyo
rum! : «Türkiye Büyülk Millet Meclisi ve Mec
lisler çalışmalarımı, kemdi yaptıkları) İçtüzük
lerim 'hükümlerime göre yürütürler.» Biraız ev
vel kabul ettiğiniz tarz. Fakat Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğümden. maksadım. T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğüdür. Bumu 
böylece Yüksek Heyetimiz kaibul etmiş bulumu-
yor. Devamı ediyorum, «içtüzük .hükümle
ri, siyasi parti gruplarınım, Meclislerin bü
tün faaliyetlerine kuvvetleri oranımda katıl
malarını sağlıyacak yolda düzenlenir.» içtüzük 
hükümleri, diyor. Benim bildiğim, hukukta bir 
hüküm umumi olarak sevk edildiği zaman ve 
istisna zikredilmediği zaman bundan anlaşılan 
mâna âm ve şâmil bir hükümdür. Burada Cum
huriyet Senatosu, Millet Meclisi içtüzüğü den
miyor. içtüzük hükümleri, diyor. Bu hüküm, 
(Birleşik Toplantıda siyasi parti gruplarınım 
mevcudiyetini kaibul' etmemizi emnrediyor. Bu
rada siyasi parti gruplarını kamu! etmek mecbu-
ri'yetindeyiz. Bu Anayasa hükmüdür... 

Sayın Atalay demek isterler ki, zaten Millet 
Meclisimde ve Cumhuriyet Semlatıosunda hu 
'gruplar vardır ve buraya aymem intikal eder. 
Aynen intikal ettiği takdirde, bir partimdm 
iki Meclisteki gruplarını ayrı ayn grup olarak 
kabul etmeye imkân yoktur. Aksi halde 'mil
letvekilleri! ve sem'atör arkadaşlarımız kemdi 
(gruplarımda ayrı ayrı görüşleri müdafaa etmek 
imkânıma saihib olduklarımdan, Birleşik Toplan
tıda da .aynı partimin senatör ve milletvekilleri 
kemdi grupları adıma ayrı ayrı görüşleri siarvu-
mabileceklerdir ki, 'bumu siyasi parti mefhumu 
İle 'bağdaştırmaya imkâm yoktur. 

Binaenaleyh Sayım Yıldız'ın fikirlerime fco-
misycınuımuz iştirak etmiyor. Sayım Atalay'm 
fikirlerinim birimci kısmına iştirak etmiyorum, 
ikinci kısmıma iştirak ediyoroz. Bn itibarla şu 
takriri düzenlemiş bulumuıyoruz. Aynen okuyo
rum : 

«T. B. M. M. Birleşik Toplantısında grup
lar. 
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MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyesi toplamı en az on olan siyasi partilerin, bir
leşik toplantıda grupları vardır. 

Hiçbir siyasi partiye ınensutbolmıyan üyeler 
de, Anayasanın münhasıran siyasi parti grupları
na tanıdığı haklara sahibolmamak şartı ile, ken
di aralarında gruplar kurabilirler; bu grupların 
üye sayısı da ondan az olamaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı grupların üyele
ri, Genel Kurul salonunda, Cumhuriyet Senato
su üyesi ve milletvekili farkı- gözetilmeksizin, 
kendilerine ayrılan yerlerde bir arada otururlar. 
Gruplara dâhil olmıyanlar için de ayrı bir yer 
ayrılır. 

özel, mahallî veya meslekî sıkarları savunmak 
üzere gruplar kurulamaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi hatırıma geldi, 
özür dilerim. Saym Atalay, Senatoda bilfarz beş 
senatöre, Miıllet Meelisinde 'beş üyeye sahip bir 
parti, Millet Meclisinde ve Senatoda grup ku-
ramadııfelarnııa göre burada nasıl kurabiliyorlar, 
diyor. Yine Anayasa hükümlerine dayanıyoruz. 
ArJayasa «İçtüzük hükümleri» diyor, istisna gös
termemiştir. 10 tane üyesi olan partinin grup ku
rabileceğine dair hak tanıyor. Bunu biz söylemi
yoruz, Anayasa söylüyor. îçitüzüik tâbiri Anaya
sanın 85 nci maddesinin 1 nci fıkrasında geçen 
İçtüzük hükmüdür. Bu hakları Anayasa tanıyor. 
Bizim 10 tane üyesi bulunan bir partiye grup 
kurana hakikini! tanıımıam'aya ne haikkımuz vaır? 
Buraların grup1 kurmalarının n>e zaırarı var? 
Bence zararı yoktur, sadece faydası vardır. 
Birleşik Toplantıda ailınacalk olan. siyasi kadar
larım efhemmiyeti ve ağırlığı bakımımdan bura
da 10 tane senatör veya milletvekili bulunanı 
bir siyasi parti, grup olanak fikir dernueyan 
ederler. Aneaik bu gruıpun, iki Meclisin Mec
lis grupları ile bir ilgisi yoktur. O kadar il
gisi yoktur ki, biz; şimdi grupHa/nn sadece Bir
leşik Toplantıda kullanaıcaık yetkileri hükme 
(bağlıyoruz. Bu toplamımın! dışımda, partiler, 
•kendi içlerinde mdlletvekiîle/rini ve senatörleri 
-ayrı ayrı nasrî bir disipline bağlar, bunu nasıl 
•sağlarlar, bunu kendileri düzenlesinler. Biz 
Ibutradıa bunu tanzftm etme hakkına! sahip de
ğiliz. 

îki Mecliste sen/aıtör ve milletvekillerinin 
kullandıkları yetkiler bakımımdan Anayasa
nın 86 nci maddesinin ikitaıcî fiikrasındla İm' 
•ve' şâimi]! bir hükito swrk ediltoektedir. Bu<-
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rada 10 tane üyeye sahibolan siyasi partilere 
grup kurma hakkını Anayasa tanımıştır. Bunu 
İçtüzük hükmüyle kaldırmaık nezettoe yetMsi-
mıe katiyen sattıip değiliz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Saym Nusret Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (C. S. Kastamo

nu Üyesi) — Sarfı nazar e*tî)m efendim. 
BAŞKAN — Sarfı nazar ettiniz. 
Buyurunuz Sayın Mehmet Altmsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde Milletvekili) 

— Efendim, maddenin lüzumuna bendeniz de 
kaani bulunuyorum. Bu mevzuda Sayın Komis
yon Sözcüsü gayet geniş ve vukuflu izahatta bu
lunduğu için vaktinizi israf etmiyeceğim. Ancak 
Komisyonun değiştirge önergesindeki prensipler
le hemfikir olmadığımı beyan edeceğim. Ayrıca 
Sayın Atalay'm takrirlerinde de hemfikir olma
dığım bir noktada, çelişmeye düştüklerini arza ça
lışacağım. 

Anayasanın 85 nci maddesine göre, siyasi 
partiler dışındaki grupların teşekkülü olduk
ça kabili münakaşadır. O. Senatosu da bu şe
kilde grup teşekkülüne halen meri olan Sena
to İçtüzüğü cevaz vermiş olabilir. Ancak bu, 
C. Senatosunun teşekkülündeki hususiyetten do
layı biraz da Anayasa hükümleri zorlanarak 
husule getirilen bir grup manzarası arz etmek
tedir. Bunu tekrar içtüzüğe hüküm koyarak ve 
Anayasayı zorlıyarak T. B. M. Meclisine getir
meyi doğru bulmuyorum. O kadar ki; sayın ko
misyon da bu istikamette pek fazla ileriye gi
dememiş ve «Anayasanın münhasıran siyasi par
ti gruplarına tanıdığı haklara sahibolmamak 
şartiyle» diye bir kaydı itirazi koymak zarure
tini hissetmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, âdeta 
zorlama ve bir zoraki ithal etme gayreti var
dır. Bu gayrete lüzum olmadığı kanaatindeyim. 
Nihayet (birleşik toplantılarda siyasi partile
rin gruplarına tanınacak rüçhaniyet söz alma 
ve saireye inhisar etmektedir. Böyle bir grup 
ihdas etmeden de siyasi partilere mensubolmı-
yan senatör ve milletvekilleri fikirlerini pekâ
lâ beyan ederler. Münhasıran bu ithal etmenin, 
burada bu zorlamanın bendeniz aleyhindeyim. 

Sayın Ataîay'in, takrirlerinde bir husus 
nazarı dikkatimi celbetti. Bir taraftan âdeta 
Anayasa hükümlerini zorlıyarak, adedi her iki 
Mecliste, ayrı ayrı toplandığı takdirde yirmiye 
varmıyan grupları ithal etmeye gayret ederler. 
Diğer taraftan da her iki Meefisdefci toplan-
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tıİarı 10 üyenin aşağısında olan siyasi parti
lere mensup üyelere grup kurma hakkı tanın-
mıyacağmı söylerler. Şimdi benim kanaatim 
odur ki, Sayın Atalay bir çelişmeye düşmekte
dir. Bilfarz, Millet Meclisinde 9 üyesi olan 
A Partisinin, öum/huriiiyet Senatosunda' da 9 üye
si varsa 18 üye ile temsil edildiği halde, kendi
sine grup kurma hakkı tanmmıyacak, buna mu
kabil 15 üyesi bulunan Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjanına grup kurma hakkı tanınacak. Ben
deniz buradaki çelişmeyi anlıyamadım. 

Kaldı ki, 85 nci madde sarihtir. Kırca arka
daşımız üzerinde durduğu için bendeniz vakti-
nİKıi faala israf etmek istemiyorum. Aslolân 
Meclislerin içtüzüklerine son fıkrada atıf ya
pılmak suretiyle ve bilhassa siyasi partilerin 
grupu en az 10 üyeden meydana gelir dendiği
ne göre, her içtüzükte de en az 10 üye olduğu 
yerde siyasi gruplar olacağı manâsına gelir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne Millet Mec
lisidir, ne de C. Senatosudur. Oralarda parti
ler vardır, T. B. M. Meclisinde de partiler var
dır. Bunların 10 ve 10 un üzerinde üyeleri var
sa grupları olması lâzım gelir. 85 nci maddenin 
ospirisi de ibu merkezdedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) —Sayın ar

kadaşlarım, sayın sözcü bir sakıncama oldukça 
iyi cevap verdi, o da şudur. Dediler ki; burada 
birleşik oturumdaki gruplar özellikle birleşik 
oturumu gerektiren konularda ancak grup nite
liğini taşır ve konuşurlar veya görüşme yapar
lar.1» Bu, benim bir sakıncamı, bir kaygumu, da
ha doğrusu sakınca diye düşündüğüm bir kay
gumu giderdi. Fakat, yine ben kendi okuduğum 
yerden misal vereyim. 

Benim tezime karşı sürdüğü fikirle de esa
sında onun duyduğu kaygının olmadığı kanı
sındayım. Partiler her zaman ve her yerde Mil
let Meclisi ve Senato Gruplarını Birleşik Top

lantıya çağırabilirler. 
Çağırıyorlar, birlikte konuşuyorlar. Yani, 

bu şimdiye kadar olmamış 'birşey değildir. Bu
nu önleyen de hiçbir şey yoktur. Parti politika
sı, en yüksek karar organı olarak partinin her 
birinin ismi değişebiliyor. Karar organının al
dığı kararları Yasama Organlarına intikal et
tirmek elbette haklarıdır. Bunun için de Sena
törleri ve Milletvekillerini bir araya toplayıp 
konuşmak hakları vardır. Zaten bunu yapıyor-
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lar. Buna engel birşey yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde birleşik oturuma katıldıkları 
zaman da partiler adına konuşmaya hiçbir en
gel yok ve konuşan da partiyi bağlar, bu da 
doğrudur. Buna da bir itirazım yok. Zaten şim
diye kadar da böyle olmuştur. Konuşan ister 
Senatör olur, ister Milletvekili olur, parti onu 
sözcü seçmiştir. «Adına konuşuyori» Diyor. 
«Yarınım adına konuşuyor»Demiyor. Bu da ta
biîdir, buna da hiçbir itirazım yok. Ama bu ko
nunun -esas ile hiçbir ilgisi yoktur, şimdiye ka
dar uygulama da böyle devam etmektedir. Bu
rada benim arz ettiğim hususa bir cevap yoktur. 

Ben diyorum ki ; bu faaliyetleri, Sayın Kır
ca'nm özetlediği şekilde partilerin yürütmesine 
hiçbir engel yok ve olmamalıdır. Ama, Yasama 
Organları içinde organları varken, üçüncü or
gan gereksizdir, diyorum. Sebeplerini tekrar 
•edebilirim. Kendisinin verdiği sebeplerle yeni
lerini ekleyebilirim. Bu sebeplerin bir tanesi, 
mademki, yalnız Birleşik oturumda konuşul a-
eak konularla ilgilidir, ben, bu grupun çalışma
sını düşünemedim. Çünkü, birleşik oturumlar 
Başkanın, Senato Başkanının görüşü olarak 
«Yarın birleşik oturum olsun» demek suretiyle 
bağlıyacak ve öyle de oluyor. Bâzı akşam rad
yoda dinliyor ve ertesi günü toplanıyoruz. Bun
da o grupun çalışması ne oluyor? Grupun bir 
çalışması olmuyor. Halbuki, Millet Meclisi ve 
Senatonun çalışması belli günlerde bir progra
ma göre sürelidir. Orada gruplar çalışır, görü
şür, türlü yasama fonksiyonunun tüm halinde 
olması, Dünya Parlâmentolarında verimi artı
racağı görüşüne uygun olarak devam ediyor. 
Birleşik oturumda diyorum ki, grup böyle bir 
süreli çalışma yapamıyor. Yok öyle bir şey. Ya
rın toplanacağız deniyor ve toplanılıyor. Böyle 
bir çalışma da bir defa fiilen olmuyor. 

Sonra, grupların burada temsil edilmesi, se
natör ve milletvekillerinin ki, ben de o görüşte
yim, 6 - 7 görevleri var. Hiçbir şeyi yok. Bu
rada o zaman partiler vardır. Partiler adına 
konuşulur ve bütün partileri ilzam ederler. Bu
na itirazım yoktur. litirazım, arz ettiğim gibi. 
iki organ var iken, üçüncüyü gereksiz görece
ğim. 

Bir de soru soracağım : Sayın sözcü konu
şurken buna ıda cevap lütfederlerse, ikinci kay
gım da giderilmiş olacak. 

Teklifimi yine yapacağım. Millet Meclisi-
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nin bir parti grupunun aldığı bir karar o par
tinin Senato grupunu bağlar mı, bağlamaz mı? 
Çünkü, hu tartışma olduğu için arz ediyorum. 
Şu anda aklıma geldi diye söylemiyorum. Bu 
hususun da tutanaklarda bulunmasında fayda 
bulurum. Millet Meclisinin bir parti grupunun 
aldığı karar Senato grupunu bağlar mı? 

îki grupun birleşerek aldığı karar - parti po
litikası olmıyan hallerde - iki grupu bağlar mı? 

Şimdi, bir aday gösterilecek diyorlar. f4a-
yet tabiî parti bütün üyeleriyle toplanır, adayı 
destekleyip desteklemiyeeeğini söyler, bunu en
gelleyici bir şey yok. 

Şimdi Anayasa'nm 85 nci madde metnini 
müsaadenizle dikkatle okuyacağım ve sizlerin de 
dikkatini istirham edeceğim. Muhakkak çok 
defa okudunuz ama aynı görüşle bir daha oku
yalım : 

85 nci madde diyor ki; «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Meclisler,» dikkat buyurun sa
dece «Meclisler» demiyor. Yoksa, «Meclisler» der
di. Çünkü, aşağıda değişiyor. «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Meclisler» diyor; esasda ihtilâ
fımız burada. Ben diyorum ki, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi» bir deyimdir, bir terimdir, bir 
gruptur, bir organ değildir. Dünyanın hiçbir 
yerinde de Parlâmento bundan farklı anlam ta
şımaz. Onun için bir Parlâmento Başkanı ol
maz. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı iki Meclisli memleketlerde olmaz, tek Mec
lislerde olur. 85 nci madde bu titiz anlamı tem
sil ederek diyor ki, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi» bir Kurul olarak Sayın Heyet, «Meclisler» 
deyince Millet Meclisi ve Senato alda geliyor. 
Eğer, hakikaten «Meclis» dendiği zaman üçü de 
kasdedilseydi, bu ifade haşiv olurdu. 

Geliyoruz, ikinci fıkraya; «İçtüzük hüküm
leri, siyasi parti gruplarının, Meclislerin faa
liyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağ-
hyaeak yolda düzenlenir» diyor. Şimdi burada 
görüyorsunuz, ikinci fıkrada içtüzük hükümleri, 
siyasi parti gruplarının «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Meclislerin» demiyor sadece «Mec
lislerin» tabirini kullanıyor. Bunda, ya 1 nci 
fıkrada lüzumsuzluğunu söylemiş, dememiz gere
kir; ya da ikinci fıkrada bunu atlamış, deme
miz gerekir, yahut da lüzum hissetmedi deme
miz gerekir. Böyle yorumlara gitmektense me
tindeki ifadelerde gerçeği yansıtan bir anlam ol
duğunu kabul etmemiz daha mantıklı olur, inan-
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cuıdaymı. Çünkü; hepimiz biliyoruz ki, hukuk
çular daha iyi bilir; kanunun metni, kanun 
vâzımdan daha akıllıdır. Orada bir şey olmaz
sa, acaba maksat neydi, gerekçe neydi diye anla
yamadığımız yollardan gideriz. Tek kelime ile 
«Meclisler» dersek, söylendiği gibi, bizim anla
dığımız organ anlamı verilen birleşik toplantı 
kastedilemiyeeeği, anlaşılamıyacağı kaygusu ola
cak ki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mec
lisler» diyor. Onları söyledikten sonra ikinci 
fıkrada, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mec
lisler» demek ihtiyacını duymuyor, yalnız «Mec
lisler» diyor. Eğer, aşağıda Meclislerin üçünü 
de kastediyorsa, arka arkaya iki fıkrayı yazan 
Anayasa birincide de söylerdi. Birincide neyi 
hissediyorsa aşağıda da öyle söylerdi. O halde; 

Anayasa yönünden de sanırım ki, grup kelimesi
ni sadece Meclislere vermiştir. Birleşik oturum
la ilişiği yoktur. 

özet olarak arz edeyim, bir kaygımı gideril
miş gibidir. Çünkü, yalnız birleşik oturum ko-
nulariyle ilgilenir, bunun dışında ilgilenmez di
yor. Burada beraberim. 

İkincisini soru olarak arz ettim: Millet Mec
lisinin bir parti grupunun aldığı karar, partinin 
diğer grupunu bağlar mı? Parti merkezinin al
dığı karar değil; parti merkezinin aldığı karar 
bütün grupları bağlar. Yetkili karar organı bü
tün partiyi bağlar. Onda beraberim. Ama sırf 
yasama fonksiyonu bakımından ki, bâzı meclis
lerde, ekseriyetle Fransız Parlâmentosunda parti 
değil, grup esastır. Parti adına değil grup adı
na konuşulur, bâzı gruplar partileri temsil eder 
ama her birisi temsil etmez. Çünkü denir ki, 
Meclis çatısı içinde parti değil, yasama fonksi
yonunu ifa eden Büyük Millet Meclisi üyeliği 
sıfatı bulunan insanların ortaklaşa kanısı ve ka
rarı esastır. Ama, biz öyle değiliz, bizde fark
lıdır. Mutlaka örnek almak şart değildir. Ama, 
birçok kararlar alırken mukayeseli hukukun bi
ze ışık tuttuğunu da hepimiz kabul ederiz. Onun 
için eğer bu bağlanmıyorsa, müşterek grup iki 
grupu da bağlamıyor ise, kaygılar azalır. Yalnız 
Anayasanın bu maddesine göre, Anayasa koyu
cusu sanıyorum ki yalnız iki Meclis için grup 
düşünmüştür. Çünkü düşünseydi, ikinci fıkra
da, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler; 
gruplarının kuvvetleri oranında» derdi. Çünkü, 
birinci fıkrada «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Meclisler» diyor. Burada yalnız «Meclisler» 
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kelimesinin birleşik oturumu da temsil edemiye-
ceği Kanısındadır. O halde deyim olan, terim 
olan bir heyeti ve yasama organlarının belirli 
bir toplantısını ve çalışma düzeni ve anını tem
sil eden heyetin, süreli olmıyan heyetin, süreli 
olan bir organı olmaması inancındayım. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
Sayın Ülker ve Sayın Atalay sıradalar. 

Fakat, sözcü söz istediği için. iki defa da takad
dümden ona veriyorum. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Yıldız'm ıbâzı suallerini konumuz ile 
ilgisi olmamasına rağmen cevaplandırıyorum. 
Millet Meclisi ıgrupunun aldığı karar Cum
huriyet Senatosu 'Gruıpunu bağlar. Bendeniz, 
ne Içıtüaüık tatbikatımızda, ne de muhtelif par
tilerimizin kendi iç bünyelerindeki parti içtü
züğüne müteâllik ıtatibikaıbda böyle ibir emsale, 
(bir kere dahi olsun, Taslandığına ve raslaaıa-
ibıileoeğine kaani değilim. Kendisine cevabım, 
«tek (kelime ile ıbağlamamakdır ve bağlamaz» 
olacaktır. Şu İçtüzükteki maksadımız, Birle
şik toplantıya verilen yetkilerin kullanılma
sındaki müşterek gruplardan ibarettir. Bu
nun dışında, müşterek gruplar parti bünyesi 
/içinde ne yetkilerinin verilmesi icaJbettiğini 
İçtüzükle düzenleyenleyiz. Bunu da ancak ka
nunlar ve kanunların cevaz verdiği nis(bette 
parti tüzükleri düzenler. Bunun gübi parti 

genel merkezlerinin Meclisteki 'grupları üze
rimdeki tesir derecesini, yine parti tüzükleri, 
kanunların sınırları işinde düzenleyebilir. Bu 
ikonu bir İçtüzük 'konusu değildir. Şunu da 
söyleyeyim ki, yine kendilerinin (belirttikleri 
gibi, boı maddenin teklif ettiğimiz değiştik 
şekilde kalbulü ile, bugüne kadar tgrup çalış
maları ve tatbikatı «bakımından Birleşik Top
lantıda cereyan etmiş olanlardan fazlası cere
yan etmeyecektir. Kendileri, 85 nci madde-
n'in ikinci fıkrasına dayanarak:, (burada «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Meclisler» demiyor, 
sadece «Meclisler» diyor. Binaenaleyh. «Birle
şik Toplantıda grup yoktur» demelerini ben
deniz doğru görmüyorum. Anayasalar bir 
mânâ ifade etmek için yazılırlar. Kelimelerine 
iböyl esine (bağlı kalarak, Anayasanın ruhu ile 
istihdaf edilen maksadın dışına çıkmağa im
kân yoktur. Şimdi, ıburada Anayasanın 85 nci 
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maddesi «İçtüzük Ihüküımleri siyasi parti grup
larının, Meclislenin (bütün faaliyetlerine kuv
vetleri oranında katılmalarını sağlıyacak yol
da düzenlenir» demektedir. 

Yani, hir komisyon kurulursa, hu komisyona 
her parti grupu, oranı nisbetinde iştirak ede
cektir. Şimdi, «Türkiye Büyük Millet Meclisi.» 
ibaresi yok diye, Birleşik Toplantıda Ibunu 
tatbik etmiyecekmiyiz? Yani, bir soruşturma 
Komisyonu kurduğumuz zaman, sırf buradaki 
ekseriyete dayanarak, o soruşturma komisyonu
nu münhasıran bir tek partinin üyelerinden teş
kil etmeye Anayasanın cevaz verdiğine, bu Ana
yasanın ruhunun buna imkânı verdiğine kimse 
kaani olamaz. Bu Anayasanın ruhu, şurada 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» veya «Birleşik 
Toplantı» tabiri geçmemiş olmasına rağmen, bu
rada bir soruşturma komisyonu veya içtüzük 
tetkiki için bir komisyon kurduğumuz zaman, 
mevcut .parti gruplarının o komisyon içinde 
oranları nisbetinde temsilini gerektirir. Binae
naleyh, «Türkiye Büyük Millet Meclisi» ibare
si geçmiyor diye, bu hükmü burada tatbik ede
meyiz diye, bir neticeye varılamaz. Hükmün is
tikameti açıktır. Siyasi partilerin müştereken 
ve kuvvetleri oranında bir ahenk içinde çalış
malarını müeyyideye raptetmek için sevk edil
miştir. «Bu ahenk içinde ve oranları dâhilinde 
çalışma C. Senatosunda olur, Millet Meclisinde 
olur, fakat Anayasa hükmüne göre T. B. M. Mec
lisinde olması zaruri değildir.» demek, bence zi
yadesiyle • hukukşinaslık değil, hukukperestlik 
olur. Lâfza fazla bağlı kalmak, bazen aslında hu-
kukşinaslığa değil, hukukperestliğe de götürür. 
Hukukperestlik ise, bazen kanunlarla istihdaf edi
len hakiki ruhun bir tarafa atılması neticesini do
ğurur. Bendeniz o kanaatteyim ki, bugüne kadar 
Birleşik Toplantıda yaptığımız gibi, bundan son
ra da herkes burada kurduğumuz komisyonlara 
siyasi parti gruplarının oranları nisbetinde işti
rakini kabul edecek. Anayasanın 85 nci madde
sinin ikinci fıkrası bunu müeyyettir. Oranda 
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı sözü geçmi
yor diye, bütün bu hükmün burada tatbikini ih
male uğratabileceğimiz neticesine varamayız. 
Bu neticeye varsak bile, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısında bu hüküm tatbik 
edilmiyebilir neticesine varsak bile, bu hükmü 
İçtüzüğe koymak suretiyle tatbik etmekte hiç-

-— u t •"-" 



T. B. M. M. B :2 2 . 12 . 1964 0 : 1 
bir mani yoktur. Anayasanın ruhu partilerin bir
birleri arasındaki münasebetler ve Anayasanın 
getirmek istediği medeni anlayış bunu böyle ge
rektirir. 

Sayın Altmsoy, Komisyonun takririnde Ana
yasanın biraz zorlandığını ve siyasi parti grup
ları dışında burada grupların kurulmasına ce
vaz verilmemesinin doğru olabileceğini ileri sür
düler. Ancak, sonradan dediler ki, Komisyon da 
bunu anlamış, Anayasanın siyasi parti grupları
na tanıdığı hakları onlara tanımamıştır; bina
enaleyh, burada kendilerine tanınacak haklar 
konuşma bakımından öncelik ve buna benzer sa
ir hususlardır. Kendisiyle tamamen mutabıkım. 
Anayasanın tanıdığı haklar dışındaki haklar 
denmekle, burada siyasi parti mensubu olmıyan-
larm kuracakları grupların istifade edebileceği 
hususlar sadece içtüzükte mukayyet usule mü-
taallik hususlardır. Sez almada öncelik hakkı 
gibi kayıtlamaya tabi olmıyacaksa, grup söz
cülerinin ifadeleri bu hükümlerden istifade et
mez gibi. Bunun dışına çıkmak mevzuubahis de
ğildir. Anayasa her siyasi partinin en az on üye
si varsa grup kurma hakkını teminata raptet
mektedir. Yoksa, siyasi parti mensubu olmıyan-
ların grup kuramıyacaklarına mütaallik yasak 
vazetmemektedir. Anayasa, yine bâzı maddele
rinde, siyasi parti gruplarına bâzı haklar tanı
mıştır. Anayasa Mahkemesine müracaat etmek 
gibi. Orada siyasi parti grapu dendiği için, el-
betteki siyasi parti üyesi olmıyanların kuracak
ları gruplara Anayasanın tanıdığı bâzı hakları 
tanımaya imkân yoktur. Ama, İçtüzüğün tanıdı
ğı imtiyazları tanımaya mani bir yasak da Ana
yasada mevcut değildir. 

Bu itibarla, biz her imkânı da bağdaştıran 
hususa müteallik takririn kabulünü istirham 
ediyoruz. Sayın Altınsoy'un, bir misâlini, ba
na cevap vermek için ' benden sonra kürsüye 
gelecek Sayın Sırrı Atalay'a, kürsüye çıkıp hu
zurunuzu işgal etmemek için, tekrar ediyorum. 
Verdiğimiz takrirler ve Sayın Sırrı Atalay'ın 
kendi görüşü ile burada 'bilfarz, Sayın Cumhur
başkanınca tâyin edilen bağımsız üyeler onbeş 
kişidir, bunun beşi parti mensubudur, geriye on 
kişi kalıyor; bu on tanesinin grup kurmasına 
cevaz vereceğiz. Fakat, Senatoda dokuz üyesi 
olduğu için Senatoda grupu bulunmıyan, Mil
let Meclisinde de dokuz üyesi olduğu için gru
pu bulunmıyan; fakat birleşik toplantıda onse-

kiz üye ile on kişilik kontenjan grupunu sayı 
itibariyle aşan bir siyasi partiye, birleşik top
lantıda grup kurmaya imkân vermiyeceğiz, Bu
na imkân görememektedir, komisyonunuz, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de Sayın Se
natör Ahmet Yıldız gibi düşünmekteyim. Şim
di, 'burada, üçüncü madde ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı siyasi grupu 
diye bir müessese kabul ediyoruz. Şüphesiz bu 
kuruluş, kaynağını Anayasanın 85 nci madde
sinden almaktadır. Ama, şöyle bir vaziyet hâ
sıl olmuyor mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı grupu ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik grupu tâbirlerinin ara
sında fark vardır. Birleşik toplantı konusu 
burada tasrîh edilmiş; münakaşasını yaptık. Bi
zim fikrimiz Yüce Meclis tarafından tasvip gör
medi. Ama kabul ettik ki, burada konuşulacak 
mevzular yegân yegân sayılmıştır, öyleyse, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birledik Toplan
tısının mevzuları bellidir. Bendeniz de çıkardım: 
Andiçtme, Meclis Soruşturması, girmez, yasak
lanmıştır; Cutmhurbaşkanmm vatan hainliği, 
savaş hali ilânı sıkıyönetim ve Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımız-ın saydığı diğer .bir iki hu
sus vardır. Yani, beş - altı kalemden ibarettir. 
Bunun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının grupları da olacak. Yani, 
fiilen var. Birleşik toplantı dediğimiz gruplar 
var. Etti iki. Bunun mevzuu daha geniş. Ana
yasamızın yasakladığı konular, Sayın Ahmet 
Yıldız'm da ifade ettiği gibi, gensoru ve saire 
hususları hariç o toplantı bütün bu konuları 
göıüşmekte, bunun yanında Millet Meclisi Gru
pu, 'bunun yanında Cumhuriyet Senatosu Guru-
pu gibi dört tane müessese var. 

Şimdi, Sayın Ahmet Yıldız konuşmalarını 
şu kelime ile bitirdiler; «haşivdir» dediler, yani 
bunun buraya konulmasına lüzum yoktur bu
yurdular. Bendeniz aynen katılıyorum, şimdi, 
şüphesiz İki, bir grup vardır, ama, grup mües
sesesi, kaynağını Anayasadan almakla beraber, 
bir Anayasa müessesesi olmakla Ibera'ber, her 
partinin kendisinin düzenliyeceği bir müessese
dir ve Partiler Kanununda da bu husus düzen
lenmektedir. Diğer bir kısım hükümleri, âmmeyi, 
memleketi ilgilendiren hükümler Partiler Kanunu 
ile düzenlenmektedir. Binaenaleyh, Anayasanın 
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85 nci maddesi ortada durduğuna ve orada ayrı 
ayrı gruplardan bahsetmeden genel olarak grup 
tâbiri kullanıldığına göre, partileri Meclisin dı
şında muhtelif tutumlarda serbest bırakmış de
mektir. Nitekim, burada kürsüde konuşan arka
daşlarımızdan bâzıları tek bir grupu olduğunu, 
bâzılarının ayrı grupu olduğunu muhtelif misal
ler vermek suretiyle ifade ettiler, Demek ki, si
yasi partiler dışında grup organizasyonlarını 
kendi ölçülerine göre kurmaktadırlar. Benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın da temas ettiği gi
bi, partileri gruplariyle, partilerin merkez yöne
tim organları arasındaki münasebetlerde, her 
partinin kendi anlayışına göre ve Anayasanın 
derpiş ettiği gelecek Partiler Kanununa göre ni
zam altına alınabilecektir. Şimdi, bütün bun
lardan çıkarılan netice şu: Niçin biz, durup du
rurken, burada bir grup ihdas ediyoruz? öyle bir 
grup ki, Sayın Ahmet Yıldızın da buyurdukları 
gibi, bu grupun toplanması çok zaman mümkün 
değildir. Çünkü, başkanları aralarında anlaşıp 
radyoda ilân vermektedirler. Bu grupun konuşa
cağı mevzular bellidir, üç, beş kalemden ibaret
tir. Böyle bir organ kurduğumuz takdirde, bunun 
bir idare heyeti olacak, bir seçimi olacak, ve sai-
resi olacak. Halbuki öbür tarafta siyasi partile
rin zaten birleşik toplantıları vardır ve bugüne 
kadarki tatbikat içinde birleşik toplantıda görü
şülecek konuları, gruplar o bi deşik toplantılar
da karar altına almaktadırlar. 

Binaenaleyh, bendeniz de Sayın Ahmet Yıldız 
arkadaşım gibi, bu maddenin çıkarılmasını arzu 
etmekteyim. Eğer, çıkarılmak istenmiyor da bir 
grup lüzumuna işaret edilmek isteniyorsa, böyle 
bir yeni müessese, 4 ncü bir gt-up ihdas etmiye-
rek, «Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Mecli
sinde üyelerinin toplamı en az on olan siyasi par
tilerin T. B. M. M. Birleşik Toplantısında siyasi 
parti grupları vardır,» şeklinde özel bir grup 
ihdası yerine, «Grupları namına konuşurlar, 
gruplarının düşüncelerini ifade ederler» gibi bu
güne kadar tatbik edilen hususa işaret ederek, 
grup müessesesinin nasıl işliyeceğini her partinin 
kendi tutumuna bırakmak lâzımdır. Coşkun Kır
ca arkadaşımız bol bol, ballandıra, ballandıra an
lattılar. Ama, ben böyle bir partiyi tasavvur ede
miyorum ki, dışarıdan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısını ilgilendirecek bir 
hususu, senatörlerine ve milletvekillerine danış
madan buraya getirsin. îetimikte bir hüküm 
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olmadığı halde, bütün siyasi parti grupları Bir
leşik Toplantılarda bu meseleyi konuşarak bura
ya getirdiler. Bendeniz burada bir tek ihtilâf ha
tırlamıyorum. Parlâmento içindeki siyasi parti
lerin kendi üyeleri arasında çıkan ihtilâf ayrıdır. 
Grup karar alır, grup sözcüsü konuşur, ama bir 
de bakarsınız partili reyini başka bir istikamette 
kullanır. O zaman da grup yönetmeliği, partisi
nin disiplin anlayışına göre, haysiyet divanına 
sevk ettirir veya ettirmez, ceza verilir veya ve
rilmez; bu ayrı. Fakat, bizim üç senelik tatbikatı
mız esnasında, bütün partiler bunları birleşik 
toplantılarında konuşmuşlar ve orada aldıkları 
kararı tatbik etmişlerdir. Burada, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi toplantısı grnpu diye, üç, beş 
husustan fazlasını konuşmıyacak bir grup ihdas 
etmenin lüzumu yoktur. Ama, burada elbette ki, 
Anayasanın emrettiği şekilde gruplar vardır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Sakarya Milletvekili 

Yusuf Ulusoy 

BAŞKAN — Okunan kifayet önergesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madde ile ilgili olarak verilmiş olan 
önergeleri sırasiyle okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Statüleri, görev ve yetkileri farklılıklar arz 

eden senatörlerle milletvekillerinin bir grup kur
ması normal bir uygulama niteliğinde değildir. 

Birleşik toplantı bir çalışma hali, yasama 
fonksiyonunun bir ifa şekli olduğundan ve geçi
ci bir kurul niteliğinde bulunduğundan süreli ni
telik taşıyan bir grup kuramaz. Bu yönden içtü
zük teklifinin 3 ncü maddesi'dn kaldırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Adana Milletvekili 
Ahmet Yıldız Nuri Âdemoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
(3) ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Kars Senatörü 

| Sırrı Atalay 
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«Her iki Mecliste Meclislerinin içtüzüklerine 

göre kurulmuş olan siyasi parti grupları birleşik 
toplantıda bir grup sayılır. 

Meclislerin birinde kurulmamış bulunan ve 
diğerinde İçtüzüğe göre kurulmuş bulunan siya
si parti grupu veya siyasi grup birleşik toplantı
da grup sayılır.» 

BAŞKAN —, Okunmuş olan iki önergeden 
birincisi, yani Sayın Ahmet Yıldız ve Nuri 
Âdemoğru'nuıı önergeleri, maddenin tamamen 
tayymı istihdaf etmektedir. En aykırı olması se
bebiyle, evvelâ bu önergeyi' oyunuza arz edece
ğim. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (İstanbul Mİlle^ekili) —. 
Katılmayor. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyumuza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Eltmiyen!!er... Kaîbul edilmiş;tir. 

İkinci Önerge Sayın Aftalay'a aidolaaı öner
gedir. Komisyon ikinci önergeye katılıyor mu? 
Sadece katılıp katılımadığınızı söyleyin lütfen-

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
COŞKUN KIRCA (fetanM Milletvekili) — 
Katılmıyoruz efendim. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Komisyon kısmen featılıyordıı. 

BAŞKAN — önergenin kusmeıı kabulü veya, 
kısmen reddi mümMin olmadığına göre, küsmen 
toaitılıp, kısmen katılmamıaısı da mümkün oltoıaz 
Sayın Atalay. 

Komisyon katılmıyor. Önergeyi reylerinize 
arz ediyorutm. Kaîbul edenler... Etımiy enler... Ka-
'bul edilmemiştir. 

Komisyona ait ıb'ir önerge vardır, okutuyorum. 
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Yüksek (Başkanlığa 

3 neü maddenin .aşağıdaki tşekilde tadilini aı«z 
ve. teklif ederim. 

«T. B. M. M. 'birl'eşiik toplantısında gruplar. 
Madde 3. — Türkiye Büyük MiMet Meclisi 

üyesi toplamı en 'az on olan siyasi partilerin, 
ibirleşik toplantıda grupları vardır. 

H'içlbir siyasi parttiye mensu'bolmıyan üyeler 
de, Anayasanın münhasıran siyasi parti grup
larına tanıdığı haklara salliibolmaanak §anti|yle 
kendi aralarında gruplar kura/bilirler; bu grup
ların üye sayısı da ondan az olamaz. 

Yukardaki fıkralarda yazılı grupların üyeleri, 
Genel Kurul salonunda, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi ve milletivekili farkı gözetihneksizifn, ken
dilerine ayrılan yerlerde 'bir arada otururlar. 
Gruplara dâlıil oknıyanlar için de ayrı bir yer 
ayrılır. 
özel, mıailıallî veya meslekî çıkarları savunmak 

üzere gruplar kurulaımaz.» 
Geçici Karma Komisyon Sözcüsü 

İstanbul Milletvekili 
Coşlkun Kırca 

BAŞKAN — Bu önergeyi «oylarmızıa arz edi
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

3 neü maddenin, kalbul ettiğiniz bu önerge 
ile, önergeye uygun şekilde kabulü ihuısuısunu 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
3 ênler-.. Kabul edilmigiltr. 

Vakit geciktiği için, 9 Aralık 1964 Çarşamba 
günlü saat 15,00 te toplanılmak üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Birle-
şitmitoi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
2. BÎRLEŞÎM 

2 . 12 . 1964 Çarşamba 

Saat: 15.00 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

II 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birleşik toplantısı İçtüzük 
teklifi ve Millet Meclisi Anayasa, Cumllıuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (2/284) (S. Sayısı: 15) [Dağıtma tarihi: 
19 . 6 . 1964] 

2. — Eıski İçişle^ Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
tta ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla gö
revli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu 
ve Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Sena-
1X>SU Niğde Üyesi Kudret Bayhan'm önergesi 
(3/43, 4/18) (S. Sayısı: 22 ve 22 ye 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi: 19.6.1964 ve 26.6.1964] 


