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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul üyesi Nurullah Esat Sümer'e ra
hatsızlığı dolayısiyle 21 gün izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve izin kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Dilek
çe Komisyonlarının karma 'komisyon halinde ça
lışmaları tasvibedildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden istifa eden 
iki üye hakkında Fethi Tevefcoğlu ve •arkadaş
larının önergesi okundu. Üzerinde yapılan 
konuşmalardan sonra bu konunun müzakeresi

ne mahal olmadığına dair Sırrı Atalay ve Mu 
ammer Obuz'un önergesi okundu ve kabul olun
du. 
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Süzlu Sorular 
L — Cumhuriyet Senatosu M ar aş Üyesi 

Nedim Evliya'nm, bir gayrimenkule teca
vüzü def edilmesine rağmen, ikinci defa teca
vüzde bulunanların muhakeme usulü hakkın
daki sözlü soru önergesi, İçişleri ve Adalet ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/3) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maras Üyesi 
Nedim Evliya'nm, kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen hâkim ve savcıların miktarı ile 
mağduriyetlerinin telâfi edilmesi hususunda ne
ler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/4) 

3. —- Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi 
Nedim Evliya'nm, icra memurları ve zabıt 
kâtiplerinin yetiştirilmesi hakkındaki sözlü so
ru1 önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/5) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Ceza ve Tevkif evlerin
deki müdürlerin tahsil derecelerine, bu yerle
rin iç, ve dış emniyet teşkilâtına ve Garp mem
leketlerindeki ceza evlerine dair sözlü soru öner
gesi, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 263 saydı Kanunla, 
memur, emekli, dul ve yetim maaşlarına yapı
lan zammın % 15 nin tehir edilip edilmiyeceği-
ne dair sözlü soru önergesi. Maliye Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in. kadrosuzluk yüzün

den terfi edemiyen memurlar hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş 
tir. {()/S) 

7. — Cumhuriyet; Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlıı'nun, memleketin suni 
gübre durumu hakkındaki sözlü soru Öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/9) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebüloğiu'nun, Fırat nehrinin doğu
sunun yabancılar için yasak bölge ilân edilen 
16 Eylül 1341 tarih ve 2538 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının, kaldırılması hakkındaki Hü
kümet görüşünün Başbakan tarafından sözlü 
olarak bildirilmesine dair önergesi, Başbakan 
lığa gönderilmiştir. (6/10) 

Yazık Sondur 

1. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
iiifat Öztürkçine'nin, Sağlık Bakanlığı teş
kilâtı, belediye ve özel idarede çalışan ta
biplerin mebde maaşlarının 35 liradan 50 lira
ya çıkarılmasına dair yazılı sora önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/3) 

2. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kiiat Öztürkçine'nin, İstanbul Belediye 
Reisvekili Turan Ertuğ'a ait resmî plâkalı 
Mercedes arabanın Gebze yolunda yaptığı tra
fik kazasına dair yazılı sora önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/4) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
yi Rifat öztürkçine'nin, Ziraat Odaları ve 
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Ziraat Birliği Nizamnamesine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/5) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir, -üyesi Sa
yın Nevzat, özdemli'ııin, 19ÜÖ - 1961 yılları 
iğinde tasfiye kararı alınmış bankalarla, bir
leştirilmesine karar verilmiş bankaların hangi
leri olduğuna ve bu bankaların bu devre içinde 
kaç defa murakabe edildiklerine dair yazılı 
soru önergesi. Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (7/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop üyesi Sa
yın Suphi Batnr'un, 196 i yılı Kasım nihaye'i 
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itibariyle, başladığı günden beri, Sprot - Toto 
hasılatından elde edilen paraya dair yazılı soru 
önergesi. İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sa
yın Suphi Batur'un, Devlet Demiryolları İşlet
mesi Umum Müdürlüğünce tanzim edilip, Ulaş
tırma Bakanlığınca tasdik ve Yüksek Muraka
be Heyeti tarafından tasvibolunan iş programı
na dair yazılı soru önergesi Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/8) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati ; 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldli İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER ; Kudret Bayhan (Niğde), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

2, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
f'Amasya seçim bölgesine kadar yoklama 

pildi.) 

BAŞKAN — Çoğunluk var. Gündeme geçi
yorum. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

l, -• Birleşik toplantıların oi.hidcminin <". 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanları ta
rafından müştereken hazırlanması hakkında Han
dem dışı görüşme. 

SIRRI ATALAY (Kars: 
istiyorum efendim. 

vıimuem dışı su 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars.) — Muhterem ar

kadaşlar; bu sabah dağıtılan T. B. M. Mec
lisi Birleşik toplantısı gündeminin ikinci sıra
sında, Cumhuriyet Senatosunca Avrupa Konse
yi Istişari Asamblesine katılacak üyeler hakkın 
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereci 
bulunmaktadır. Anayasanın 03 ncü maddesinin 

son fıkrasında, birleşik toplantıların Anayasa
da gösterilen hallere aidolduğuna dair kesin ve 
âmir bir hüküm bulunmaktadır, yani Türki
ye Büyük Millet Meclisi adı altında yapılacak 

Birleşik toplantıların gündemi, ancak Anayasada 
derpiş edilen, hususlar olabilir. Bunun dışında 
her hangi bir madde veyahut mevzu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine girmemeli
dir. Birleşik toplantı gündeminde Anayasada 
bulunmayan bir husus bulunmaktadır. Bir nok
tayı kesin ve açıkça ifade etmek zaruretini his
setmekteyim ki, C. Senatosu ve Millet Meclisle
rinden tamamen ayrı ve onların mafevkinde olan 
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
yoktur. Birleşik toplantılarda ise Riyaset D m v 
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mm işgal edecek zevat o toplantıyı idare eder. 
Bunun üstünde ve dışında Cumhuriyet. Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarından ayrı 
bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
yoktur. (Alkışlar) Bu hususu iyice tesiri t ve tas-' 
rih etmeliyiz. 

Anayasamızın âmir hükmüne, muhtevasına, 
esprisine ve felsefesine göre, teşriî organ olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki kola ayrılmış
tır. Ve ayrı bir başkanlık tanınmamıştır. Hal
buki Millet Meclisi Başkanlığı yarınki müşte
rek toplantı mevzuunu, Cumhuriyet Senatosu
nun haberi ve malûmatı dışında tanzim etmiş 
bulunmaktadır. 

örnek edindiğimiz Garp memleketleri teşriî 
organlarının her biri kendi gündemini tanzim 
ettiği halde ve bu gündemlerin tanziminde grup 
yetkilerinin sarih rızası olmadığı bir- gerçek
tir. Birleşik toplantılarda o Meclisi teşkil 
eden grupun başkan veyahut başkan vekilini 
çağını-, gündemi beraber tanzim ederler. Biz
de de böyle olması gerekir. Arkadaşlar Anaya
samızın 68 ııcü maddesi sarihtir; şu şu esaslar 
dâhilinde Büyük Millet Meclisi toplantıya 
çağırılır, der*. Fakat yarın, ikinci mevzu olarak, 
Anayasada derpiş edilnıiyen bir husus için 
Cumhuriyet Senatosu birleşik toplantıya çağı
r tmaktadır . Bendeniz bunu Anayasaya uygun 
bulmamaktayım. Birleşik toplantılar da dâhil 
olmak üzere gelenekleri sağlam kurmak Cum
huriyet Senatosunun vazifelerindendir Bu hu
sus üzerinde titizlikle durmak mecburiyetinde
yiz. Esasen Anayasanın müzakeresi sırasında 
Cumhuriyet Senatosu vazife ve salâhiyetleri 
çok tartışılmış ve birbirine zıt, iki fikir müna
kaşa ve tartışma mevzuu olmuştur. Bunun 
devamı şeklinde bir tutumla karşı karşıva.yız. 
Cumhuriyet Senatosunun vazife ve salâhiyet
lerini tesbit etmiye meehururz. Gündemin üçün
cü maddesinde Meclis soruşturması açılması 
için bir komisyon kurulması hususu var. Gerçi 
Meclis soruşturmalarını idare etmek için eşit 
sayıda komisyonların kurulacağını Anayasa 
derpiş etmişse de, evvel emirde kurulacak beş 
kişilik komisyonun oranım tesbit etmemiştir. 

Şimdi bir seçim yapılacak. Bir emrivaki kar
şısında kalabiliriz. Komisyona katılacak olan 
üyelerin ne miktarının Cumhuriyet Senatosun
dan, ne miktarının Millet Meclisinden secilece-
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ği hususunda Millet Meclisi Başkanı bir gö
rüşme ihtiyacun hissetmemiş ve gündemi tan
zim etmek suretiyle bizleri çağırmış bulunmak
tadır. Bu. müşkül mesele üzerinde Cumhuriyet 
Senatosunca durulmak suretiyle bir müzakere 
açılmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Bu sebeple bu mevzuda müzakere açılmasını 
teklif ediy o mm. Hü rm et le ri inle, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın ÎSırn Ata-
lay gündem dışı mühim bir mevzu üzerinde 
benden söz istedi. Ben de kendisine söz verdim. 
Gündemi aldım, Buna göre yarın Büyük Mil
let Meclisi toplanacak, ve bu toplantıda üç ko
nu müzakere edilecek. Başkanlık Divanı bu 
meseleler üzerinde kısa bir müzakere yaptık
tan sonra. Yüksek Meclise keyfiyetin arzını ar-
zuladı. Bibette ki, Başkanlık Divanınız, ala
cağınız karara göre harekete geçecektir. Sa
yın Sırrı Atalar arkadaşımız hu mevzu üzerinde 
geniş izahat verdi, gündemin üçüncü madde 
sinin Anayasanın hususi maddesine uymadığı
nı da ileri sürdü ve bu mevzu üzerinde bir mü
zakerenin açılmasını talebctti. Bu müzakere
nin açılmasını Başkanlık da arzulamaktadır. 
Şu bakımdan : Daha, geniş olarak vuzuha ka
vuşabilir ve esaslı bir karara vâsıl olabiliriz. 
Bunun için söz istiyen arkadaş varsa o arkada
şa söz vereceğim. 

İHSAN İTAM İT Tî ;RBD (Diyarbakır) _ 
Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKANT —- Buyurun efendim. 
LITSAN TTAMİT TÎGREL (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar; Sırrı Atalay arkadaşımızın 
Yüksek Heyetinize arz etmiş olduğu husus, 
es-ısında Senatonun daha evvel varmış olduğu 
kararla tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yanı 
Anayasalını (i-î ııcü maddesi muvacehesinde Ana 
yasada tadad.edil.cn hususlar dışında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantısının yapılamıya-
cağı kanaatine varmış bulunmaktadır. Bunun 
hilâfında bir iddiada bulunan da zannederim 
yoktur. Atalay arkadaşımızın dediği gibi, bi
rinci maddenin müzakeresini ınütaakıp, ikinci 
maddenin müzakeresine başlandığı zaman bir 
arkadaşımızın kalkıp, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bu noktai nazarı müdafaa ettikten 
sonra, müzakereye katılmayacağımızı bildiril
mesi ieabeder. Bu husus ifade edildikten sonra 
yapılacak iki şey vardır. Bir; üçüncü madde-
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rıin müzakeresini beklemek, bir de üçüncü 
maddenin müzakeresini beklemeden salonu ter-
kedip gitmek. Fakat ben şahsan salonu terket-
nıeyi muvafık görmüyorum. Beklemek daha 
muvafık olacak. 

Üçüncü maddenin müzakeresinin Anayasa
ya mugayir olacağım zannetmiyorum. Sırrı 
Atalay arkadaşım da böyle bir iddiada bu
lunmadılar. Anayasanın tâyin ettiği hususlar
dan biridir. Eski Bakanlar ıhakkında soruş
turma açılmasını hedef tutmaktadır. Binaen
aleyh o maddeyi müzakere edebilir. 

Kalıyor, Anayasa hükmüne göre, beş kişi
lik bir komisyonun 89 aded evrakı tetkik et
me meselesi. Beş kişilik bir komisyonun bu dos
yaları kısa bir zamanda tetkik edemiyeceğİ mü-
lâbazasiyle bu komisyonun ikiye ayrılması tek
lif edilmiştir. Ben, şahsan bunda bir mahzur 
görmüyorum. Komisyon üyelerinin kimlerden 
ibaret olması lâzım geleceği hususunu Büyük 
Millet Meclisi tâyin eder. Bu 'komisyon üyele
rinin hepsinin milletvekillerinden seçilmesi ihti
mali varit ise de partilere yazılan tezkerede bu 
mesele müzakere edilmiş ve partilerce biri Se
natodan, biri de Millet Meclisinden olmak üze
re iki aded tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu
nun üzerinde fazla durmayı doğru bulmuyorum. 
Asıl mesecl ikinci maddenin müzakeresine iş
tirak etmemeyi sarahaten beyan etmek ve bu 
kabil maddeler gündeme alındığı takdirde bir
leşime iştirak edilmiyeceğini söylemektir, Çiin-
kü bu durum tamanıiyle Anayasaya aykırıdır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ferit Alpiskender. 
FRRÎT ALPÎSKRNDRR (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, Sırrı Atalay ve İhsan .11 a m it 
Tigrel arkadaşlarımızın fikirlerine aynen işti
rak ettikten sonra orada bulunmanın doğura
bileceği mahzurlar hakkında da birkaç kelime 
söylemek isterim. Gündemin birinci maddesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni katılan 
üyelerin andiçmeleri. Bu husus Anayasaya uy
gundur. 

Gündemin ikinci maddesi ise, _ Cumhuriyet , 
Senatosunca Avrupa. Konseyi î s t i ^ r i A asamb
lesine katılacak üyeler hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi. Bu tezkere bera-
yı malûmat yazılmıştır. Binaenaleyh, teskere 
okunduktan sonra, açılacak müzakerelerde şa
hit sıfatiyle oturmanın birçok mahzurları var-
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dır. Bir defa Meclis içinde kendi yerimizi işgal 
ettikten sonra, karşı tarafın tutumuna karşı 
sakin bulunmak ihtimali çok zayıftır. Oün kü, 
gayet hücumlu ve belki de tabrik edici sözler 
söylenebilir. Biz Senato mevcudunun tümüne 
hâkim olrmyabiliriz. Bu sebeple oradaki mev
cudiyetimiz mahzurlu olabilir. 

Birinci madde, yeni gelen üyelerin yemin 
merasimidir. Bu yemin merasiminden sonra, 
muhterem senatör arkadaşlarımız, sessiz seda
sız. kendilerine yaraşır bir vekar içinde, o cel
seyi kanuni bulmadığımız dçin terk. ederiz. Bu 
suretle o celseyi 'hukuki bulmadığımız], o ko
nuşmalara dahi şahidolmak istemediğimizi ve 
bu hareketimizi mâkul ve makbul saydığımızı 
anlatmış oluruz. 

üçüncü maddenin müzakeresine sıra geldiği 
zaman mııllıl ereni senatör arkadaşlarımız top
lantıya girer, yerlerini alır. Bu şekilde hareke
timiz daha isabetli olur. 

İki arkadaşımızın buyurdukları hususlar, 
Cuıuhuriyet Senatosu açıldığı günden bugüne 
kadar takibetmekte olduğumuz politikaya, uy
gun bir yoldur. Cumhuriyet Senatosu müsta
kil bir hüviyet ve şahsiyeti haiz bir Meclistir. 
Yani hakem Meclistir. Bu itibarla her hangi 
bir heyete tâbi olamaz. Yalnız birleşik toplan
tılarda tamamiyle eşit olmak üzere Millet 
.Meclisinde. Millet Meclisi azaları ile Millet Mec
lisi Başkanının Başkanlığında toplanılır. Ana
yasa, Mille*t Meclisi Başkanlığına bu salâhi
yeti verirken, onun yanında. Cumhuriyet Sena
tosuna da tanıdığı salâhiyetler vardır. Binaen
aleyh Millet Meclisine verilmiş olan salâihiyet 
ne bir imtiyaz ve ne de bir üstünlüktür, ikinci 
maddenin müzakeresine seçildiği zaman Mec
lisi terk edip üçüncü maddenin müzakeresine 
kadar dışarda beklememizin muafık olacağı
nı arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Niyazi Ağırnaslı. 
NflYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Reis, çok muhterem senatörler; bu mevzu
lar Cumhuriyet Senatosunun kuruluşundan bu 
yana tekrar edilegelmektedir. Bu durumu elom-
le, esefle kaydetmek zorundayız. Gönül arzu 
ederdi ki, memleketin içinde bulunduğu bu
günkü şartlara muvazi olarak iki Meclis ara
sında gayet yapıcı telkinlerle bir hizmet yarış
ması 'başlasın. Ve o istikamette gelişmeler kay-
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dedilsin. Fakat ne yazık ki, Millet Meclisi Sa
yın Başkanının re'sen, kendiliğinden Cıımhuri 
yet Senatosu Riyaset Divanını davet etmeksizin, 
cağımıaksızm, onunla istişare etmeksizin yap 
iniş olduğu bir tasarruf böylece sürüp gidiyor. 
Cumhuriyet Senatosu olarak, Asambleye 5, o 
üye göndermek ve hattâ hiçbir üye gönderme
mde de düşünülebilir. Bu nokta mühim değildir. 
Bizim, Cumhuriyet Senatosunun üzerinde dur
duğumuz asıl mesele, bu müessesenin hukuki 
temellerini kurmak ve Anayasamızda maalesef 
eksik kalmış olan ve kısıtlılık ifadesine gitme
ye müsaidolaıı noksanları burada yeni tasarruf
larla tarsin etmektir. 

Arkadaşlar; Millet Meclisinin kendi toplantı 
zabıtlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Tuta
nak dergisi d İye çıkarması bile Anayasaya ay
kırıdır. O, Türkiye Büyük Millet Meclisi za
bıtları değil, Millet Meclisi zabıtlarıdır. Bu it! 
barla ben, teşrîî bakımdan kendilerinden gole-
oek teklifleri, Millet Meclisinden gelecek tek
liflerin, yeni toplanan bir teşrîî organ olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ikin
ci madde olarak konulması Anayasaya asla uy
gun değildir. Sonra bir muhtıra olarak basılan 
tutanaklar üzerindeki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tâbirinin yazılması da Kor halde zühul 
eseri olsa gerektir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi diye müsfemirron mevki işgal eden bir ma
kamın ve 'bir Başkanlık Divanının mevcut bu
lunmadığım da hal ırlatmak İsterim. Ferit Alp-
İskender ve Sırrı Atalay arkadaşlarımızın be
yanlarına iştirak ederek hu yolda bir karar ver
menizi istirham edeceğim. Millet Meclisi Başkan 
lığına, ikinci maddenin müzakeresine başlarken 
dışarı çıkılacağı hususunda, Cumhuriyet Sena
tosunun kararı olarak, Başkanlık Divanımızın 
bir tezkere yazması bu çekişmelere belki bir son 
verebilir. Zira bu çekişmeler, belki, hâzı zeva
tın mizacından doğuyor olabilir. Biz bu miza
cın terk edilmesini nazik bir dille telkin ede
lim. Arkadaşlar, mütemadiyen bu yoldaki çe
kişmelerle kaybedecek zamanımız yoktur. Bu 
memleket açlık tehdidi altında, işsizlik heddidl 
altındadır. Bizlere yapıcı kanunlar göndersin
ler, ta'kdir ederek kabul edelim. Ayrıca benlik 
ve senlikle kaybedileeeK zamanımız olmadığın
dan da mealen yazacağımız tezkerede telkin edil
mesini rica ediyorum. Hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEK AT A (Ankara) Sayın 

arkadaşlar; ben biraz farklı mütalâada buluna
cağım. Her hangi bir usul noksan veya hatasını 
meclislerimizin bütün üyelerine sirayet ettire
rek, iki Meclis arasında bir hâdise varmış gibi, 
meseleyi bu şekilde vaz'etmokte bir fayda ûör 
müyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

O halde bu nevi meseleleri nasıl halletmek 
lâzımdır? İki Meclis olarak işe yeni başladığımı
za ve henüz bu teşriî devrede, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin nasıl çalışacağına dair elde 
mevcut bir Tüzüğümüz de bulunmadığına göre, 
buradaki kararlarımız bir teamül olacaktır, 

Anlaşmalara varılmadan tek taraflı alına 
cak kararlar, yarınki müşterek münasebetleri 
m izde belki çekişmelere sebebiyet verebilir. Bu 
itibarla ihtilâfı büyütmek ve Meclisin müşterek 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi halinde 
toplandığı and;ı, Senatoyu teşkil eden arkadaş 
ların Meclisi terketme hâdisesine kadar vardır
mak doğru, değildir. Buna meydan verilmemesi 
için, Senato Başkanlığı, Millet Meclîsi Başkan
lığı nezdindc teşebbüste bulunarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemindeki ikinci mad
denin. yarınki üündouıdon çıkarılmasını temin 
etsinler. 

Bu sağlandıktan sonra, bu \fc benzeri ihti
laflı konuları Senato ve Millet Meclisi Balkan 
ve Başkanvekilleri ile Senato ve Meclisteki 
parti grupları temsilcileri toplanarak, Tüzük 
çıkıncaya kadar, bir hal şekline bağlasınlar. Bu 
suretle müşterek münasebetler ve yapılacak iş
ler hakkında karşılıklı anlayış gösterilerek bir 
prensip kararma varırlarsa, bu gibi üzücü ra
hatsızlıkları da gidermiş ulurlar. 

Netice olarak şunu (ekli'f ediyorum : Baş 
kanlık Divanımız Tüzüğün maddelerinden fay. 
dala-riarak, yarınki Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gündeminin ikinci maddesinin müzakere ko
nusu yapılmamasını sağlıya bilirler. Senato ken
di tezkeresini geri ister. Bu suretle de meseleyi 
büyümekte,^, bizleri de salonu terk etmek gibi 
bir durumdan kurtarmış olurlar. Bundan sonra 
sadece Meclis Reislerine inhisar eden bir müza
kere değil, grup başkanlarını da içine alan da
ha büyük bir hazırlık toplantısı yapılmak sure-
tiyle müşterek anlayış ve Meclislerin karşılık 
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iı uİarak birbirlerini rencide etmemeleri de sağ
lanmış olur. Bu gibi meselelerde esas ve forma
lite hatalarına sebebiyet vermeden, gayet nazi
kâne- bir ananenin teessüs etmesi için, teşriî ha
yatımızı zedelemiyecek ve münasebetlerimize 
yakışan vekan tesis edecek bir usul bulmak 
mümkündür. O halde benim ricam, Başkanlık 
Divanının bu yoldan hareket ederek, teşebbüs
lerde bulunması olacaktır. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Hamil Tigrel. 
İHSAN HAMÎT TÎÖREL (Diyarbakır) — 

Efendim; Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın yer
den göğe kadar hakkı vardır. Memleketin bin-
bir derdi varken bu gibi küçük meselelerle Mec
lisi işgal etmek hakikaten insana üzüntü veri
yor. 

Ancak şunu arz etmek isterim ki, bu husus
ta Riyaset Divanınız elinden gelen gayreti sarf 
etmiştir. Fakat Millet Meclisi Riyaset Divanı bu 
kanaatle ve hukuki anlayışla bu gibi tasarruf
larda bulunabileceğini iddia etmektedir. Bu -ve 
bu gibi meseleleri biz icabederse Millet Meclisi 
toplantısına getireceğiz ye Senatoyu davet ede
ceğiz, Senato iştirak etmezse mesuliyet ona ait
tir cevabını almışızdır. 

Yine Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımın işaret 
ettiği gibi, lâzımgelen teşebbüste Riyaset Diva
nı geri kalmamıştır. Fakat bunda muvaiTak 
olamamıştır. Muvaffak olamadığı içindir ki, 
bu böyle olmuştur. Vaziyet bundan ibarettir, ye-
ni bir teşebbüsle ikinci maddenin gündemden 
çıkarılmasına imkân görmemekteyim, bunu arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz de Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yarınki toplantısının gündemini 
gördüm ve ikinci maddesini Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin müştemian yapacağı toplantıların 
gündemine girmemesi lâzım gelen bir konu teş
kil ettiği kanaatindeyim. 

Anayasamızın 63 neti maddesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ancak Anayasada göste
rilen hallerde birlikte toplanacağını âmir bulun
maktadır. Anayasada Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin birlikte toplanarak yapacağı toplan
tıların neleri ihtiva edeceği ve nelerin birlikte 
yapılacak toplantılarda kararlaştırılacağı tasrih 
edilmiştir. Birinci maddede bir andiçme var. 
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Andiçme keyfiyeti Anayasanın geçici birinci 
maddesinden doğmaktadır. Geçici birinci mad
de Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri 
takibeden ilk toplantısını derpiş etmiştir. O gün 
saat 15,00 te en yaşlı üyenin Başkanlığında top
landıktan sonra önce Senato üyeleri ve sonra 
milletvekilleri andiçer, hükmünü vaz'etmiştir. 
Bu itibarladır ki, Türkiye Büyük Millet Mecli
si bu kanun hükmüne uyarak bir arada toplan
mış ve andiçmeyi müşterek bir toplantıda yap
mıştır. Muvakkat madde hükmü de bu suret
le yerine getirilmiştir. O toplantıda bıılunmı-
yanların andiçmesi için Meclisler bir araya gel-
miyeeek, herkes kendi Meclisinde bu lâzimeyİ 
yerine getirecektir. Bu bakımdan (1 Senatosn 
Tüzüğü hazırlanırken bu cihet nazarı itibara 
alınacaktır. Maddenin yazılış tarzı da bundan 
sonra yapılacak andiçmelerin; müşterek toplan
tılarda yapılacağına dair bir hüküm ifade etme
mektedir. Bu itibarla, bendeniz şahsan yarın 
müşterek toplantı gündemi hakkında söz almak 
için Riyasetin vazifelendireceği arkadaşımıza 
bu hususu hatırlatmayı yerinde buldum. Müşte
rek toplantıların hangi hallerde j^apılaeağı Ana
yasa maddelerinde tasrih edilmiştir ve bu mad
deler içerisinde böyle bir hüküm mevcut değil
dir. «Bu, müşterek toplantı konusu olamaz, gün
deme giremez.» diyerek salonu terle etmek da
ha doğru olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir gündem dola-
yısiyle açılan müzakerede sayın arkadaşlarımız 
söz aldılar ve her biri müşterek Qİmak üzere 
ikinci maddenin .müzakeresinin Anayasa hüküm
lerine aykırı olduğunu tebarüz ettirdiler. Yalnız 
Nüvit Yetkin arkadaşımız ayrıca tahlif için müş
terek toplantıya lüzum olmadığını ileri sürdü
ler. Yalnız bu ikinci maddeye dair müşterek be
yanatta bulunan Sayın İhsan Ham it Tigrel bu 
maddenin müzakeresi zamanında Büyük Millet 
Meclisi oturumunun terk edilmemesini, müza
kere sırasında orada bulunmayı ve üçüncü mad
denin müzakeresine geçildiği zaman müzakere
nin havasına uyulmasını; buna mukabil sayın 
Alpiskender bu maddenin müzakeresi zamanın
da sükûnetle Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
müzakereyi terk. etmesini ileri sürdüler. Ayrı 
bir teklif olarak da Sayın Nüvit Yetkin'in, her 
iki maddenin müzakeresine iştirak edilmemesi
nin Anayasaya uygun olacağı hakkındaki gö-
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rüşleri vardır. O halde üç tane mütalâa, ikisi 
müşterek görüş olarak ve bir tanesi de ayrı bir 
mütalâa olarak önümüze getirilmiş bulunuyor. 

NİYAZİ AĞIRNASLl (Ankara) — Muhte
rem Reis Beyefendi, keyfiyetin bir te/.kere ili; 
Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmedi konu
sunda bir mâruzâtım olmuştu. 

BAŞKAN — Evet. Bir de Sayın Ağırnaslı 
bu gibi işlerin tekerrür etmemesini sağlamak 
maksadiyle Riyaset Divanının ve Sayın Cumhu
riyet Senatosu Başkanının bir tezkeresinin Mil
let Meclisi Başkanlığına gönderilmesi yolunda 
bir teklif ileri sürmüşlerdi. Şimdi ayrı ayrı 
mütalâalar var. Bir defa da müzakere mevzuu 
olmuştur. Binaenaleyh yarınki toplantıya işti
rak hususunda fikir ve kanaatler ortaya seril
miş bulunuyor. Bunun için Yüksek Meclisin bu 
hususu tasvibedip etmediğini reylerinize arz 
edilmek suretiyle tecelli ettirilmesi icabediyor. 

SIRRI ATABAY (Kars) — Söz isdyorum, 

BAŞKAN — Buyurun. 
SİRKİ ATA LAV (Kars) — Umumi Heyeliıı 

temayülü; esasen Anayasanın. ışığı altında açık
lanmış bulunmaktadır. Bağlayıcı foir ikanı fa 
gitmeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. Çünkü 
mesele o İkadar kati ve sarihtir ki, burada ya
pılan görüşme i erde do her hangi bağlayıcı ka
rardan ziyade noktai nazarımız ikinci maddenin 
görüşülmesine iştirak ötmemek şeklinde belir
miştir. Bu bakımdan şahsen ben, meselenin 
reye arz edilerek karar yolu ile halledilmesin
den ziyade Umumi Heyetin temayülü ioiaııaık 
tesbiıt edilmesini temenni ediyorum. (Meclis te
nevvür etti sesleri) 

BAŞKAN — Yüksek Meclisinizin um \ sür 
ettiğini umuyorum. Yukanki hareket tarzın;;] 
ne şekilde olacağının da mutlaka belirtilmesi lâ
zımıdır. B u d a ancak Heyeti Umumiycniu vere
ceği kararla olur. 

Şimdi Sayın Sırrı Atalay (arkadaşımız bu-
yurdular iki; bu; rey ile bir karara iktiran irme
den, Senatonun say m üyelerinin bu işi gayet 
güzel -kavrıyarak, hattâ icabında söz alımtk su
retiyle kifayeti orda da tavzih etmenin mümkün 
olabileceğini ileri sürdüler. Bu mevzu üzerin
deki hüküm size aittir. 

Buyurun Sayın Orbay, 
KÂZIM ORBAY — Sayın arkadaşlarım, and-

içme huvsusunda sayın arkadaşımız Nüvit Yet-

— 20! 
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kin'in görüşlerine tamamen katılıyorum. İlk 
toplant:yıa aidolmak üzere yapılmış oıan andıç-
me töreni orada -bitmiştir. Yarın yapılması gün
demi e alınan, .sanıyorum ki, Yüksek Semrioya 
iltihak etmiş olan, iki arkadaşımızın andiçme 
töreni aynı konuya dâhildir. Yalnız, ilâve ola-
raik şunu arz ctmeı'k istiyorum, her iki arkada
şımız 'bugün, Yüksek Senato ününde audiçebi-
lirler ve bununla birinci maddenin konusu su
reti umumiyetle ortadan kalıknıış 'olur. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosuna kat.il.au 
sayın iki üyenin and iç ine merasiminin Cumlıu 
riyet Senatosu önümle yapıl:ma<:s:nı sayın Orbay 
ileri LÜrdüler. (Olmaz sesleri) 

ESAT MAHM'UT IvARAKBRT (Urİfa) — 
Olmaz efendim, Anayasaya göre 'müşterek top
lantıda yapılması lâzımdır. «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin» diyor. 

BAŞKAN -— Bu'yıırııu Sayuı Alpiskeııder. 
PEKİT ALPİSKENOHR (Manisa) - Muh

terem arkadaşlar, aıid içme mevzuu elral'ında 
maruzatta bu!anmak isterim. 

Anayasanın 77 nci maddesi : «Türkiye Bü
yük Millet MecJ.si üyeleri, görevlerine başlar
ken şöyle audiçerler : ..» diyor. Dikkat buyu
rurdanız arkadaşlar Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu üyeleri demiyor. Eğer Millet Mec
lisi ve (Cumhuriyet Senatosu üyeleri vazifeleri
ne başlarken şöyle audiçerler diye tefrik etsey
di, şüphesiz and içmenin ayrı ayrı meclislerde 
ifası gerekirdi ve Nüvit Yetkin ankadaamızm 
buyurduğu şekilde İkmei Cumhuriyetin Birin
ci Büyük Millet Meclisine 'münhasır olmak üze
re yeırninler Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
ifa edilirdi. Fakat Anayasanın 77 nci maddesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tâbirini kullan
dığına göre ve Türkiye Büyük Millet Meclismin 
iki meclisin birleşik oturum hallinle toplanma
ları hailinde teşekkül edeceğine göre, yeminle
rin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifası zaru
ridir ıkanaatindeyim. Bu sarih. 

İkinci meseleye gelince; far/edelim ki, rıııı-
'v ak kat madde hükmüne göre, ilk celsede and-
içme işinin birleşik oturumda, yapılması zaruri
dir, fakat ondan sonra hareket serbestîsine 
malik olması gerekir. Arkadaşlar, bu görüşün 
intizamı âmme bakımından izahı nuümkün de
ğildir. Meclislerin üyelerinin Ibir kamının bir;.-

http://kat.il.au
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ieşik oturumda, iki üyesinin de kendi meclisle
rinde ancTiçnıe^i âmme intizamı 'balkırlımdan uy
gun telâkki edilemez. 

Binaenaleyh andiçme merasimine, ilk konuş
mamda da arz ettiğim gvübi, yarınki and içme 'me
rasimine itiraz etmeye düzüm görmüyorum. 

H. O. Belkata arkadaşımızın temas ettikleri 
noktada îhsan Hamit Tigrel arkadaşımızın bu
yurdukları varittir. H. O. Bekata arkadaşımız 
da dâh'l olmaik üzere Millet Meclisi Reû i ile, 
partilerin temsilcileri ile müşterek toplantı yap
tık. Bu toplantıda Avrupa Asamblesine girecek 
olan üyelerle, Bütçe Encümeni ve buna ben
zer iki Meclis arasında askıda kalan meselele
rin görüşülmesi, saatlerce devanı etti. Fakat, 
maalesef bir neticeye varamadık. Onun için, 
tekrar arz ediyorum, ikinci madde geldiği za
man Senato üyelerinin kendilerine has vakar
la celseyi terk etmeleri hususundaki teklifimi 
tekraren yüksek takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım evvel emirde, Anayasanın hü
kümlerinde, arkadaşlarımızla aramızda mey
dana gelen görüş ayrılığına temasla meselenin 
bâzı noktalarına tekrar dokunacağım. 77 nci 
maddenin başında «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri» tâbirinin geçmiş olması da, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin her iki kanadı
nın azalarından terekkübeden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin müşterek hükümlerini tanzim 
etmiş bulunan (B) bendindeki maddelerin ta
mamına teşmil ettiği içindir. Yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin âzalarının müşterek gö
revleri var. Iferbiri yalnız kendi intihap böl
gelerinin değil, bütün Türkiye'nin mümessi
lidir. 76 ncı madde bunu hüküm altına alınış. 
77 nci maddede Senato üyelerinin ayrı, Mil
let Meclisi üyelerinin ayrı olmamak şartiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iltihakların
dan itibaren bu üyelerin müşterek bir and
ieme vecibeleri vardır. Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri ve milletvekilleri ayrı bir metin olarak 
andiçmedikleri için müşterek bir hüküm olarak 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görev
lerine başlarken şöyle andiçerler :» diyor. Bu
nun altındaki maddede üyelikle bağdaşmıyan 
haller Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki 
kamarasına her iki Meclisine teşmil edilecek di
ye müşterek hükümleri saymıştır. Bunların 

19 12 .1981 O : 1 
arasında müşterek and metninin yer almış bu
lunması, bu müşterek andın mutlaka müşterek 
toplantıda yapılacağı mânasına hiçbir zaman 
gelmez, öyle olsaydı, muvakkat birinci mad
deye ihtiyaç kalmazdı. Muvakkat birinci mad
de, «Türkiye Büyük Millet Meclisinin, seçim 
sonuçlarının Yüksek Secim Kurulunca ilânın
dan şu kadar gün sonra toplanır, bu toplan
tıda evvelâ Senato üyeleri, sonra, Millet Mec
lisi üyeleri aııdiçer» der. Andiçme şekli mu
vakkat maddede zikredilmiştir. Muvakkat 
madde o günkü merasimi tanzim etmiştir. Bu 
merasim bitmekle muvakkat madde hükmü de 
artık bitmiş bulunmaktadır. Bendeniz 63 ncü 
maddenin sarih hükmü karşısında bir şey di-
yemiyeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin görevleri vardır, bunlar; kanun yapmak, 
bütçeyi kabul etmek. Bunları yaparken de iki 
Meclis bir araya gelemez. 6-1 ncü maddeye 
göre kanunları değiştirir, Devlet bütçesini tan
zim eder, bunları yapmanın şartları vardır. 
Bunları Millet Meclisi yapar, burası da tetkik 
eder. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
müşterek toplantılarında yapılacak işler değil
dir. Anayasada, müşterek toplantıların yapı
lacağı ifade edilen maddeler içinde andiçme 
mevcut değildir. Bu maddeden Andiçmenin 
müşterek toplantılarda olacağı şeklinde hüküm 
çıkarmaya imkân yoktur. 

Ayrıca, Senato Başkanının teklif edilen şe
kilde' bir tezkeresinin müzakeresi dahi, Anaya
sada böyle bir hükmün meveudolmadıkea, müş
terek toplantıda okunamaz kanısındayım. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 

AMİL, A RI T S •— Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın metninde andiçmenin müşterek 
toplantıda yapılacağına dair bir hüküm yok
tur. Arkadaşların da ifade ettikleri gibi, yal
nız geçici birinci maddede, seçimlerden sonra 
yani yapılmış olan seçimden sonra ilk defa 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin birleşik toplantısına dair bir hüküm var
dır. Bu hükme göre; «seçim sonuçlarının Yük
sek Seçim Kurulunca ilânını takibeden beşinci 
^'ûn her iki Meclis kendiliğinden Ankara'da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında saat 
15 t e toplanır.» Bu sebeple, birlikte toplanma 
Anayasanın geçici birinci maddesinden kuv-
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vetinı alıyor. Anayasa devam ediyor, «Bu top- I 
lantıya en yaşlı milletvekili başkanlık eder. 
Bu toplantıda, önce Cumhuriyet Senatosu üye
leri ve sonra milletvekilleri andiçerler.» Bu şe
kilde maddeyi okuyunca yalnız 25 Ekim günü 
yapılan toplantıda Cumhuriyet Senatosundan 
ve Millet Meclisinden o toplantıya katılmış olan
ların andiçmesi gerektiği ve «bu toplantı..» den
diğine göre o toplantıda bulunmıyan senatör 
ve milletvekillerinin kendi meclisleri önünde 
andiçınesi gerektiği savunulabilir. Fakat ben
deni?; buradaki «bu toplantıda..» kelimesinin sa
dece o gün yapılan toplantıya münhasır olma
dığını ve o toplantıda bulunmadıkları için 
andiçmemiş olanların, asla tabaan fer'i mahi
yetinde olması itibariyle, asla tâbi olmaları ve 
yine müşterek toplantıda andiçmeleri lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Başka türlü meseleyi hal
letmek çok lâfza bağlı olarak, lafzi bir tefsire 
gitmek olur. Bence bundan maksat üyelerin 
müşterek toplantıda andiçmeleridir. Bunun 
Kanun Koyucunun arzusu olduğunu düşünmek 
ve fer'i asla tâbidir kaidesinden hareket ede
rek, o zaman bulunmayıp da yemin otmiyenle-
rin sonradan yapılacak birleşik toplantıda 
andiçmesini kabul etmek lâzımdır. 

Yalnız şunu arz edeyim ki; bundan sonraki 
seçimlerde, gerek Millet Meclisi, gerekse Se
nato seçimlerine katılacaklar hakkında Anaya
sada bir hüküm bulunmadığı için yeniden se
çileceklerin, Senato üyelerinin Senato önünde 
andiçmeleri için içtüzüklerinde hüküm koymaya 
mecburuz. 

Anayasanın 63 neü maddesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi toplantılarımn Anayasada ya
zılı hallere münhasır olduğunu kabul ettiğine 
göre, bundan sonra seçilecek arkadaşların, iki 
sene sonra, gerek Anayasa ve gerekse Seçim Ka
nunu gereğince, Senatoya gelecek arkadaşların 
birleşik toplantıda değil, Senato önünde an-
diçmesi icabeder, Millet Meclisine gelecek arka
daşlar da Millet Meclisinde andiçmesi icabeder. 
Artık geçici madde rolünü oynamış, vazifesini bi
tirmiştir. Adı üzerindedir, geçici madde olduğu 
İçin yürürlükten düşmüş bulunacaktır. Bu 
nokta hakkındaki maruzatım bundan ibaret
tir. Şimdi «yarınki hareket tarzımız nasıl 
olmalıdır» meselesine temas edeceğim. Bâzı 

i 
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arkadaşlar buyurdular ki : «Mesele tenevvür 
etmiştir, binaenaleyh karar almaya lüzum yok
tur?» 

Bendeniz; burada, vazıh bir konu üzerinde 
vazıh bir karar almazsak yahut hareket terzi
mizi tâyin etmezsek, orada yine bir emrivaki 
ile karşılanmamız tehlikesinden endişe ederim, 
Nitekim; geçen sefer de bâzı arkadaşlar he
men oturumu terk etmek istedikleri halde buna 
muvaffak olamadılar. Orada alınmış olan ka
rara hiçbir arkadaşımız iştirak etmediği hakle 
o karar,, Türlüye Büyük Millet Meclisinin bir
leşik oturumunda alınmış bir karar sayıldı. Hu 
kukeıı de böyledir. Çünkü orada idik. Binaen 
aleyh; yine böyle bir birleşik toplantı sonunda 
«şöyle karar verildi, böyle karar verildi» diye 
bir -vaziyetle karşılaşmamak için, andiçmeyİ 
mütaakıp Başkanlık Divanına bir arkadaşımızı 
f-dbedip, bugün, burada olduğu gibi, Anayasa 
muvacehesinde bu toplantıların ancak bu rae 
sele hakkında müşterek toplantı yapılamıyaea 
ğım izah eimo-d ve bunun sonunda, işte bu 
sebeple gündemdeki üçüncü maddeye sıra gel
diği «aman tekrar gelmek üzere biz müşterek 
oturumu terk ediyoruz, diyerek sözünü bitir 
mesi. ve bütün arkadaşların da Meclisi terk 
etmesi uygun olacağı kanaatindeyim. Yani Se
nato Meclisten dışarı çıkıyor gibi bir düşün 
eeyio bundan kaçınmak yersizdir. Çünkü bu 
tamamen kanuni vo hukukidir. Hukuki olan 
bir şeyin yapılması, da ürkülecek, tevahhuş edi
lecek bir şey değildir. 

isti iraden arz edeyim; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin toplantılarına mahsus olmak üzere 
üzük hazırlıyan arkadaşlar, hazırladıkları bir 

broşürü Tüzük Komisyonundan bâzı arkadaş
lara vermişlerdir. Orada da aynı mütalâada ıs
larla bunun bir metin haline getirilmiş oldu 
ğunu gördük. Yine geçen oturumlardan birinde 
Tüzük "Komisyonunun görüşünü ifade etmek 
üzere yüksek huzurunuzda arz etmiştim : Sayın 
Millet Meclisi Başkanının odasında bir gün sa
bahtan akşama kadar yaptığımız ve parti grup 
başkanlarının da iştirak ettikleri toplantıda gö
rüşlerini izah ettiler. Noktai nazarlarını kabul 
ettirmek mümkün olmadı. Millet Meclisi Reisi 
bir dcnmrj yaptı bu tarzı bereketle böyle bir 
teklifin müsmir olacağına şahsan kaani değil 
lerdî. Çünkü o günkü toplantıda meselenin hu 
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kuki bakımdan halline imkân görülemedi. Top
lantının sonunda bizzat Millet Meclisi Başkanı, 
her iki taraf nok*;a' nazarını muhafaza etmek
ledir, yapılacak bir şey yoktur dedi ve ayrıldı. 

Bu bakımdan, tekrar Başkanlık Divanına 
yazı yazmanın bir fayda sağlıyaeağma kaani 
değilim. Sonra, gündem basılmış ve dağıtıl
mıştır. Şimdi, Millet Meclisi Başkanlığının gün
demi değiştirebileceğini tahmin etmiyorum. 
Buna göre yapılacak tek şey kalıyor, o da and-
iemeyi mütaakıp bir arkadaşın; meselenin hu
kuki tarafını kısaca anlatması ve bu sebeple 
bu toplantıya katılmıyacağımızı ifade etmesidir. 
Arkadaşların; üçüncü maddeye sıra gelinceye 
kadar koridora çıkmaları, ve bu maddenin mü
zakeresinin hitamında tekrar salona girmeleri
dir. 

Arkadaşlar; tereddütsüz, kimse kimseyi 
araştırmadan, diğer arkadaşım ne yapıyor di
ye bakmadan ve şaşkınlık alâmeti göstermeden 
müttehidolarak bir hareket ihtiyar ederiz. Ge
çen sefer bir emrivaki ile karşılaştık, zaten 
konuşulacak şey fazla değildir. Senato 5 kişi 
seçmiştir, halbuki üç kişi olması lâzımdı, di
yeceklerdir, biz toparlanıncaya kadar yine aynı 
şekil olacaktır. Binaenaleyh doğru olan hal 
şeklini anane haline getirmek bakımından böyle 
bir hareket yapmak doğru olur. Çünkü gele
cek Senatoların teamülünü de biz tesis etmiş 
olacağız. Bu bakımdan da büyük hassasiyet 
göstermemiz lâzımdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Orbay. 
KÂZIM ORBAY — Çok sayın arkadaşlarını; 

senatör arkadaşlarımızın Senato önünde and-
içmelerinin uygun olacağı hususunda görüşümü 
tekrar arz ediyorum. 

Sayın Alpiskender arkadaşımızın bahis bu
yurmuş oldukları maddeyi tekrar huzurları
nızda okuyacağım. Bu madde, arz etmiş oldu
ğum görüşü takviye eder mahiyettedir. 77 nci 
maddenin metni aynen şöyledir : «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri görevlerine baş
larken şöyle andiçerler.» Bunun içinde en mü
him olan kayıt, «görevlerine başlarken* kaydı
dır. Senatörlerin bu madde içerisinde kaydedi
len görevleri senatörlüktür. Binaenaleyh, Se
nato üyesinin vazifeye başlaması Yüksek Mec
lisinize katılmak suretiyle burada mevki al-
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maşıdır. O halde Sayın Artus arkadaşımızın cttiı 
gelecek Tüzük için düşünmüş oldukları gibi, 
bundan sonra gerek ara seçimlerinde, gerekse 
daha evvel birinci maddeye göre yapılmış olan 
törene katılmamış olan arkadaşların andiçme-
leri bundan sonraki andiçmeler için bir misal 
teşkil etmez. 77 nci madde gayet sarihtir. Se
nato üyeleri görevlerine B. M. Meclisine gir
mek suretiyle başlamaz, bu Yüksek Heyete 
katılmak suretiyle başlar. Binaenaleyh bu ba
kımdan mâruzâtımı tekrar yüksek oylarınıza 
arz etmek için, Yüksek Başkanlıktan istirham 
edeceğim. Andiçmenin de 77 nci maddeye göre 
burada yapılması uygun olur. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, Anayasamızın Cumhuriyetin temel 
kuruluşuna mütaallik üçüncü kısmı üç bölümü 
ihtiva etmektedir. 

(A) bölümü; Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ait bulunmaktadır. 63 ncü maddesi de : 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Mecli
si ve Cumhuriyet Senatosundan kuruludur.» 
denmektedir. Mütaakıp fıkrası da «Meclisler, 
Anayasada gösterilen hallerde birlikte topla
nır.» demektedir. 

Mütaakıp maddeler Türkiye Büyük Milltt 
Meclisinin görev ve yetkilerine ınütaalliktir, 
Fakat bu mütaakıp maddelerde yeminin nere
de yapılacağı hususunda bir kayıt yoktur. 
Ancak (B) bölümünde meclislere ait müşterek 
hükümler kısmında bu 77 nci madde yer al
maktadır ki; burada da «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri görevlerine başlarken şöyle 
andiçerler.» denmektedir. Yani muhterem ar
kadaşlarını; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
huzurunda yemin eden kimse ne senatördür, 
ne milletvekilidir; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesidir arkadaşlar. 

Onun için, biraz evvel konuşan muhterem 
Bekata arkadaşımızın da dediği gibi, işi bir 
his haline getirmeden biz yarınki müşterek 
toplantıya iştirak etmeye ve tutumumuzun no 
olacağı hakkında burada yüksek fikirleriniz 
neticesinde bir karara vardıktan sonra, orada 
bunu savunmak suretiyle işi Meclisimize yakı
şır bir şekilde müdafaa etmiye taraftar bu
lunmaktayım. Maruzatım bundan ibarettir, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakur t , 
ESAT M AHM UT KARA KURT (Ur ta) — 

Sayın Cemal Bey arkadaşımız hu hususu tama
men tesbit etti . Şimdi malûmııfdiniz kısaca ifa-
de e tmek lâzımdır ki, T. B. M. M. nin üyesi uJa-
bilmek için, hem Millet Meclisinin hem de Se
na tonun müşterek toplanması mutlaka, lazım
dı r, şar t t ı r . 

T. B. M. M. dendiği zaman Cumhur iye t .Se
natosu ve Millet Meclisi birleşmiş du rumda bu
lunacakt ı r . Şimdi Anayasa hangi nok ta la rda T. 
B. M. M. o larak toplu çalışacağını göstermek
tedir . Ve binaenaleyh biz yemin ederken yalnız 
Senato üyesi o larak değil, yalnız Millet Meclisi 
üyesi o larak değil, onun üstünde müşterek Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak yemin 
etmekteyiz. Ancak bu yemin yapı ld ık tan son
rad ı r k i ; Anayasanın tâyin ettiği müşterek top
lan t ı l a rda söz sahibi olmak salâhiyetini kazanı
yoruz. Madde sa r ih t i r efendim. Türk iye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri , yani Senato üyeleriyle 
Millet Meclisi üyeleri toplanır lar , görevlerine 
baş la r la rken andiçerler , denmektedir . Şimdi iki 
üyemiz de ya r ın görevlerine baş lamaktadı r la r . 
b inaenaleyh müş te rek toplant ıda yemin etme
ler i şar t t ı r . 

Muhterem Senato üyelerinin yarın, Büyük 
Millet Meclisi müzakereler ini terketıneleri husu
sundak i nok ta i nazar ına, İtilmiyorum, ben işti
rak etmek is temiyorum. Belki bir tedai netice
sidir. Bendeniz 1957 Meclisinde de (-alıştım. 
Meclisi t e rke tmek bana sempat ik gelmedi. Biz 
buraya geldiğimiz günden beri vatanın ve mem
leket in müşterek menfaat ler ini her şeyin üstün
de t u t a r ak , müşterek bir mesai ile bütün ıs t ı rap
lar ı önlemeye .çalışmış ve her iki taraf da bu 
sahada büyük fedakâr l ık la r yapmış koalisyona 
dâhi l ik i p a r t i hal indeyiz ve aynı zamanda iki 
Meclis halindeyiz. B u r a d a güzel bir hava için
de çalışıyoruz. Şimdi senatonun, Büyük Millet 
Meclisini t e rke tme hareket i belki caiz olabilir, 
faka t sevimli olmaz kanaat indeyim. 

B A Ş K A N — Sayın F ik r e t Turhangi l . 
F İ K R E T T U R H A N G İ L (Aydın) — UiVıı-

dim bendeniz de Anayasanın 63 ncü maddesinin 
hususiyet i üzer inde d u r u r k e n 2 ııci bir Anayasa 
mevzuunun or taya çıktığı kanaat indeyim. Biz 
birleşik top lan t ıda gündemin Anayasaya, aykır ı 
o larak tanzim edildiğini iddia ediyorduk. Sayın 
Âmil Ar tüs , haz ı r l anmakta olan tüzükde Cum

huriyet, Senatosu üyelerinin bu .Mecliste yemin 
etmeleri hususunun dercini derpiş et t iklerini 
beyan etti ler. Peşinen şunu söylemek isterim ki, 
bu şekilde bir beyan kanaat ime göre Anayasaya. 
aykır ıd ı r . Benden evvel konuşan Cemal Bey de, 
Ka raku r t Beyefendi de bu hususu açıkça izah et
tiler. Ben uzat mıyacağım, açık olarak iki keli
me ile ifade edeceğim. ; 

Muhterem Orbay'ın t ikri yer inde olamaz. 
Çünkü 77 nei maddenin yalnız göreve başlama 
hususunu değil, göreve başlama mahallini ve gö
reve başladığı Meclisin mahiyetini bilmemiz lâ
zımdır. Madde aynen «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri» demektedir . Bu Türk iye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi üyeleri dâhildir . Şu halde bu 
üyeler nerede yemin edecek le rd i r ' Bu da İm 
maddeden açıkça, ç ıkmaktadı r . Çünkü Türk iye 
Büyük Millet. .Meclisi üyelerinin yemin edecek
leri yv.v maddenin medlulü ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sayın Karasapan. 
CKLÂL TUVFİK KARASABAN (Afyon Ka-

rahisar) — Muhterem Başkanım, muhterem ar
kadaş la r ; maalesef Anayasada bırakı lan bâzı 
boşluklar bizi mesaimize başlarken Meclisle Se
nato ihtilâfı gibi hiç arzu etmediğimiz bir saf
haya get irdi . Arkadaşımızın bilhassa müşterek 
top lan t ı l a r meselesi hakkındaki müta lâa lar ın ı 
bü tün etrafı ile izah ettiler. Yalnız bendenizin 
nâçiz katmalına güre, 77 ııci madde münhasıran 
yeminin şeklini belir tmek için konulmuş bir 
maddedir . Burada «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin» demesinin sebebi de bunun mec
lislere ait müşterek hükümler arasında bulun
masından ileri gelmektedir . Çünkü aksi takdir 
de Meclis üyeleri için ayrı . Senato üyeleri için 
ayrı bir takım tasrihatta, bulunmak icabederdi, 
ki, bu usule uymazdı. Bu itibarla. 77 nei madde
nin mu t l aka yemin etmenin Senatoyla Millet 
Meclisinin müşterek t oplant ısında, yapılacağını 
âmir o lduğunu zannetmiyorum. 

Muvakka t birinci maddeyi arkadaş lar ımız 
yine kâfi derecede izah ettiler. Bu madde hük
mü ilk yeni Anayasaya göre ilk yeni toplana
cak Türk iye Büyük Millet Meclisine a i t t i r ki, 
bu Meclis toplandığı zaman, ne Senato ne de Mi
llet Meclisi yoktu, ve bu müşterek top lan t ıda 

] meydana geldi. Buna da. en yaşlı üye r iyaset et-
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ti ve ilk Birleşimde yeminler yapıldı. Ondan son
ra yeminlere birleşik toplantıda devam edilme
si, itiraf etmek lâzımdır ki, bir zühulden ibaret 
olmuştur. Çünkü bilhassa şu noktaya işaret •+-
mek isterim, yüksek malûmunuzdur ki ; .Mille! 
Meclisi Hükümete eğer 18 ay zarında ih; <k-ı'a 
güvensizlik ifade ederce üçüncüsünde Meclisin 
dağılması ve yeni intihaba gidilmesi ieabeder. 

Halbuki Senato için böyle bir şey yoktur. 
Senato toplantılarına devam edecektir. 

Farz edelim bu 18 ay zarfında - katiyen te
menni etmeyiz - böyle bir şey oldu ve Meeds 
tekrar intihabata gitti ve hu sırada da Senatoya 
bâzı üyeler tâyin edildi. Onların yemin etmesi 
için intihaba tın. neticesini beklemek ve Meclisle 
müşterek toplantı yapmak mı icabedecektir.' 
(Bravo sesleri) Binaenaleyh, bu bakımdan da 
vâzıı kanun ki, aramızda Anayasanın hazırlan
masında gayet faal rol almış pek muhterem hu
kukçu arkadaşlarımız vardır, onlar da bu ihii-
mali biraz olsun düşünmüş olacaklardır. Zan
netmiyorum ki, böyle bir şey boş bırakılmış ol
sun. Binaenaleyh, mesele bir prensip meselesidir, 
maksadımız Meclisle Senato arasında ihtilâl çı
karmak değildir. Bilâkis Anayasanın salim bir 
şekilde işlemesi ve Senatonun kendisine verilen 
hak ve imtiyazları bağımsız bir şe aide ve her
hangi bir ufak mülâhazaya saplanmadan tatbik 
edilmesidir. Benim mâruzâtım bum'an ibaı\ Ltiı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İzzet Birant 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Senatörler; Anayasanın 63 neü maddesi 
her iki Meclisin ancak Anayasa ile belirtilen hu 
suslarda beraber çalışacağını ve binaenaleyh iki 
Meclisin ayrı, ayrı toplanmaları icabedeceğin! 
esas olarak koymuş bulunuyor. Geçici birinci 
madde müşterek toplantıyı Büyük Millet Mecli
sinin hukuki varlığının teessüs etmesi için şart 
koymuştur ve bu da ilk toplantıda, Meclislerin 
müşterek toplantılarında, teessüs etmiş oluyor. 

İki Meclisin müşterek yapacağı bir vazife 
daha vardır, Reisicumhur seçilir. Bunu da yap
tıktan sonra artık müşterek toplantıyı icabetti -
recek bir husus kalmış olmuyor. Bu hususlarda 
Sayın Orbay'm işaret buyurdukları, hilâlinra 
gelecek üyelerin kendi meclislerinde andiçmeleri 
pek tabiî olur. Bu esasa göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mânevi şahsiyeti her iki mec
lisin fonksiyonları ile tekemmül eden bir husus 
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oluyor. Yani bir kanunun yapılması ancak iki 
Meclisin, ayrı ayrı tabiatta olan iki Meclisin 
müşterek kararından geçtikten sonra kanuniyet 
kesbetmesi itibariyle bu şekilde mütalâa edilmesi 
yani mutlaka müşterek toplantı halinde değil, 
fakat .yaptıkları işin tekemmülü itibariyle bir 
vahdet ifade etmesi yönünde anlaşılması lâz:m-
gelir. Binaenaleyh, yarınki toplantının 1 nci 
maddesi için de Anayasanın bu hükümlerine uy-
mıyacağı mütalâasını zaruri farz ediyorum. O 
halde tensip buyurulursa, şu anda, kısa bir tatil 
ile bir ihtisas komisyonu hemen seçilip meseleyi 
kısa bir zaman içinde derhal tetkik e-sinler. 
Maddeyi müştereken gözden geçirsinler. Ve bize 
de yarın için takibedeceğimiz yolun kesin hattını 
tesbit etme imkânını böylece sağlamış olalım. 
Kanaatimce oraya gidip, oradan salonu terk 
ederek çıkmak şekil itibariyle uygun olmayacak
tır. Her halde Anayasanın boşluklarının oldu
ğuna da kaani değilim. Fakat maddelerin hat
larının, devamiyet içinde ifadesine elbetteki muk
tedir olunamaz. Fasıla, fasıla bunu'tesbit eder. 
Fakat bunu mütalâa ederken tamamiyet için 
kendi mahiyetinde mütalâa etmek lüzumu aşi
kârdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere tak
riri vardır, fakat söz alanlar arasında bir iki 
arkadaş daha var, müsaadenizle onları da dinli
ydi m. 

Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 77 nci 
madde T. B. M. Meclisi üyelerinin nasıl 'yemin 
edeceğini belirtmiş ve fakat nerede yemin ede
ceğini acık bırakmıştır. Fakat hu unutulmuş 
değildir. Çeşitli ihtimaller nazarı itibara alına
rak mahsus böyle bırakılmıştır. Buna karşılık 
bir başka madde daha vardır ki; bu maddede 
sadece nasıl yemin edileceği değil, nerede yemin 
edileceği de belirtilmiştir. 

9(5 nci maddeye bakalım; Cumhurbaşkanı
nın nasıl yemin edeceğini belirtirken nerede 
yemin edeceği de belirtilmiştir. Şöyle diyor 
madde «Cumhurbaşkanı göreve başlarken Tür
kiye Büyük Millet Meclisi önünde şöyle and-
içer» Demek oluyor ki ; eğer Anayasa yapı
lırken mutlaka .senatörlerin ve Millet Meclisi 
üyelerinin de Büyük Millet Meclisi önünde 
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yemin etmesi lâzımgetee idi, f>u takdirde bu
raya mutlaka nerede yemin edeceği, Cumhur
başkanının yemin şeklinde olduğu gibi, belir-
tâlirdi. Ben o kanaatteyim ki, Anayasada ille 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin edil
mez diye bir kayıt olmamakla beraber, sena
törlerin mutlaka birleşik oturumda yemin et
meleri lâzııngeldiğinc ait bir kayıt da yoktur. 
96 nci madde aksine ışık tutmaktadır. 

Arz edeceğim ikinci husus, ikinci problem 
hakkındadır. Kanaatimce dâva üç kişi mi, ye
di kişi mi değil. Meselenin üç ayrı noktası 
vardır. Birincisi Meclislerin eşitliği proble
midir. Eğer buradaki teklif Senatodan yedi, 
Millet Meclisinden üç kişi gitsin diye gelsey
di, ben şahsan bu teklifin derhal karşısına çı
karak Meclislerin eşitlik prensibine uyulması 
için savunmayı bir vazife bilirdim, ikici prob
lem Senatonun hakları, problemidir. Meclis 
Senatonun fikrini almadan peşi, peşine karar
lar vermiştir. Şu halde bu hakkı savunmak 
bizim için bir vazifedir. Kendi hakkını savun
makta hassas olmıyan bir Meclisin yarın mil
letin haklarını savunmada büyük güçlük çe
keceğine inanırım. Ondan dolayıdır ki, mese
lenin başında Senato, mesaisi bakımından ken
di haklarını savunmalıdır. Burada bir karar 
alınmalıdır. Meclisi terk etmemeli, fakat Mec
lise katılmamalıdır. Burada Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplantısına katılmamak me
selesi vardır. 

Üçüncü probleme gelince; başlangıçta ana-
ıMer teşekkül ederken bir, olmak vej^a olma
mak problemi mevcuttur. Kararlarınızla ve 
tutumlarınızla buna hükmedeceksiniz, buna 
karar vereceksiniz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hacıbaloğlu. 
FBHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 

neden kifayeti müzakere takririni okutmuyor
sunuz Okutacaksınız, heyeti umumiye ka
rar verir. Ondan sonra söz verirsiniz. 

BAŞKAN — Daha söz almış olanlar var
dır. Takdiri Başkanlığa bırakınız. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Ben
deniz de yarınki müşterek toplantının günde
minde yazıla 1 nci ve 2 nci maddelerine Se
natonun iştirak etmemesi noktai nazarını sa
vunacağım. 

L§ 19.12.1961 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar; Anayasanın 63 ncü 

maddesi hangi hallerde müşterek toplantı ya^ 
pılaeağı hususunu tadadı olarak ve tasrih su
retiyle tâyin etmiştir. Biz Anayasanın hangi 
maddesinde müşterek toplantı yapılacağı hu 
susunda bir işaret gördüğümüzde, o mevzu 
üzerinde müşterek toplantı yapacağız. Bunun 
bu şekilde tevsii suretiyle müşterek toplantı
ları çoğaltmaya hakkımız ve yetkimiz yoktur, 
Bu noktayı böylece arz ettikten sonra, biraz 
evvel konuşan sayın arkadaşımın da beyan bu
yurdukları gibi, 77 nci madde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yemin edeceğini ve 
yeminin metninin neden ibaret olduğunu tâyin 
etmiştir. Binaenaleyh, şurada yemin edecek 
tir, burada yemin edecektir diye bir sarahati 
muhtevi değildir. Bir arkadaşımızın, «görev 
leriııe başlamadan evvel yemin ederler» şek 
ündeki mâruzâtı, yani bu salona girip te ye 
m in vazifesine başlamasına tekaddüm eden 
arılarda bu arkadaşın yeminini önlemeye lüzum 
ve mahal yoktur. 

Muvakkat birinci maddeye gelince; yeni 
Anayasa ile teşekkül eden yeni Meclislerin ilk 
vazifeye başlamalarına taallûk eden bir hü 
kümdür. Bir defaya mahsus bir hükümdür. 
Zaten muvakkat oluşunun da mahiyeti budur 

Şimdi sarahat bulunmadığına göre, bizini 
ancak yarınki gündemin 1 nci ve 2 nci madde 
'1 erine iştirak etmememiz icabedecektir. Maru
zatım bundan ibarettir. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okuyoruz efendim. 

İHSAN HAMİT TİCREL (Diyarbakır) 
Aleyhinde söz istiyorum. {Okunsun da soıirtı, 
sesleri) 

BAŞKAN -—• Efendim, takrir okunsun ev
velâ. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Kifayet kabul ıbuyuruklu 

ğu takdirde Cumhuriyet Senatosuna iltihak 
eden 2 ıs aynı üyemizin tekliflerine karar veril
mesi 'teklifimizin reye konulmasını arz ve teklif 
eyleriz. 

Ankara Afyon Karahisar 
Niyazi Ağırnaslı Celâl Tevfik Karasapan 

İHSAN HAMİT TlOREL (Diyarbakır) 
Muhterem arkadaşlarım-, bu kadar müzakere-

208 ~ 



C. Senatosu B : 1 
den sonra kifayeti müzakere aleyhinde kürsüye 
çıkmalk biraz garip geliyor ama, üzerinde <du-
ralmıyan bir nokta vardır. Bu noktanın görü
şülmesi •muvafık olur. 598 Milletvekili ve Sena
to âzası bunun haricinde tabiî azalarla Riyaseti-
cumhur kontenjanından gelmiş olan arkadaşlar 
B. M. M. nde yemin etmiş bulunmaktadırlar. 
Şimdi iki arkadaş için Millet Meclisiyle Senato 
arasında 'bir ihtilâf yaratıp, bunları B. M. M. 
huzurunda yemin etmekten alıkoymak doğru 
bir şey değildir. Esasen demin mevzuubahsedi-
len seçim mevzuu bile, memlekette iş yok mu
dur İki, bu işlerle meşgul oluyorsunuz diye ilı-
kam altında kalırken, bir de ortaya yemin 
mevzuunun bir iş olarak çıkması 'doğru değildir. 
Ve bu ilki arkadaş için bir ihtilâf mevzuu yarat
mak Senatonun lehine bir şey olmaz. Bu itibar
la müzakere kâfi değildir diye mütalâa arz cl-
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Niyazi Ağırnaslı ve Celâl Karasapanin 

önergesi tekrar okundu.) 
ÂMÎL ARTÜS — Evvelâ kifayeti oya koya

caksınız. 
BAŞKAN — Diğer kifayet takririni okutu

yorum, 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu aydınlanmıştır. Fazla. 

görüşmeye lüzum kalmamıştır. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki okunan bu takriri reylerinize sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul • 
edilmiştir. 

Efendim, müşterek imzalı bir iki tane tek
lif daha vardır. Müsaadenizle bunları da ayrı 
ayrı okutturacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 .12 .1961 Çarşamba günü yapılacağı bil

dirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan
tısındaki gündemin ikinci maddesinin görüşül
mesinin Anayasa aykırı olduğu bildirilerek müş
terek toplantının terk edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Yozgat Afyon 
Sadık Artukmao Rasim Hancıoğlu 

19,12.1961 0 : 1 
BAŞKAN — Bu teklifi Yüksek Heyetin rey-

lerine... (Hepsi okunsun sesleri) O halde diğer 
önergeleri de okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasada tahlifin müşterek oturumda ya

pılacağına dair bir hüküm bulunmadığından. 
Senatoya yeni katılan üyelerin Meclisimizde 
yemine davet edilmelerini arz ve teklif ederini. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
Yeniden vazifeye başlıyacak C. Senatosu 

üyelerinin andiçme Meclisinin tesbitinin, kuru
lacak geleneklere esas teşkil etmek ve Anaya* 
sa boşluğunu doldurmak amaciyle ve esaslı 
bir şekilde tesbit ve tetkiki için; 

1. Konunun evvel emirde Anayasa ve Ada
let Komisyonunda, tetkik edilerek Meclisimize 
getirilmesini, 

2. Müzakerelerin kifayetini. 
Yüksek tensibinize arz ederim. 

İstanbul 
Berç Turan 

BAŞKAN — Efendim son okunan teklif en 
aykırı teklif. Evvelâ bunu Yüksek Meclisin 
reylerine arz edeceğim. Takriri tekrar okutu
yorum. 

(Berç Turan'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu teklifi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Ünaldı'mn önergesi tekraı* okun
du.) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Teklifimi 
geri alıyorum efendim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —- Bu teklif geri alınmıştır efen
dim. 

(Sadık Artukmaç'ın ve Rasim Hancıoğlu'-
ntın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu teklifi reylerinize arz edi
yorum. Kabul buyuranlar. Kabul etmiyenler... 
23 e karşı 38 reyle reddedilmiştir. 

Şimdi yine ayrı mealde olmak üzere bir 
başka teklif daha geldi. Hemen hemen aynıdır. 
(Aynı değil sesleri, okunsun sesleri) Okutuyo* 
rum efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi toplantı gündemi Anaya
saya ay kın olarak tanzim edildiğinden, 
20 . 12 . 1961 .saat 15 te yapılacak birleşik 
top kınlıya kat ummaması m arz ederiz. 

Kefe t Aksoyoğlu Fikret Kuytafc 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Bu teklifi de reylerinize arz 
ediyorum... (Anlaşılmadı sesleri) peki efendim 
takriri, tekrar okutuyorum. 

(Refet Aksoyoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
tekra;- okundu.) 

NÜ YİT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında • sl'v/ istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlar, oylamaya henüz geçilmemiştir, mü
zakerenin usule uygun olup olmaması hususun
da eski Tüzüğün 81) ucu. maddesinde hakkı 
tekaddüm vardır, 

Demin muhterem Başkanın reye koyduğu 
takrir, yarınki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtamanıa kal ıJmamayı lazammım etmekte idi. 
Bu tekli i! reye konmuştu. (Öyle değil, girip 
terk etmek kabul edildi sesleri.) (Terk etmek 
sesleri) Şimdi netice itibariyle gidip terk et
mek, yoklamadan sonra terk etmek, katılma
mak aynı mahiyette görülebilir, ayrı da te
lâkki edilebilir. Ayrıca, demin okunup oya su
nulan kifayeti müzakere takriri iki ayrı mad
deyi ihtiva etmektedir. Bit maddelerden birisi 
için ayrıca Mehmet (inaldı arkadaşımızın bir 
müstakil takriri vardı. Başkan bu takriri oku
du ve Mehmet (inaldı bu takririni geri aldı. 
Ama ki ['ayeti müzakere takririnde ikinci bir 
konu ayrıca teklif edilmiş bulunmaktadır. Muh
terem Başkanın dikkatine arz ederim, bu ikinci 
konu oya sunulmaırnştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) - • Usul hakkında 
m:ı istiyorum. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Biraz önceki 

önergede birleşik toplantıya katılıp katılma
mak ve ikinci ma fidenin görüşülmesi hususu var 
idi. Şimdi oya arz edilecek olan önergede ya
rınki birleşik toplantıya iştirak edilmemesini 
istemekledir. Muhterem arkadaşlarım. Anayasa 
sarihtir. Anayasanın âmir hükümleri gereğince, 
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bu hususta Senatonun toplantıya İştirak et
mesi. mümkün değildir. Bu itibarla önerge Ana
yasaya mugayirdir ve oya konulmaması icabe
tler. Arz ederim. (Alkışlar. 

BAŞKAN — Sayın Refet; Aksoyoğlu. 
REFET AKSOFOĞEU (Tabiî Üye) — Muh

terem arkadaşlar, Anayasanın 85 nci maddesi 
mucibince, müşterek toplantı yapıldıktan sonra 
Senato üyeleri veya Millet Meclisi üyeleri 
ajTi ayrı. mütalâa edilmez. Her birisi birer bi
rer Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesidir* 
ler. Senato üyeleri, yarınki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplantısını terk etse bile, salt 
çoğunluğu muhafaza ettiği müddetçe alman 
kararların hepsi tatbikat safhasına girecektir. 
Bu bakımdan Başkanlık Divanının lehde olma
sına rağmen, Millet Meclisi Başkanlığı gündeme 
bu maddeleri ah]), Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündemi imiş gibi ilân edemez. O halde 
Başkanlık divanları müşterek karar vermedikçe 
Senatonun. Türkiye Büyük Millet. Meclisinin 
müşterek toplantısına katılmaması icabeder. 
Verdiğimiz takrir diğerinden farklı olarak (terk 
etmek yerine) toplantıya katılmamaktır. Bu 
hususu arz ederim. (Alkışlar.) 

ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) — 
Efendini, ben konuşacaktım, fakat Tüzük usul 
hakkında iki kişiye konuşma hakkı veriyor. 
Ben üçüncü, dördüncü olacağım için vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN - Peki efendim, takriri tekrar 
okutuyorum. 

(Refet Aksoyoğlu ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN" — Aynı mahiyette diğer bir tek
lif daha var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Yarınki T. B. M. M. Birleşik Toplantısına 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin katılmamala
rını ve katılannyacağımızm da bir yazı ile bu
günden Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bitlis Senatörü 
Cevdet Geboloğlu 

BAŞKAN — Buyurun Niyazi Ağırnaslı. 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu ikinci takrirde sanıyorum 
ki; Meclislerin karşılıklı durumlarının tecelli 
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bakımından Anayasa muvacehesinde Millet Mec
lisi Başkanlığı tarafından bize karşı düşünülen 
durum ne olmalıdır konusunun halli bahis mev
zuudur. Bu itibarla kendilerine bir yazı yazılsın. 
Muhterem arkadaşlarım eğer iltihak ederse bu 
takriri kabul edelim. Buna göre gündemin tan
zim edilmesi ve gündem metninin dahi Anayasa
ya mugayir bulunması sebebiyle Cumhuriyet Se
natosunun bu birleşik toplantıya katılmamaları 
gerekmekte olduğunu bildirelim. Bu keyfiyet bir 
yazı ile bildirilsin ve bunu ıböylece kabul edelim. 

FİKRET KUYTAK (Tabiî Üye) — İltihak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, ıbu hususta serdedil-
miş bulunan aynı mealde ayrı, ayrı takrirler var, 
reylerinize arz ediyorum, (İltihak ediyoruz ses
leri) 

4. — SORULAR 

Sözlü sorular 
•BAŞKAN — Efendim, gündemimizde mev

cut soruların görüşülmesine geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
sî Yardımcının, imar maksadiyle evvelce muhte
lif şehirlerimizde yapılmış olan istimlâklere dair, 
İçişleri ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı ve İçişleri Baka
nı buradalar mı?. Maliye Bakanı yok, İçişleri 
Bakanı burada. Soru sahibi Veysi Yardımcı bu
radalar mı? (Burada sesleri) 

VEYSt YARDIMCI (Ağrı) — Maliye Baka
nının da bulunduğu bir günde bu soruma cevap 
verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — - O halde Maliye Bakanının da 
bulunduğu bir oturumda cevaplandırılsın. 

VEYSÎ YARDIMCI (Devamla) —- Maliye 
Bakanı davet edilsin. 

BAŞKAN — Talik ettim. (Davet edilsin ses-
leri) Efendim vermiş olduğum karar da budur 
zaten. Sayın Maliye Bakanının bulunduğu bir 
celse olması bu demek değil midir? 

İkinci soruya geçiyoruz. 

2. — TJrfa Cumhuriyet Senatosu Üyesi Vasfi 
Gerger'in, şehrin insan nakli ihtiyacını karşılı-
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Bir yazı île bildirilmesine arkadaşımız iltihak 

ediyor. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir ilâve 
rica edeceğim, müşterek toplantının gündemini 
hazırlamak üzere müşterek divan toplantısı ya
pılması kaydının da ilâve edilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmelt Ünaldı, yazıla
cak yazıya, her iki Başkanlık Divanlarının top
lantısından sonra alınacak kararla toplantı ya 
pumasının yazıya ilâvesini teklif etmektedir. O 
halde birbirinin aynı olan iki teklife, Mehmet 
Ünaldı'nın mütalâasını da eklemek suretiyle 
Başkanlığa böyle bir yazının yazılması hususunu 
reylerinize sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-

j yenler... Ekseriyetle kaJbul edilmiştir. 

VE CEVAPLARI 

yan dolmuş sahipleri hakkında İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/2) 

I BAŞKAN — Vasfi Gerger buradalar mı efen-
j dini. (Burada sesleri). Sayın Bakan buradalar. 

Soruyu okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kamyonet olarak Belediyeden plâka alıp in

san nakli suretiyle çalıştırılan dolmuş sahiple
rinden bidayeten hususi lüks ruhsat harcı ola
rak 1 200 lira alınmakta iken bu defa ticari ma
hiyette addedilerek ilâveten ve ayrıca 2 400 lira 
ruhsat harcı istenmekte olduğu öğrenilmiştir. 

Hem hususi, hem ticari mahiyette iki çeşit 
ruhsat harcı istenmesinin kanuni ve hukuki mes
nedinin ne olduğunun ve şehrin insan nakli ihti
yacını karşılıyan bu kabil vasıtalar hakkında ne 
düşünüldüğünün içişleri Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasının teminine yüksek 
müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

8 . 12 . 1961 
Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Buyurun Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 
(Adana) — Bir sual münasebetiyle Senatonun 
Sayın üyeleri huzurunda ilk defa söz almış bu
lunuyorum. Muhterem Senatörleri hürmetle se
lâmlanın. (Bravo sesleri ve alkışlar) Senatör 
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arkadaşlarımın soracakları suallerde kendilerini 
tatmin etmeye daima çalışacağım, ve ikazların
dan da istifade edeceğim. (Bravo sesleri) 

Simidi Sayın Urfa Senatörü Vasfi Gerger ar
kadaşımın Ankara Belediyesi hudutları dâhilin
de çalıştırılan Münibüslerden alman fazla vergi 
hakkındaki suallerine arzı cevap ediyorum, 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 ncu mad
desinin 5 nci fıkrasına göre, Belediye hudutları 
dâhilinde otobüs, omnibüs, otokar, tünel, treley-
büs işletme hakkı münhasıran belediyelere aittir. 
Belediyeler bu vasıtaları bizzat kendileri çalış
tıracakları gibi, bir inhisar teşkil etmemek üze
re ikinci şahıslara imtiyaz vermek hakkına da 
sahiptir. 

17 . 4 . 1961 tarih 5/11 - 1102 sayılı Bakan
lar Kurulu karariyle değiştirilen Trafik Kanu
nuna göre hazırlanan tüzükte 8 ilâ 10 yolcu ta
şıyan, yani şoförden başka 8 kişi veya daha 
fazla yolcu taşıyan nakil vasıtalarına küçük oto
büs tâbir edilmiş ve bunlar da bu suretle Beledi
yeler Kanununun 19 ncu maddesinin beşinci 
fıkrasındaki nakil vasıtaları arasına girmiş bu
lunmaktadır. Belediyeler, belediye hudutları dâ
hilinde otobüs, omnibüs ve minibüs gibi vasıta
ları münhasıran kendileri çalıştırırlar, bunların 
çalıştırılması için başka bir şahsa veya firmaya 
imtiyaz tanıyabilirler. Bu minibüslerin şimdilik 
belediye banliyölerinde çalışmaları için ruhsat 
verilmesine Belediye Encümeninde Ağustos ayın
da alman bir kararla müsaade edilmiştir. O za
man bu vasıtalardan 2 400 lira ruhsat harcı alın
ması da kararlaştırılmıştır. Fakat sene sonu gel
diği için bu minibüs sahipleri bendenizi Vekâlet
te ziyaret ettiler. Ankara Valisi ile görüştüm. 
Kendilerinin mağdur olmamaları için bu aym 
8 inde alınmış bir Belediye Encümeni karariyle 
bu yıl içinde ve yıllık olarak bu vasıtalardan 
2 400 lira alınması icabetmektedir. Fakat bu 
minibüs sahiplerinin mağdur olmamaları için 
2 400 lira olan ruhsat harcı, 1 000 liraya indi
rilmiş bulunuyor. Bu da Vilâyet Encümeninden 
alman bir kararla sağlanmış bulunmaktadır. İza-

• hatundan da anlaşıldığına göre, kendilerine âza
mi müzaharet gösterilmiş bulunuyor. Bundan 
şüphe etmemeleri gerekir. Ankara vilâyetinde 
çalışan bu gibi vasıtalardan evsaflarına göre na
kil resmi de alınmaktadır. Şimdi bu vasıtalar
dan alman resmi arz ediyorum. 
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6906 sayılı Kanuna göre, nakil vasıtalarından 

150 liradan 1 800 liraya kadar lüks resim alın
maktadır. Bu resim, vasıtaların kilosuna göre 
tâyin ve tesbit edilmektedir. Kamyonet ve mini
büslerin plâkalarına dikkat bııyurmuşsanız gör-
müşsünüzdür ki, (Kt) markası koyarlar. Usulen 
bundan maada (T) yani taksi işareti diye bir 
şey koymaları lâzımdır. Bunu koymıyanlar lüks 
vergisine tâbidir. Bunlar, bu şekilde daha ev
vel bir vergi ödemişlerdir. Demin arz ettiğim, 
Ağustos ayında alman Belediye Encümeni kara
rından sonra, bunlara belediye hudutları dâhi
linde otobüs yerine çalışmaları için 2 400 liralık 
bir resim tesbit etmiş, bu sene Bakanlığımın ta
vassutu ile bu iş bin lira ile minibüs çalıştıran
ları memnun edecek şekilde halledilmiştir, arz 
ederim, (Bravo sesleri, alkışlar; 

BAŞKAN -—• Sayın (İerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar-

kudaslar, Sayın İçişleri Bakanının, 2 400 li
ranın son alman bir kararla i 000 liraya in
dirildiği hakkındaki beyanlarına bilhassa te
şekkür ederim. Yalnız şunu da itiraf etmek lâ-
zımgelir ki, bu mevzuda verilen cevap bendenizi 
tatmin etmemiştir. Vereceğim izahat üzerine 
Yüksek Heyetinizin de tatmin edilmemiş oldu
ğunu göreceğimi tahmin v<- üınidediyoruın. 

Şimdi, bahis buyurdukları belediye encü
meni kararı hakikaten 19 . 9 .1961 gününde ve
rilmiş ve İçişleri Bakanlığınca da 24 Ekim 1961 
tarihinde tasdik edilmiştir. Simdi, belediyenin 
istinadettiği yönetmeliğin birinci maddesinde 
şöyle deniyor : «Madde 1. •— 5 Mayıs 1961 ta
rih ve 5/1102 sayılı Karayolları Trafik Tüzüğü
nün 11 nci maddesinde tasrih edilen Minibüs
lerin Ankara Belediyesi sınırları içerisinde 
yolcu taşımaları belediyenin iznine tâbidir. Bu 
izin, izni alan lehine inhisarı tazamnıun etmez. 
Belediye lüzum gördüğü anda, verdiği izni ge
ri alır.» 

Şimdi, yönetmeliğe mesnet Olan bu tüzük 
maddesi, asla mevzu ile ilgili değildir. Müsa
ade buyurursanız, şimdi mevzuubahsedilen 
Trafik Yönetmeliğine göre, bulundurmaları 
icabeden malzeme ve fennî muayeneleri yapıl
ması icabeden taşıtların vasıfları, bu tüzüğün 
1 numaralı cetvelinde, ihtiyaç duyulan vasıf
ları da 2 numaralı cetvelinde gösterilmiştir, 

îstinadettikleri tüzük maddesinin hükmü 
bu. Bâzan Karayolları ve Emniyet Müdürlü-
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günün radyolarda ilânlarım dinleriz. «Mev
sim dolayısiyle şu şu teçhizatlar bulundurula
caktır.» Tüzük bu nakil vasıtalarında kullanı
lacak teçhizatın birini mecburi, birini ihtiyari 
olmak üzere iki liste halinde tesbit etmiştir. 
Bu, bunun mesnedidir. Yönetmelik mesnedi bu 
olamaz. Kaldı ki, 1 1 . 5 .1953 te çıkan Trafik 
Kanununun 76 ncı maddesi, «İdarei umumiyei 
vilâyat Kanununun 80 ve 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 15 ve 5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanununun 17 ve 4770 sayılı Ulaştırma görev
lerine ait Kanunun 17 nci maddesindeki kara 
nakil vasıtalarına belediyelerce numara ve plâ 
ka verilmesi, belediye ve hususi idarelerce re
sim, hare ve vergi alınması, gidip gelme gü
venliğinin düzenlenmesi, nakil vasıtaları nite
liklerinin düzenlenip denetlenmesi hakkında
ki hükümlerle bu kanunlarda ve diğer kanun
lardaki karayolları trafiği ile ilgili bilcümle 
hükümler ve 5237 sayılı Belediye gelirleri Ka
nununun 18 nci maddesi kaldırılmıştır.» diyor. 

» 
Bu itibarla belediyenin bu resim ve harcı 

alması kanuna aykırıdır. Esasen Anayasa bü
tün vatandaşlara çalışma hakkı tanıyor. Ana
yasaya göre «Çalışmak herkesin hakkı ve va
zifesidir.» Yani hem hak, hem de vazifedir. 

Sonra, yine Anayasamızda, vergi resim ve 
harçlar ve benzeri mükellefiyetler kanun ile 
konulur, der. Bu sarih hükümler mevcudoldu-
ğuna, belediyenin şu şekilde hareketle, halk
tan resim, ve hare alması doğru değildir, bu
günkü mevzuatımıza, Anayasamıza tamamiyle 
aykırıdır. 

Belediye bunu nasıl yapmış? Bunun mazisi 
vardır. Belki, aidolduğu daire İçişleri Baka
nına mütemmim malûmat vermemiştir. 

Sonra, bu vasıtalar Türkiye'ye nasıl ithal 
edilmiştir? Bu husus üzerinde de durulmalıdır. 
Üzerinde hassasiyetle durulacak bir konudur. 
Çünkü, şahsan biliyorum, bugün Türkiye'de 
bu vasıtalardan birhayli vardır, sadece Anka-
ra'daki sayısı 500 e yakındır. Bunun Türkiye'
ye ithali, hangi ithal rejimine tâbi tutulmuş
tur? ithal edilirken bu küçük otobüslere ne 
denmiştir! Arkadaşlar, bu vasıtalar, ambu
lans olarak yurda sokulmuştur. Ticaret Ba
kanlığı icabederse, bu hususu efkârı umumi-
yeye arz edebilir. 

Şimdi, ambulans olarak ithal edilen bu vasi-
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talar vatandaşların istifadesine terk edilmiş bu
lunuyor. Bu çalışma 'hakkı karşısında, şu veya 
bu mülâlhaza ile bunların çalışmasını takyit 
belediyelerin vazifesi haricindedir. Nitekim, 
Ankara Trafik Müdürlüğü bunları otobüs te
lâkki ederek, işten men etmiştir. Bu makina sa
hipleri Devlet Şûrasına iptal dâvası açmışlar ve 
Devlet Şûrası tefhiri icra kararı 'almıştır. Bun
dan dolayı tekrar işlerine başlamışlardır. Ne
ticede Devlet Şûrası verdiği kararla yapılan 
bu tasarruf kanuna aykırı olduğundan bunu 
iptal etti. Ondan sonra tekrar Ankara Beledi
yesi Trafik Komisyonunca yine bu malhiyette 
bir karar verildi. Bu karar berayı tasdik İçiş
leri Bakanlığına gönderildi. Fakat İçişleri Ba
kanlığı Emniyet Umum Müdürlüğünce Trafik 
Kanununun 11 nci maddesi hükmüne uymadığı 
mütalâasiyle yeniden tetkik edilmek üzere iade 
edilmiştir. Halen bu karar üzerine yeni bir ka
rar ittihaz edilmiş değildir. Devlet Şûrasın
dan çıkan bir kararla tehıiri icra alınmıştır. Ve 
bilâhara da buyurdukları gibi Belediyece leyh-
te bir karar »alınmıştır. 

Ama, şunu belirteyim ki, Belediye bu 2 400 
lirayı hiçbir kanuna istinadetmeden vatandaş
lardan almak istemiş ve kanunsuz külfet tah
mil etmiştir. 

Belediyece alman ikinci bir kararla bu bin 
lira olarak takdir edilmiştir, şayanı şükrandır. 
Ama, hiçbir kanuna istinadmenıektedir. Anaya
sanın sarih hükmüne göre, tekrar ediyorum, 
vergi ve resim, yani paraya ait vergilerde asıl 
olan kanundur. Kanunun koymaması muvace
hesinde, alınan bu paralar usulsüzdür. Bunu 
ben, şahsan İçişleri Bakanına arz etmek istiyo
rum. Mâruzâtımı bir kere dalba incelerler, tet
kik ederlerse, her 'halde salim bir neticeye vara
caklardır. 

Bunu yaparlarsa, kendilerine de ayrıca mü
teşekkir kalacağımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ba/kan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok mulhterem arkadaşlarım, Sayın 
Vasfi Gerger arkadaşım, burada Trafik Nizam
namesinin 11 nci maddesini okudular. Halbuki, 
bu kararnamenin hazırlanışında,, Trafik Nizam
namesinin 11 nci maddesi değil 2 nci maddesi
nin 11 nci fıkrasını nazarı itibare aldılar. Bu ikin
ci maddenin 11 nci fıkrasında sadece, otobüs. 
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omnibüs ve minibüsler trafikte tesbit edilmiş
tir. Bu vasıtaların minibüslerin otobüs telâkki 
edileceği yine bu kanunun 2 nei maddesinin 
11 nei fıkrasına göre şoförden maada 8 - 1 0 ki
şi taşyan vasıtaların küçük otobüs telâkki edi
leceği tesbit edilmiştir. 19 ncu maddenin 5 nei 
fıkrasına göre de otobüs, minibüs ve treleybüs 
gibi vasıtaları belediyelerin bizzat işletmesi, im
tiyaz vermesi veya imtiyaz teşkil etmemek şar-
tiyle ruhsat vermesi şarttır. Belediye de bu 
ihükme dayanarak yılda 2 400 liralık ruhsat 
vermiştir. Binaenaleyh Belediye Kanununun 
19 ııeu maddesinin 5 nei fıkrasına uygun ol
duğunu tesbit ediyor. 2 400 liralık Ruhsat 
Resminde, Bakanlık bir kanunsuzluk görme
mektedir. Ayrıca, ruhsat verilmesi, Trafik Ni
zamnamesinin 2 nei maddesinin 11 nei fıkra
sında bu omnib üsleri küçük otobüs şeklinde 
telâkki ettiği için, belediyeye bu salâhiyet dâ
hilinde bir Ruhsat Resmi verilmesi Bakanlıkça 
müsait ve mümkün görülmüştür. 

Yoksa, bu ruhsat bir taksi için mevzuubahk 
değildir. Taksiye 4 - 5 'kişi biner. Bundan bir 
Ruhsat Resmi alma olmaz. 6396 sayılı Kanuna 
istinaden belediye vergi almaktadır. Mütem
mim malûmat olarak arz ediyorum. 

Yine muhterem Vasfi Gerger arkadaşımız 
ilk beyanlarında bir tashihi karardan bahsetti. 
Bu karara göre yapılan muameleler tamamiyle 
kanun 'dâhilinde olmuştur, Arz ederim. (Sağdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SIRRI AT AL AY — Tavzih istiyeceğinı, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, özür 

dilerim. Huzurunuzu çok işgal ettim. Biraz ön
ce verilmiş karar hususunda tereddütler var
dır. Bunlar surdan ileri gelmektedir; yarınki 
oturuma iştirak edilmiyeceği kararı alınmışsa, 
birçok .arkadaşlar haklı olarak, Anayasanın 
•kendilerine emrettiği hususlar olduğu için top
lantıya iştirak edebilirler ve bu karar çoğun
luk kararı Anayasanın âmir hükmü karşısında 
kendilerini bağlaimıyacağmdan bu karara uy
gun oknıyarak birçok arkadaşlar yarınki top
lantıya iştirak edebilirler. Bu mahzurları dü
şünmek mecburiyetindeyiz, Bu-balkımdan kara
rın tavzihini- rica edeceğim. Çünkü, Riyaset Di-
vanımızca, Millet Meclisi Riyaset Divanına, 
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gündemin tanziminde tek taraflı hareket etaıe-
ımeleri gerekirken kendi başlarına gündeau tan
zim, ettiklerinden bahisle Umumi Heyetimizin 
kararı tebliğ edilebilir a/ma yarınki oturumda, 
iştirak etmeme şeklinde zecrî bir hareket hem 
Cumhuriyet Senatosunun ağırbaşlılığına, hem 
de Anayasanın âmir hükmü olarak kendisine 
vermiş olduğu vazifeye aykırı düşer. Gitmiye-
çeksin, gibi bir kayıtla üyeleri bağlıyamayız. 

Kaldı ki, yemin edecek arkadaşlar var. Bu 
arkadaşların Cumhuriyet Senatosunda yemin 
etmeleri * de reddedilmiştir. Yarınki birleşik 
oturumda bu arkadaşların yemin etmeleri ge
rekmektedir. Karara güre, böyle bir tezat mev
cuttur. 

Ya ikinci bir karar alalımı, yeniden müzake
re edelim, yahut da Başkanlık Divanı durumu 
açıklasın, bunu rica edeceğim, hürmetlerimle, 
(Böyle bit» karar alınmadı, sesleri. Alındı, ses
leri), (Gürültüler). Arkadaşlarım, böyle bir ka
rar alınmadı, diyorlar. Alınmadı ise, Riyaset 
'bunu açıklasın, tervzih etsin. Gerçek durumu 
bilelim. Eğer böyle bir karar alındı ise, tekriri 
'müzakereye karar verilsin, yeniden meseleyi 
'konuşalım. Eğer iştirak şeklinde değilse açık
lansın. Belki arkadaşlarda bâzı tereddütler 
uyanmıştır. Bu bakımdan meselenin kesin ola
rak Riyaset tarafından Umıuımi Heyete bildiril-
ımesîni rica edeceğim, 

BAŞKAN — Efendim, evvelce gelmiş olan 
karar şimdi konuşulduğu şekilde değildir. Ve
rilmiş olan karar, iki teklifin müştereken rey
lerinize arz edilmesi şeklindedir. Bir arkadaşı-
ınıız da bu karara ek olarak bir teklifte bulun
du, yani Senato Başkanlığından, Millet Meclisi 
Başkanlığına ayrı bir yazı yazılmasını teklif 
etti ve buna da bir arkadaşımızın yaptığı şifahi 
teklif bir cümle halinde eklendi. O da, badema 
alınacak kararlarda gerek Cumhuriyet Senato
su, gerekse Meclis Başkanlık divanlarının müş
terek hareket etmeleri, şeklindedir. Ancak, bu
rada okunan teklifler reylerinize arz edilmiştir. 
Bu tekliflerin birinde yarınki oturuma iştirak 
etmemek de vardır. (Yok, öyle bir şey, sesleri) 
(Var, var, sesleri) Bunların her birisi, ayrı ayrı 
reylerinize arz edildi Bu yoldaki takriri bir 
kere daha okutuyorum : 

(Senatör, Sadık Artukmaç'm ve Raisini Han-
cıoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

(Tamam, tamam, sesleri) 
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BAŞKAN — öyle zannediyorum ki, bura

daki katılmama, ikinci maddenin müzakeresine 
katıknamdır. Yoksa, birleşik toplantıya katıl-
onama mânasında değildir. Yani, birleşik top
lantıya Senato katılacaktır'. Ama münakaşa ve 
tartışmaya katılmıyacaktır. Bundan, ikinci 
maddenin görüşülmesine katılmama mânası çı
kıyor. Aksi halde, hiç. katılmama ıkararı, pek 
taibiMir ki. Anayasa ile bağdaşamaz. 

NİYAZİ AÖIRNASLI (Ankara) — Söz isti-
yorum, (Yeniden müzakeremi açıldı?, sesleri) 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeyi tenvir bakı
mından arkadaşlarımız fikirlerini söylüyorlar. 
Buyanın, Niyazi Ağrrnaslı,. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara,) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sırrı Atalay arkadaşımız, 
müzakereyi yenilemiş oluyorlar, zannederim. 
Çünkü, karar anladıkları rjilbi değildi. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi teşekkül etmesi için bi
zim katılmamız lâzımdır, gireriz, ondan sonra 
su maddede çıkarız, diyorlar. Bu bir mâna ta
şır rnı? Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan
tısı açıldıktan sonra, milletvekilleri ile dahi 
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olsa, müzakere nisafbı temin edilebilir; ve mü
zakere devam eder. Cumhuriyet Senatosunun 
görüşünü telbariK ettirmek mümkün olmadığı
na güre, bu çıkışımız hiçbir fayda sağlamıya= 
çaktır. Bu itibarladır ki, Yüksek Senato, Ana
yasaya aykırı maddeleri ihtiva eden böyle bir 
gündemin, tek başına Millet Meclisi Riyaseti 
tarafından hazırlanmış olmasının neticesi ola
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısına 
'katılmayışının seibebmi yazılı olarak bildirmek 
kararını aldı. Kararı ittihaz buyurdunuz, bu 
sebeple, bunun üzerinde şimdi tekriri müzake
reye maka! olmadığını zannederim. * 

BAŞKAN — Tekrar müzakere açmamıza im
kân yoktur. Verilmiş bir karar vardır. Ancak, 
'bu kararın yanlış anlaşılması mevzuu düşünüle
bilir. Heyeti Umumiyece yanlış anlaşılmış ise 
ımesele yoktur. Muhterem arkadaşlar, gündem
de müzakere edilecek başka bir konn. olmadığın. 
dan 21 . 12 . 1961 Perşembe günü saat lf> i*< 
toplanılmak üzere Oturmanu kapatıyorum, 

Kapanma saati: 17,20 
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