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T U T A N A K D E R G İ S İ 

Seksenyedinci Birleşim 
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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 688 
2. — Gelen kâğıtlar 688 
3. — Yoklama 689 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 689,732 
1. — Devlet Bakanı Kaili Aj-bar'ın, Ta

pulama kamam tasarısını görüşmek üzere, 
tasarının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komis
yon kurulmasına ve tasarının bu komis
yonda müzakeresine dair önergesi (189 

2. — Bütçe Komisyonu üyeliğin-e seçi
len Konya Üyesi Ahmet. Onar'ın Millî 
Eğitim Komisyonundan çekildiğine 
dair Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi 689 

3. —• Bursa, üyesi İhsan Sabrı Çağla
ya ngil'in ; partilerden vâki çıkarılma, veya, 
ayrılmaların Genel Kurula, arzında tat
bikini gerekli gördüğü usul hakkında de
meci (589:690 

4. *— Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam Şeref Kavalar 'm; Köy Kanu-

Sayfa 
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan beşer üye
nin iştirakiyle bir Geçici Komisyon ku
rulmasına ve tasarının bu komisyonda mü
zakeresine dair önergesi 732 

5. — Görüşülen işler 690,713 
J. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 2/270. O. Senatosu 2/47) (S. Sa
yısı: 170) 691:713,736:752 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanım tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu rapora (M. Meclisi l / 3 8 2 - °- Sena
tosu 1/253) (S. Sayısı: .173) 713,734:735 

pK — Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena-
losu Geçici Komisyon raporu. (M. M-seldsi 
1/273, C. Senatosu 1/21) (;S. Sayısı: 162) 732:733 



1. — GEÇEN T 

Vazife ile yurt 'dışına giden Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin'e dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı, 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 165 nci maddesinin 2 numaralı bendinin 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptaline karar 
verildiğine dadr Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresiyle, 

Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Adalet 
Partisi Merkez İdare Kurulu tarafından verilen 
ihraç kararı, Parti Hakem Kurulunca da tasvi-
bedildiğinden; 

İsparta Üyesi Suad Seren'in; A dul e t Partisi 
Merkez İdare Kurulu tarafından partiden ihra
cına karar verildiğinden ve 

Cumhurbaşkanınca, seçilen üyelerden Âdil 
Ünlü'nüıi; Adalet Partisi Merkez İdare Kurulu 
tarafın duan hakkında verilen bir senelik ihraç. 
kararının hukuk ölçüleri dışında bulunması se
bebiyle katı ihraç telâkki ettiğinden; bundan 
sonra teşriî görevlerine müstakil olarak devam 
edeceklerine dair yazıları okundu, bilgi edinildi. 

Tasan 
1. —• Tapuluma Kanunu hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 1/211» C. Senatosu 1/260) (İçiş
leri, Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler, Malî ve 
iktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir 

madde 'eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 2/65, C. Senatosu 2/95) (İçişleri ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) 

3. — Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım. Kredi Kooperatiflerine olan borç-

ANAK ÖZETİ 

Sendikalar Kanunu teklif ve tasarısının gö
rüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet Senatosunca, 
tasarının kanunluğu kabul olundu. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı gö
rüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, tasarının 
kanunluğu kabul edildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
İmar v;; İskân Bakanlığına bağlanması hak
kındaki kanun teklifinin. Millet Meclisince red-
dolunan. metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Sosyal İşler ve Bütçe, komisyonları raporları 
üzerinde görüşüldü ve teklif reddolundu. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 5 Temmuz 
1963 Cuma. günü naat 14 de toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Katip 
Başkan vekil i Amasya 

İhsan Tl amit Tüjrvl ]\Tacit Zer en 

Kati]) 
Gaziantep 

Nizamettin Özç/ül 

hırının taksitlendirilınesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 

(M. Meclisi 2/300, C. Senatosu 2/96) (Sanayi 
ve Tarım. Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarına) 

Rapor 

4. — Serseri ve ma/anıınaisu eşhas hakkında 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan. 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi 
.1/208, C. Senatosu 1/252) (Gündeme) S. Sa
yısı : 184) I Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 19631 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başikanvekili ihsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

• BANKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapüldı.) 

BAŞKAN 
vorunı. 

— Yeler savı vardır, oturumu aeı-

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Devlet Bakanı liaif Aybar'ın, Tapulama 
kanunu tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iş
tirakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına ve 
tasarının bu komisyonda müzakeresine dair 
önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Gumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisince öncelik ve ivedilikle mü
zakere ve ıkabul edilip Yükse'k Senatonun ko
misyonlarına 'havale edilmiş bulunan Tapulama. 
kanun tasarısının ilgili komisyonlardan 3 er 
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda mü
zakeresini, (kanunun önemi ve getireceği hiz
met imkâıdarmıaı bir an evvel tahakkuku sebe
biyle) Yüksek Senatonun takdir ve kabulüne 
arz ederim. Saygılarımla. 

Devlet Bakanı 
Ankara 

Raiıf Aybar 

BAŞKAN — Aynı mahiyette İçişleri Komis
yonu Başkanı Haldun Menteşeoğtu'nun da bir 
takriri vardır. Bıı teklif kabul buyurulduğıı 
takdirde İçişleri, Anayasa, Sosyal İşler, Ma
liye ve Bütçe komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyon ku
rulmuş olacaktır. 

Takriri reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

Bu, beş komisyondan üçer üyenin seçilmesi 
ken dile r in e va zd a eakt ı r. 

2. — Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Kon-
}l<ı Üyesi Ahmet Onar'ın Milli Eğitim Komisyo
nundan çekildiğine dair Millî Eğitim Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN 
vorum. 

Bir tezkere d alı a var, okutu-

V ü k se'k '13 a ş k a n,l iğ a 
Koalisyonumuzun üyelerinden. Sayın Ahmet 

Onar 'Bütçe Komisyonuna seçildiği için Tüzük 
gereğince Millî Eğitim Komisyonundan ayrıldı
ğını bildirmiştir. iBilgilerinize arz olunur. Say
gılarımla. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
İzmir 

Cahit Okurer 

BANKAN Ittılaınıza, sunulmuştur 

3. — Bursa Üyesi İhsan Sabri (Jağlayangil; 
partilerden vâki çıkarılma veya ayrılmaların 
Genel Kurula arzında tatbikini ger ekli gördüğü 
usul hakkında demeci 

İHSAN SABRİ GAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Zaptı sabık 'hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TITSAN KABRİ GAĞLAYANGLL (Bursa) — 

Muhterem, arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu-
na mensup bâzı arkadaşlariıinıziın partimizden 
ayrılışları dolayısiyle, dün bu kürsüden bâzı 
istifalar okundu. Bir partilinin grup un dan. ay
rılışının Yüksek Heyetinize a^zı kanuni bir lâ-

689 — 



C. Senatosu B : i 
zime, vecibedir. Yalınız, bu istifalai'ira. yazılış 
tarzı üzerinde durmak istiyorum. Acaba !her 
îıaıug'i siyasi! parti (mensubu, ben buraya bir 
siyasi parti olarak girdim; halbuki bunun, 
'kanunsuz muamelelerle dolu veya şu usulsüz
lüklerle asla iltifata caiz teşekkül ulumadığımı 
görerek çekiliyorum diye indî. şaksi bir suçla
ma ile ayrılsa, bu istidanın meal em ve aynen 
okunması gerekir un i? Yüksek Heyetinizin 'bir 
parti kongresi havası içine sokulmaması için 
badema eda ve üslûp itibariyle bu kabil istifa
larla huzurunuza çıkmayı salilh bir durum ola
rak kendilik!erinden iktisabetmİşlerse sadece ıt
tılaınıza arzı ile iktifa edilmesi ve bir nevi 
şahsi ve indî görüşlerin ve münakaşası, huzuru
nuzda caiz olmıyan fikir ve ınütalâalarMi Yük-
ise'k Heyetinizi işgal etmemesi imkânlarınım te
min edilmıesini Başkanlık Divanımdan hassaten 
ist i ikam ediy o r um. 

BAŞKAN — Başkanlık 'Divanı ehemımiyetle 
bunu dikkate alacaktır. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Aynı mev
zu üzerinde noktai nazarıma ifade etmek istiyo
rum. I'zin verir misiniz0? 

BAŞKAN — Münalkaşa açmıyoruz. Yalnız 
zaptı sabık hakkında, buyurunuz. 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmen hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(S. Sayısı : 170) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin müzakeresine 
geçiyoruz. Tereihan müzakeresi zaten kabul 
edilmişti. 

Tümü hakkında söz istiyen?... Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem Başkan, Sayın senatörler, T. B. M. 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkındaki taşanının Yüksek Heyetinize takdim 
edilmiş bulunmasını memnuniyetle karşılarız. 

Hakikaten şu mevzu, pek düzensiz ve bir başı 
boşluk içindedir. Bunu tanzim eden bir kanu

ni,) 170 S. Say ıh basmayanı tutanağın so
nun dadır. 
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NÜVlT YETKİN (Malatya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Sayın Çağlayan-
gü'in, nıevzuubalıscttiği dilekleri biz de dinledik. 
Kanaatimce İçtüzüğümüz, Meclise ve Senato 
Kiyasetine verilmiş olan yazılı takrirlerin an
cak bâzı tahkir elfazını veya âdaba uygun ol
mayan 'kelimeleri ihtiva ettiği takdirde sahibine 
iade edileceğini, onun dışında aynen Meclisin 
ıttılaına sunulması gerektiğini âmirdir. Binaen
aleyh, İçtüzük yönünden Sayın Çağlayangil'm 
teklifinin kabulüne imkân olmadığı hakkındaki 
noktai nazarımı arz etmek isterim. Sadece İç
tüzük 'bâzı Heyeti Umuıniyede okunması*, pek 
doğru olmıyan elfazı ihtiva eden takrirlerin ne 
olursa olsun, onu verene t asillin edilmek üzere 
iade edileceğini, bunun dışında -gösterdiği esbap 
neyse bunun ıttıiaa ulaştırılması, yazanın tak
dirinin Yüksek Heyetçe malûm olması mâna
sına geldiği için başka türlü bir muamele yapı-
lamıyacağı kanaatimi arz ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bu mev
zuda münakaşa açmıyacağım. Sayın Çağlayaıı-
gil'in noktai nazarı Divanda görüşülecektir. 
Yarılacak neticeye göre muamele yapılması 
tabiîdir. Zaten Sayın Oağlayaııgil'de bunu iste
mektedir. 

âEN ÎŞLER 

nurı gelmiş olmasını ınemııuniytle karşılıyorum. 
Şimdi başlığından 'başlamak suretiyle mad

delere muvazi olmak üzere, tümü hakkındaki 
görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Bir defa Geçici Komisyonda da mevzu, ka
nunla niıi tanzim edilsin, yoksa Meclislerin İç
tüzükleri ile mi tanzim edilsin, diye bir müna
kaşanın devam ettiği aııiaşılmaktadıi'. 

Biz Komisyonun görüşüne muvazi olarak 'bu 
mevzuun kanunla tanzim edilmesinin isabetli 
olduğu kanaatindeyiz. Tüzükler kendi Mecli
sini bağlar, fakat, iki Meclis arasındaki ihtilâfı 
bertaraf etmez. O bakımdan kanunla tanzimi 
fikrine biz de iştirak etmekteyiz. 

Millet Meclisinden gelen kamun isminin de
ğiştirilmesi mevzuu üzerinde durmak istiyorum; 
Millet Meclisi bu kanunun «Türkiye Büyük 
Millet Meclisimin dış müııasebetlerinin. düzen.-* 
1 emmesi hakkındaki Kanun» diye kabııl etmiş ve 
Yüksek Senatoya bu isimle göndermiştir. Bizim 
Komisyon «Yasnnm Meclislerinin dış münase-, 
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Ö. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1963 O : İ 
betlerinin düzenlenmesi hakkında Kanım» şek
line getirraiştir. Bu ismin değiştirilmesine 
Türıkiye Büyük Millet Meclisinde geçen bâzı 
münakaşaların scbebolduğu anlaşılmaktadı r. 
Fakat bizim Anayasamızda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tabiri geçmiştir ve muhtelif mad
delerinden tesbit ettiğime göre 37 nci madde
sinle Türkiye Büyük Millet Meclisi, terimi bu
lunmaktadır ve şu terim her iki Meclisi ifa
de eder mahiyettedir. Bugün biz şu 2 Meclisin 
dış münasebetlerini tanzim etmiye uğraşıyoruz. 
Ve Anayasamız bir terim olarak şu iki M'efi
lisin Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ifa
de edilmesini kabul etmiştir. Binaenaleyh, Ana
yasada geçen artık bizce münakaşası caiz ol-
mıyan bir ismin şu iki Meclisin dış münasebet
lerini tanzim bakımından kullanalım mı. kul-
lanmıyalım mı, -şeklindeki münakaşasının doğ
ru olmadığı kanaatindeyim. Komisyon rapo-
rınun esbabı mucibesinde, daha evvel Siya
sal Bilgiler Fakültesi tarafından tanzim edi
len ve şu Anayasa çıkmadan evvel gösterilen 
esbabı mucibe esas alınıyor. Ve bu esasa gö
re T. B. M. Meclisi tabirinin yerinde olmadı
ğı, bunun yerine «Yasama Meclislerinin dış 
münasebetlerinin tanzimi hakkında» şeklinde 
bir isim verilmesinin isabetli okluğu bildirili
yor. 

Fakat Siyasal Bilgiler Fakültesinin daha 
evvel bildirdiği esbabı mucibe, Anayasa çık
madan, ve şu terim Anayasa'terimi olmadan 
evvel sarf edilmiş bir sözdür. Oradaki müna
kaşa isabetlidir. Fakat bu esbabı mucibenin bu
gün şu Anayasa meydana geldikten sonra, şu 
terimin kullanılması bakımından gösterilmesi
nin isabetli olmadığı, 'kanaatindeyim. .Velice 
itibariyle isim hakkında şunu söylemek, isti
yorum. Hakikaten bizim komisyonu tereddüde 
sevk eden münakaşalar geçmiştir. 

«T. B. M. Meclisi diye bir üçüncü Meclis 
var mı gibi.» Salâhiyetlerin tecavüzü gibi ko
nuşmalar iki Meclis arasında, gelip geçti. Fa
kat bu münakaşa şu terimden (-ikan bir mü
nakaşa değildir. Şu iki ayrı Meclise, yeni alış
makta olduğumuzdan, bunun bünyesinden çı
kan bir münakaşadır. Anayasanın 37 yerinde 
çift Meclis olarak «TüıÜdye Büyük Millet Mec
lisi» terimi ile ifade edildikten sonra artık 
buna başka bir isim verilmek suretiyle iki 
Meclisin ifade edilmesine çalışılması lüzum

suz bir gayret olduğu kanaatindeyim. Anaya
sa terimidir. Su kanunumuzda şu Anayasa te
riminin geçmesi suretiyle Millet Meclisinin 
koyduğu ismin aynen muhafaza, edilmesinin 
isabetli olduğu kanaatindeyim. 

İkinci olarak, kanun teklifinde münakaşaya 
değer mahiyette gördüğüm ve şahsan Anaya
saya muhalif gördüğüm bir hususa da temas 
etmek isterim: Millet Meclisi birinci maddeyi 
tanzim etmiş. Bizim komisyon bu maddeyi de
ğiştirmek bakımından ilerde temas edeceğim 
bâzı mahzurları gidereceği kanaatiyle bâzı 
müesseseler kurmuş. Birinci madde ezcümle 
şöyle demektedir:... 

«Dış münasebetleri ahdî bakımından tem
sil edecek temsilcileri seçmek için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısın
da parti grupları tarafından, adayların isim
leri okunur.» yani biz dış münasebetleri tan
zim bakımından bir temsilci göndereeeksek, 
bunun adaylarının ismi ve takdimi T, B. M. 
M. toplantısında yani müşterek toplantıda oku
nacaktır. Kaydını koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuz 
okluğı veçhile Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin hangi ahvalde birleşik toplantı yapacağı 
kanunda sarihtir. Anayasamızın 63 ncü mad
desinin son fıkrası «Meclisler Anayasada gös
terilen (hallerde birlikte toplanır.» kaydımı ih
tiva etmektedir. Müşterek Toplantı Anayasada 
gösterilen (hallerde olur. Bu tadadidir ve tah
dididir. Nerede Anayasa buna cevaz vermiş 
ise, o ceva'Z verdiği ahvalden dolayı gündem 
yapılabilir. O gündemde bu takdim edilebilir, 
konuşulabilir. Bu müşterek toplantı ne zaman 
ve 'hangi 'mevzuhırda, yapılacağı Anayasamıızda 
tadadediimiştir. Tetkik ettik başından sonuna 
kadar, böyle duş münasebetlerin temsili bakı
mından aday listesinin okunabileceğine cevaz 
veren, bu hususun gündeme alınması imkânı
nı Ihazırlıyan her hangi bir madde mevcut değil
dir. Binaenaleyh bizim kanunun birinci mad
desinde gösterilen ve birleşik toplantıda bu iş 
yapılabilir şeklinde kayıtları ihtiva eden kısan
ların Anayasanın 63 ncü maddesinin son fık
rasına muhalif olduğu kanaatindeyim. Bu, bir 
liste okunmasını da tazammum etse listenin 
okunmasının gündeme alınması lâzımdır. Gün
deme alınabilmesi için Anayasamın cevaz ver
diği bir hususun Anayasadan miiDsarrah olması 
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lâzımdı. Dış münasebetlerin tanzimi hakkında 
bahusus daha aşağıda, gelecek bir teşekkül veya 
bir derneğin, bir topluluğun temsili jıalkımım
dan da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
.mevzuun konuşulmasında, ve adayla r ın isminim 
takdimine imkân yoktur , Bu, Anayasaya ıım-
halif bir kayı t ı r . Bu bakımdan da. Millet Mec
lisinde olmıyan şu kay d MI bizim 'komisyonda 
konulmuş olmasının Anayasaya 'muhalif olduğu 
kanaat indeyim. Bıı birinci maddede şalı sam iha
talı gördüğüm diğer bir husus da şu : 

Millet "Meclisi bize 10 da. 3 kontenjan ta
nımış. Yani '10 delege çağrılaeaksa. o kişi Sena
todan olsun, gerisi Millet Meclisinden olsun. 
Bizim, 'komisyon kayır , böyle olmasın, lıer iki 
Moc/lüısiıı âzıalîirui'in yekûnumdan palit ilenin Ve .1 Kı
ğımı.s uzların kuvvet oranları çıkarılsın, bunla
ra, göre tesbit edilsin. Vami netice itibariyle. 
li.'tS de 18H i Senatoya ayrılsın, diğer 1 ara fi 
da. Millet Meclisine ait olsun, demektedir . Fler 
Meclisn kendi h u k u k u n u korumıak ister. Bern 
şu görüşün bâzı ecnebi milleti]erin t a tb ika t ı nda 
başka görülmekle beraber şahsiyet ve şahsi fi-
'kirleı-le kahili telif olduğu kanuna t inde değilim. 
.Vasıl, 150 kiloluk, bir şahıs ile (rO kiloluk şalhıs 
arasında, şalıı's haklarını istimal bakımlından, 
seçme ve seçilme hakkı ha'k inim dam bir ayrı l ık 
görmüyorsak, 450 mıehuısiı bıılıımam falan Mec-
J'is, 188 senatörü bulunan falan Meclis diye, 
şalisi haidarım, secime ve serilme ha'klarmm is
t imali bakımımdan bir fark olamaz. Şan.ıs şa
hıs! ir hükmü şahsiyet h ü k m i şahsiyet t i r . Oraya 
ne hak tanınıyorsa, Senatoya da, aynı -miktar
da. haikkun. tanınması zarur idi r . 

l îAŞKAN — Sayın N'usret Turna, eğer mad
deler üzerinde tefeni a ta. girecekteniz, 'her mad
de okunduk ta filerinizi ifade etseniz dalı a. iyi 
olmaz mı? 

AHMET XUS1H;T TUNA (Devamla) — Ne
t ice itilbariyle her İlki M>eclilsim seçme ve seçilme 
halkları halk ılım nidan gerek Millet Meclisimde ve 
gerçek Ibizim Komisyonun 'hazırlamış o lduğu me
t inde farklı hükümlerin mevcudolması hükmî şah
siyet fikriyle kaibili teklif olmadığı kanaatindeyim. 
B u ayrılığım olmamnısı klzımıdır. Şalhısitır, şalhısa 
seçme ve temsil Iha-kkı tanınmışt ı r . Naısıl. ağır-
lılkları farildi olan i insanlara, aıyrı ayrı. h a k tanı 
nı lyıoıisaik, iburaida da şahsijyet ha'kkınlda da Ibir 
aıy rıl ilk tanın m anı aısı ieaheder. 

Yine h u kanunun t ü m ü b alkımımdan seçme, 
seçmen müesıseiselsi h alkımımdan fanklı (bir Ihü-
'kümı. getiri l iyor. Diyorlar 'ki, «Par t i le r adayla
rını ıbildirir, Riyaset Divanımda okunur ve Ibum-
lar selçilmiş ısayılır.» 

Arkadaşlar , bu, hizim katı lacağımız teşe'k-
küller halk im i molam da, çjo'k malhzıırhıdur. Avru
pa, Konseyine i kat ı lacak âızalarm, onun, temsil 
ett iği meclisler t a ra f ından seçilmesi lazımıdır. 

Şu pa ı t i l e r iu gösJtendilderi, alday, seçilmiş 
ısayılısın... Hayır, part i ler tcmlsil edilme halkkını 
iistiyelbilir. temisii edilme hakkı onumidur. Ba-
ği'misüzlar tenisi:!, edil incisini istiydlülir. Adaıy gos-
terilehilir, .gösterilen aldayların seçilhıesi ihalkkı 
YÜiikiselk: Heyete ai t t ir . 'Parlti ıseçmiş aıday göls-
ıtermiş. Biz illâ, m adayı ıseiçmeıye mıee|bur ıdeği-
liz. B u r a y a ıbillluissa, teımus dtmıelk işitiyorum. TCa-
ııuında (başımda.u sonuna. k a d a r h u lliüikü'mter var. 
Bağımisız bir topintilik ike udi ler inden h i r temisil-
ci gönd'eriimıesini isfiyelbilir. Bir iparti filân 
aidaıyımıu lseçilme<s,ini iisfiyehilir. F a h a t Yükselle 
Heyet- omların göislendiği aıdayla muikîuyıyclt de
ğildir. Ihııılar itcmısii eıdilmeJk halkkını ilstiyelbi-
lirler. Yüksek Heyetiniz, İkim daha, ohil, ikim da
lıa, Ih aldı ise hı ınlara Ibir Ikomtenjan İhalkkı tamı
nı alk surel iyle ibıı gruplar ın içinden istediğini 
;seçeîbilir. Oeçmiş za manianda il m Ikalbîl fköitüi !bir 
ıtaltlbikalm olması, ihukulkıın umumi prensip!eri
ni çiğnemek: ıhalldkmı hiize veremez. Binaenaleyh, 
part i ler , Ibağımiisızlar, g rup la r adaylar ın ı göste
recektir . O grup la ra Ikıontemjan hakk ı tanınılmak 
isuretiyle 'seçim ha'klkı Meclisindir. Par t i ler in 
göstermiş olduğu adaylar ın Rijyaıselt Divanınca 
'okunmaısı serilme içim 'kâfi değildir. Bu zamana 
ikadar yaptığımı uz gibi o aldajylarım Yülkselk He
yetinizce ıseçitmesi şaHttır. Değiştirilmelsi için. 
de Ibu M'ccliısin hakiki olduğumu halbul -etmek lâ
zımıdır. 

Seçilme haklimından. da. Ibu h a t a y ı anz etmek 
isterini. 

Sonra, yine ıbizim KiomİNyomumuiz hize tanı
nan, yani Millet Meclisinin demin, arz ettiğim. 
huikııkî şaıhsiyeti filkrine nıulhalilf olaralk 10 da. 
üç, yahu t diğer Ibirkaç madldede % 65 oram, Mil
let Meclisimin, (/r 35, o r an ISenaltonun olmalk'üze
re yapı lan ıtelkliite de Ibizim aleyihümize Ibiı* (ka
yıt idiüş'ülmüş. Onlar Ihize % 135 h i r mislbet tan ı 
yor, hiızim ar'k'a'daşlar bu .bizini hakkımızı % .'}() a, 
indiriyor. }lov ilki nıecliisin ıneveııdu fi38 Idir. 
Bi rkaç eklsihliği ile r>80 dur. Uov iki 'meclisin, 
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naşı bir teşekkülün bir idare heyetinin kendi va
ziyetini tanzim edecek kaideleri .kendisinin, tesbit 
etmesidir. Bir cemiyet, bir teşekkül var. Bunun 
tüzüğünü, talimatını her iki Meclisin Riyaset 
Divanı yapacak; İm lıukuk mantığına ve hukuk
ta rasladığınıız esaslara uymuyor. Talimatı her 
teşekkül kendisi yapar. Kendi 'bünyesinin faali
yetini tanzim eder. Dışarıdan talimat yapılmaz. 
Bunun da hukukun esas umumi esaslarına mu
halif olduğu kanaatindeyiz. 

Netice itibariyle; 11-12 maddelik şu kanun 
tasarısının, benim şahsan inandığını ve Yüksek 
Heyetinizin de t asviıbedeceğin e kaani olduğum, 
Anayasaya muhalefet, Anayasanın ruhuna mu
halefet; şu başı bozukluğu önlivecek niteliği ta
şımaması .gibi bir hayli malûl ve noksan taraf
ları olduğu kanaatindeyim. Yüksek Komisyonu
muz şu tasarıyı alır ve bugünkü müzakerenin 
ışığı altında yeni baştan gözden geçirir ve Pa
zartesi günkü Umumi Heyet toplantısında bunu 
getirirse, bası bozukluk içinde cereyan etmekte 
olan ve hakikaten büyük ıstırap kaynağı olan 
şu müessesenin daha nizamlı, daha esaslı bir hale 
gel ebileceği kanaat indeyim. 

Cümlenizi hürmetle selâmlarını. 

C. Senatosu B : : 
630 un 184 o oranı % IH) dur. Haljbuki, Millet 
Meclilsi ıbize c/r •% 'bir Ihalk tami'mışltır. Şu her 
grupun .kuvvetieri -oranında olsun dendiği za
man gösterilen rakamda da o Meclisin (bize ta
nıdığı ıhalktan d allı a aşağı doğru Ibilzilm Komisyto-
num (kararında 'maalesef Ibir aşağı doğru gütme 
keyfiyeti mevcuıttur. Dış nıünaisetbe'tlcr Ibalkımın-
dan Ibu üç- Ihıusulsıt kanun, nizam altına alryıor. 
Birisi aihdî olaralk Ibağlı olduğumuz yerler, di
ğeri paıiâ'menlto (birlikleri, do's'tlulk ıg rupi arı, di
ğeri de .davet e'titikleri zaırnan ve davetlere ica
bet. 

Birliklere gelince: Bunların statülerini bizim. 
ıtanzi;m etmemizde büyük isaibet vardır. Burada 
Anaıyasanın Ibize getirdiği esıpiri vaildir. Bumun 
esphisi Parlâmenito içindeki ;her teJşdkkıüılıün, o 
parlâmenlto i'çerisiııdeiki siya'si p a itti grupları, 
müstalkll n'o cins böyle Ibir .topluluk va-rfsa şu 
tiopluluıklarm ayrı ayrı te'nnsiiini ve bunların ıbir 
araya gelip karar vermesini âmilidir. 

Yani Anayasamızda 'hâkim olan ruh budur. 
Bugün Parlamentolar Birliğinde maalesef buna 
dair kayıtlar görmüyoruz. Bir kanun yapıyo
ruz, bu kanunun içerisine şu toplulukların ilik 
defa Cumhuriyet Senatosunu ve Millet Meclisi
ni temsili şart olmalıdır. Senatoda Meclisin tem
silinde yine şu arz ettiğim gruplar nazara alın
malıdır. Bu mevcut tasarıda Anayasanın espiri-
sinin hâkim olmadığını müşahede etmekteyiz. 
Bunun da tashih edilmesinin faydalı olduğu 
kanaatindeyim. 

Sonra bir hususa daha temas edip sözlerime 
son vereceğim. Kanunun dördüncü maddesinde, 
bu teşekküllerin bir Parlâmentolar Birliği, Türk 
(trupu ve saire gibi grupların yönetmeliğinin, 
Hükümetin noktainazarı alındıktan sonra, her 
iki Meclisin Başkanlık Divanınca tanzim edile
ceğine dair bir kayıt yok. Şimdi, muhterem ar
kadaşlar, şu bir cemiyet, ıbir teşekkül, hükmî 
şahsiyeti olsun veya olmasın, fakat muayyen bir 
gaye üzerine uğraşan bir topluluktur. Burada 
biz ne şekilde hükümler olmasını istiyorsak, bu
na dair ana hükümleri kanuna koyarız. Fakat 
bir teşekkülün talimatı dışardan yapılmaz. Hu
kuk tekniğinde talimat bünyenin malıdır. Bir 
idare kemdi bünyesi içinde talimat yapar, dışar
dan bir talimat yapıp bunu tatbik ettirmez. I<]ğcr 
dışardan koymak istediğiniz bir kaide varsa bu 
bu kanuna, koruz ve kanuna uygun olanlarla on
lar yönetmelik yaparlar. Yönetmeliğin asıl ,mâ-

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen var mı? Buyurunuz 'Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem senatör arkadaşlarını; 
benden evvel konuşan kıymetli arkadaşım haki
katen 'bizim de üzerinde dikkatle, durduğumuz 
bâzı hususları aydınlatmış bulunduğu için gayet 
kısa konuşmaya çalışacağım. Memleketimizin ve 
Meclisimizin T. B. M. Meclisinin dış memleket
lerdeki temasları ve temsili meselesinin ne ka
dar ıbüyük önem taşıdığını burada izalı etmeğe 
lüzum yoktur. Hepimiz bu vazifenin lâyık oldu
ğu veçhile yapılamadığı, görülemediği noktasın
da hemfikir bulunuyoruz. Bu kamun da bunları 
düzenlemek amaeiyle getirilmiş bulunmaktadır. 
Fakat üzülerek işaret edeyim iki, çok acele ha
zırlanmış ve bizzat kendi içerisinde birçok ımü.-
bayenetler, aykırılıklar arz eden bir kanun ma
hiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ prensip ola
rak şunu kabul buyurmak lâzımdır ki, dış mü
nasebetlerdeki temsilimiz, C. Senatosunun temsili 
veya Millet Meclisinin temsili değil, Türk Par
lâmentosunun temsilidir. Bir parti grcıpıuran 
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temsili değil, Tüı-k Parlâmentosu irinde Inılu-
lîan bütün üyelerin teşkil ettiği Türk Parlâmen
tosunun 'toplumunum temsilidir. Bir defa ana 
prensibolarak 'kanunun adından maddelerine ve 
muhtevasına kadar bu hususu kabul ot mı iye mec
buruz. Bu cihetle (bendem evvel konuşan kıymet:1i 
arkadaşımın, kanunun adını Komisyonumuzun 
'değiştirmiş «İması .hususundaki düşüncelerine 
'bendeniz katliam ıyaeağım. Bumun Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkında kamun» şeklinde kalması 
uygundur, yerindedir. Zira biz ve bizim gibi di
ğer millet ve .memleketler; biraz sonra kısaca 
örneklerini vereceğim iki ayrı Meclislerini orada 
ayrı ayrı temsil ettirmemektedirler. 

Kanunun Anayasaya aykırılığı hususunda 
kıymetli arkadaşımın işaret ettiği nokta i nazarı
na aynen katılıyoruz. Bu hususta bir şey söyle-
miyeceğim. Seçilen üyelerin nisbeti, Büyük Mil
let Meclisince 7/10 ve Cumhuriyet Senatosu için 
onda üç olarak gösterilmiştir. Bunun diğer mem
leketlerden mir diğer örneğini bulmak ikabîl de
ğildir. Getirdiğim Nato Partömantorleri konfe
ransında ki temsil nisbeti, Senatosu ve Mec
lisi bulunan memleketlerden Belçika'da başkan 
ve 3 senatör olmak üzere -1 senatör ve 4 meclis 
âzası, Kanada'da >") senatör ve 15 meclis azası, 
bir tek istisna 1/3 olmak şartiyle, Kamada'dadır 
iki, meclisi ile sonat osu arasındaki nisbet bize 
nazaran çok büyüktür. Fransa müsavi nisbeti e 
.senatör ve milletvekili vermektedir. İtalya 3 se
natör vo 3 milletvekili ve Delegasyon Başkam 
senatör olmak üzere senatörlere 4 kişilik yer ver
mektedir. Amerika'da yine 9 senatör, 9 millet
vekili vo (bir .başkan yine .senatör olmak üzere, 
senatörlere rüç'haniyet tanımıştır. Şu 'halde bu 
nisbet diğer Devletlerde üye adedi yi o değil. Bu, 
arkadaşlar ne başkanlık divanıdır, ne komisyon
lardır, bu doğrudan doğruya yasama -meclisleri
nin toplu olarak dış memlekette temsili mesele
sidir. Millet Meclisi de, bu Meclis de aynı aded-
te olmalıdır. 

Maddelere geçilmemesini 'bendeniz de, ben
don evvel konuşan kıymetli arkadaşlarım gibi, 
istifham edeceğim ve eğer Komisyonumuz hu 
teklifi geri alıp, üzerinde çalıştıktan sonra- ye
niden getirirse, tahmin ederim ki daha kolay, 
daha müspet bir iş yapmıış olacağız. Birinci mad
de l,o sütun uzunluğunda lek bir madde halin

dedir. Pekâlâ madde tanzimi, tekniği bakımın
dan a, b, e, ç, d, -e diye o/i fıkraya ayırabiliriz. 

Ayrıca, 3 neü -maddede «İkinci maddenin 
üçüncü maddesi hükmü bu gruplar için de uy
gulanır» diye ikinci maddenin fıkraları dahi bu
lunmadan «ikinci maddemin üçüncü maddesi» 
diye I .'-ir tertip hatası veya yanlışlık olmuş (bu 
kabil birçok' yanlışlıklar mevcuttur. Bunların 
tashihi tarafına gidibnesini arz ve teklif ediyo
ruz. Ayrıca bir Yasama Meclisinin Başkanlığı 
ile değil T. B. M. Moelisi temsil 'edileceğine gö
re-, bütün yazışmaların bütün tüzük tanziminin, 
v.s. nin müşterek Divanlar, Başkanlık Divanları 
marifetiyle yapılması şarttır ve elzemidir. Arka
daşlarım şunu kısaca -belirteyim, iki, -bu (mevzuda 
I 'a ri ânı en toın uzda 1 >i r mil 1 ettera ras ı anlaşmal a -
ra uygun birtakım Kurumlar vardır. Bir de 
-doğrudan doğruya dostluk grupları mevcuttur. 
Milletlerarası arılaşmalara uygun olarak bizde de 
bunlara paralel olarak kurulmuş olan teşekkül
ler. esasen .Milletlerarası müşterek tüzüklere sa
hiptir ve bu bakımdan onların -tüzüklerinde bü
yük bir değişiklik vapmıya imkân yoktur. Yalnız 
bu tüzüklerin tevhidi, 'birleştirilmesi şarttır, el
zemdir. Diğer dostluk gruplarının tüzükleri ise 
birisinin başka, diğerinin başkadır. Birisinin se
vim sistemi ayrı, diğerinin seçim sistemi ayrı ol
maz, olamaz ve olmamalıdır. Bu bakımdan 'bun
larım birleş!irilmesi şarttır, elzemdir. Dış anlaş
malara uygun olarak resmî -hüviyeti taşıyan tc-
şekkiiMerde vazife alacak arkadaşların iştirak -et
tikle r i komisyon çalışmalarında, iştirak ettikleri 
kongrelerde ve toplantılarda daima, bir ayrı ko
misyona seçildiklerimi ve o komisyonda, .milieti
mizin, memleket imizin menfaatlerini savunacak 
vo fikirlerimi aksettirecek bir yetki ve dirayet 
içinde çalışmaları zarureti .mevcuttur. Bu bakım
dan kanunda, Millet Meclisinin teklifinde 1, 2 
vo 3 neü maddelerde zikri geçen teşekküllere 
iştirak edeceklerin dil bilme zarureti konulmuş 
iken, bizim Karına Komisyonumuz yalnız bir ve 
ikinci maddelerde dil bilme zaruretini aramış; 
3 neü kısımda aramamıştır. Halbuki dostluk 
•grupları ile davetler ve ziyaretler müstesna di
ğer komisyonlarda çalışacak ve resmî teşekkül 
hâlindi1 milletlerarası anlaşmalara uygun 'teşek
küllerde vazife görecek arkadaşların, tıpkı di
ğer milletlerin temsilcileri gibi dil bilmeleri za
ruridir. Aksi takdirde hem maheub oluyoruz. 
TTem de millet vo memleketimiz için faydalı ne-
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ticeler istihsal edemiyoruz. Şimdilik ıbu teklifin 
komisyonca geri alınmasını ben de istirhamla 
sözlerimi burada kesiyorum. Kanunun maddele
rinin görüşülmesine gerince; değiştirme önerge
lerimizi arz edeceğim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı daha zi
yade usuli bir 'mesele üzerinde toplamak istiyo
rum. Geçen >gün kanunun öncelikle müzakeresi 
idin konuşmuştum. Şimdi görüyorum ki, bunun 
isabeti daha çok meydana cılktı. Zira maddele
re geçince görüleceği gibi, farklı sistemler 
üzerinde arkadaşların kanaatleri biri eşmekte
dir. Hangisinin üzerinde Senatonun moktai 
nazar birliği yapacağını bilmiyorum. 

"""Ben şunu teklif etmek istiyorum : Kanu
nun reddi cihetine gitmiyelim. Vakit yok, mad
delerin müzakeresine geçelim. Tümünü kabul 
edelim. 1 nci madde üzerinde, bilhassa, belli 
olacak nokta'i nazarlara göre, komisyon lütfe
dip kanunu geri alsın, Pazartesi veya Salı 
günü tekrar müzakeresini tekemmül ettirelim. 
Bunu arz etmek için söz almış bulundum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz komisyon. Ancak, 
maddeler üzerinde mi, yoksa tümü üzerinde mi? 
Çünkü maddeler üzerinde tekrar durulacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN («Malatya) -— Muhterem Başkanımın 
ikazları veçhile bendeniz maddeler üzerinde mâ
ruzâtta bulunma imkânını sağiıyacak husus
ları bırakıp, sadece tümü üzerine yöneltilmiş 
bulunan tenkidlere cevap arz etmekle iktifa 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarımı, komisyonumuz kıy
metli arkadaşlarımın tenkidlerini, işaret ettik
leri noktaların tamamını göz önüne alarak, bu 
tasarı, Senatomuzun dışta temsil hususunda 
daha çok imkânlar sağlanması ümidi ile ge
tirmiştir. Ancak, öyle zannediyorum ki, vak
tin çok dar oluşu, bâzı arkadaşlarımızın konu
yu lâyıkiyle tetkik fırsatı ve imkânını bulama
ması sebebiyle yanlış anlamalara meydan ver
miş, yahut sathi bir tetkik neticesi, 'maksada 
tamamiyle nüfuz etmeden tcnkidler yapılmıştır. 

Şimdi, evvelâ kanunun ismi üzerinde duru
luyor. Gerek Nusret Tuna arkadaşımız, ge
rekse Tevetoğlu arkadaşımız aynı noktalarda 
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durdular. Kanunun ismi neden T. B. M. M. ni-n 
dış münasebetlerini düzenliydi kanun değil de, 
Yasama [meclislerinin dış 'münasebetlerini dü
zeni iyen Kanundur. Günkü arkadaşlarım, bu
rada Yasama meclislerinin dış münasebetlerini 
tanzim etim ek, her birinin dışarda Senatonun 
ayrı, Millet Meclisinin ayrı. Yani, Yasama .mec
lislerinin her birini ayrı ayrı temsil etmesini 
istihdaf etmek, bunu sağlamak maniasına de
ğildir. Bu kanuna yasama meclislerinden Ihem 
Millet Meclisinin, hem Cumhuriyet Senatosu
nun, hem de Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisinin teşkil etmiş oldukları Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dış münasebetlerde gö
revlerini müstakili en tâyin ve tesbit etmiş ol
duğu için biz bu ismi daha uygun bulduk. 
Çünkü, kanun metninde - muhterem arkadaş
larınım da dikkatini çekmiş olacağı veçhile -
münhasıran! Cumhuriyet ıSenatosuna terettübe-
den vazifeler varddır. T. B. M. Meclisinin de
ğil, nıunihasıran Cumhuriyet Senatosunun bir 
dış memleketi ziyarete çağrılması mümkündür, 
mevzuubahistir. Bunun eşkâli tâyin edilmiştir. 
Münhasıran Millet Meclisimin çağrılması, tem
sil edilmesi lâzıımıgelen 'hususlar vardır. Mün
hasıran Millet Meclisinden, çift Meclisi! olmıyan 
bir .memleketin sadece Millet Meclisi üyeleri
ni T. B. M. Meclisinin, Millet Meclisi kanadını 
çağırma karan alabilir. Bütün bunların 'hep
sini bu kanun düzenlemektedir. Böyle olunca; 
bu kanunda Millet Meclisinin vazifeleri vardır, 
•Cumhuriyet 'Senatosunun vazifeleri vardır, müs
takil en vazifeleri vardır, ayrıca müştereken 
teşkil ettikleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin vazifeleri' vardır. 

Sonra, yürütme mevzuunda ayrı ayrı her 
iki Meclisin, yasama organının (görevleri tâyin 
edilmiştir. Bütün bu mülâhazalarla, Türkiye 
Büyük Millet. Meclisi gibi umumi bir lâfızdan 
daha, çok, «Yasama, meclislerinin dış 'münase
betlerinin tanzimi» diye bir kanun ismi koy
mayı maksada daha uygun telâkki ettik. Ni
tekim, Millet M'eclisinin kabul etmiş olduğu 
kanun başlığı, «Türkiye Büyük 'Millet Meclisi
nin dış 'münasebetlerinin tanzimi hakkındaki 
Kanun» o İm a sına rağmen, kanunun son mad
desinde «Bu kanunu yasama meclisleri yürütür.» 
hükmü koymaya Millet Meclisi dahi mecbur ol
muştur. Zira o da düşünmüştür ki hakikaten 
bımrm sadece Millet Meclisi tarafından yürü-
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tülecek ve sadece Cumhuriyet Senatosu tanıtın
dan yürütülecek kısımları vardır ve her Yasa
ma Meclisi kendisine tereddübeden kısmı la IM 
yürütecektir. Bu zaruret ve mecburiyetledir 'ki 
kanunun yürütme maddesi Millet Meclisinde 
kabul edilen metinde dahi bu kanunu Yasama 
Meclisleri yürütür diye hüküm koyma zorunlu-
ğunu duyurmuştur. Kanun km i böyle. 

Diğer maddeler kısmına gelelim: Madde! o/ 
kısmında muhterem arkadaşlarımıin hor birinin 
noktai nazarına cevap arz etmeğe hazırız. Han
gi sebeplerle bu sistemin getirildiğini arz etme
ye amadeyim. Ancak teklifin geri alınması yö
nündeki, kanun görüşülmesinden evvel geriye 
alınması tümünün reddedilmesi hakkındaki tek
liflere iltihak etmediğimizi ıarz etmek için sö:, 
aldım. Maddeleri görüşelim. Maddelerin görü
şülmesinde kıymetli arkadaşlar.ımızın noktai 
nazarlarını cevaplandıracağız, kendi görüşleri
mizi arz edeceğiz. Kanunu daha mükemmel bir 
hale getirmek için gelecek. her takrir üzerinde 
ayrı ayrı çalışma imkânı 'bulacağız. Millet Mec
lisinden bir espiri, bir başka sistemle gelmişti. 
Cumhuriyet Senatosunun temsilî yönünden 
menfaatlerini daha koruduğu ve kanunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerini 
daha mükemmel bir hale getirdiği kanaati ile 
bir sistem değişikliği yaptık. Vakit çok daral
mıştır. Cumhuriyet Senatosunun bu kanun üze
rinde görüşme süresi fevkalâde daralmıştır. 
Çok endişe ederim ki, biz mükemmel bir eser 
yapalım derken, 2 - ?> gün sonra 'bu müddet bi
tecektir. Ye Millet Meclisinden gelen metin 
aynen kanunlaşması tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacağız. 

Bu itibarla, arkadaşlarım lütfetsinler mad
delere geçelim, birinci maddeden itibaren arka
daşlarımızın noktai nazarlarına ve tereddüdet-
ti.kle.ri hususlara cevap arz edendi elbette tek
liflerini de hürmetle karşılıyarak, böylece me
selenin öncelikle halledilmesine çalışalım. Hür
metlerimle. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İzzet Biran d. 
İZZET BİRANI) (İzmir) _ Sayın Başkan, 

sayan senatörler; kanun Parlâmentonun dış 
münasebetleri konusunda dostluk gruplarını her 
iki Meclisin >ayrı ayrı Genel Kurullarının ka
rarlarına bağlamış bulunuyor. Zamumca dost
luk siyasi sahanın, resmî sallı an m ötesinde, ta
mamen ayrı bir hava içinde inkişaf etmesi lâ-

zımgeür. Binaenaleyh, bu dostluk grupianmi.it 
Parlâmentonun Umumi Heyetinin kararına 'bağ
lanması, Meclislerin böylece angajman 'altına 
alınma.sı bu sahada faydalı olmaz. Belki mah
zurları. da bulunur. Bu itibarla bu husus üze
rine 'bilhassa dikkati çekmek isterim. Komis
yonca. da meselenin tezekkür edilmesini ve bir 
kere daha üzerinde dönüp düşünmesini rica 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz kti-
yen var mi l . . Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVlT 
YETKİN (Malatya) — 4 ncü madde geldiği 
zaman arzı cevap edeceğim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kalbul 
edenler... Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin ivedilikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dı§ münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
Kurumlar üyelikleri 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 
sayılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı ka
nunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Audlaşma ile değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli 
Avrupa Konseyi statüsünün 25 ve 26 ncı madde
leri gereğince, Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisine ve diğer Milletlerarası Audlaşmalar uya
rınca kurulup bir Milletlerarası hukuk tüzel ki
şisinin organı niteliğini taşıyan veya taşımıya-u 
ve Yasama Organı üyelerinden kurulan Millet
lerarası kurullara katılacak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, inensuboldukları siyasi par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısındaki grupu tarafından aday olara.'c 
gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi iseler, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun; Milletvekili iseler, Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlı
ğınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Her bir grupa ve siyasi parti grupu mensu
bu olmıyaıılara düşen sayji, bunların-boş üye 
İlkler hariç - Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı üye tamsayısı içindeki yüzde 
oranlarına göre, Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca tesbit edilir. Bu sayı ve oranlara, siya
si parti grupları ve siyasi parti grupu 'mensubu 
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oimıyaıüar, ilânından itibaren üç. gün içinde iti
raz edebilirler. Bu itirazlar, aynı Divan tara
flından kesin olarak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Tünkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine düşen 
sayının Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
arasında bölüşülmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısında mevcut siyasi par
ti grupu mensubu olmıyanlardan Milletvekili 
olanların sayısının ve Cumhuriyet Senatosu üye
si ol anla mn sayısının ayrı ayrı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik toplantısında mevcut 
siyasi parti grupu mensubu olmıyanlarm topla
mına nisbet edilerek bulunan yüzde oranlarının, 
2 nci fıkraya göre siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanlar için tesbit edilmiş bulunan sayıya 
uygulanması suretiyle olur. 

Her Yasama Meclisi kendisine düşen sayıda 
siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar aracın
dan secini, yapar. Bu seçim için 'ad'aykr siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlar]a temas ettik
ten sonra ilgili Meclisin Başkanlık Divanınca 
tesbit edilerek (İeııel Kurulun bilgisine sunul
makla seçilmiş sayılırlar. 

Birinci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek üye
likleri içinde yukardaki fıkralar uyarınca se
çim yapılır. Ayruı siyasi parti grupuua mensup 
bir asıl üyenin yerini ancak >aynı grupa mensup 
bir yedek üye; ve siyasi parti grupu olmıyan 
bir asıl üyenin yerini de ancak -aym vasıftaki 
bir yedek üye alabilir; son fıkra uyarınca ya
pılmış olan feragatlar saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu üyesi olmayanların kendilerine düşen asıl 
veya yedek üyeliklerden, bir diğer siyasi parti 
grupu veya siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
belli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
leihine seçim sonuçları kesinleşmeden feragat 
etmeni mümkündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
vat* rai? Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlar, komisyonun mesaisini şahsan 
şükranla karşılarım. Çünkü komisyon, Millet 
Meclisinden gelen metinden ayrı bir ruh ve 
Senatonun hükmi şahsiyetiyle, mânevi şahsiye
tini zedelemiyeeck yeni bir eser getirmiş 'bu
lunmaktadır. Bu sebeple şükranlarımı arz et

meyi borç, biliyorum. Metinde noksanlıklar var
dır. Fakat tashihi de mümkündür. Burada 
kanun teklifinin geçici komisyonca kabul olu
nan birinci maddesi komisyon raporunda da 
izrah olunduğu gibi tatbikat huzursuzluklarını 
önleyici ve fikir ayrılıklarını telif edici bir şe
kilde kaleme alınmıştır. Fakat bu maddenin 
2 nci fıkrasında gerek siyasi parti grupları
nın ve gerekse siyasi parti grupu mensubu ol
mıyan] arın oranlan dâhilinde düşen sayının 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tesbit olu
nacağı ve bu sa}rı ve oran]anı siyasi parti grup
larından veya siyasi parti grupu mensubu 
olmıyan!ardan yapılan itirazların da yine Millet 
Meclisi Başkanlığı Divanınca kesin bir şekilde 
karara bağlanacağı hükmü konmuştur. Bu hü
küm her halde yeniden birtakım tatbikat hu
zursuzluklarına vesile olacak ve maddenin ka-
Unne alımşııukaki gayeyi zedeliyecektir. Bu 
sebeple her iki yasama Meclisi Başkanlık 
Divanlarının iştirak "edeceği müşterek bir 
toplantıda, oranların ve düşen sayının tesbiti 
gereklidir. Bu suretle her iki Meclis arasın
daki eşitlik gözetilmiş ve C. Senatosu; madun 
bir teşekkül durumuna düşmekten kurtarılmış 
olacaktır. Bu maksadı temin sadedinde bir 
takrir takdim etmiş bulunuyorum, iltifatları
nıza mazhar olmasını rica ederim. 

Bu madde üzerinde arzı malûmat ederken 
bir do kanunun isminden bahsetmek istiyorum. 

«Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında Kanun.,» Evvelâ bende
niz şunu arz etmek isterim ki, kanunun adı 
isabetli konulmuştur. «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi» teriminden ziyade bu terimin kullanıl
masında büyük bir isabet vardır. 

Tatbikattaki anlayışsızlıkları giderir. «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi» ibaresi sadece bir 
terimden ibarettir. Halbuki bu isim iki Mecli
sin ayrı ayrı mevcudiyeti ve istiklâlini ifade 
etmektedir. Bu bakımdan lüzumlu bir isimdir. 
Asıl arz etmek istediğim nokta, bu isimde bir 
zühul vardır. 

«Yasama Meclislerinin dış münasebetleri
nin düzenlenmesi)» deniyor, bir tenafür var. 
Bunun «Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi,» şeklinde tashihinde çok isabet 
vardır. Belki arkadaşlarım virgül, nokta ile 
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uğraşıyor diyeceklerdir. Ama bunları da ifa
deyi bâr borç saymaktayım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars)*— Yasama Mec

lislerinin dış münasebetlerini düzenleyen ka
nun teklifinin birinci maddesi üzerinde Ge
çici Komisyon bir prensip farkı getirmektedir. 
Millet Meclisinin kabul -ettiği metne göre dış 
münasebetlerde Avrupa Konseyi Danışma 
Kuruluna, yani bizim komisyonun ilâve ettiği, 
bir andlaşmttyla tüzel kişiliği haiz olsun 
veya olmıyasm, bir dış kurula Parlâmentodan 
gidecek 'üyelerin .-ayı»ı Millet Meiclisınde yedi, 
C. Senaltasuinda .üç olacaktır, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi için. 

Diğer dış (temaslarda ilse ıbu % 65 ile % 35 
oranadır. haizim Komisyonumuz (bunu §u şekilde 
değiştirmiş bulunmaktadır; ilki -meclisin /birleşik 
toplantısına (bizim Anayasa ,g*ereğinıce T. B. M. 
Meclilsi Birfeşik Toplantısı grupu ldiyenıi|yeceği-
.miz, İbir ıgruıp ilâvesi ile ımeselejye yeni (bir şe
kil .getirmektedir. Her nekadar (böyle (bir grup 
aday igösterefcek ve fakat Sayın NuSret Tuna'-
nın dediği giibi, ıbu (bir ıgöıüşıme mevzuu olmı-
yaeak ve Birleşik Toplantı mevzuu .ol-mıiyacak-
ftır. Anıaiyasanın 63 nelü maddesinde derpiş edil
diği şekilde ibir görüşme mevzuu olmıyacak, 
ama (bir talbir olarak getirilmektedir. O '.kailde 
•biz ıbu kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ibir »organ .olarak: (kalbini ediyor ve omun da grup
ları olduğunu farz ediyoruz. Bu, mümkün de
ğildir. Kendimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
farz edeceğiz, ama terim, lolaralk Türkiye Büyük 
Milldt Meclilsi vardır. 

Biraz sonra isim ıhakkında da .noktai naza
rımı arz edeceğim. «Yasama organları», denie-
(bilir. «Tüıfkiye Büyük Millet Meclisi duş müna-
scetLeri.» de denelbilir. Burada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (bir .terim olaralk alinaibilir. Par-
lâımenlto Ikarşılığı olarak iki meclisi kapsıyan 
İbir 'terimi, ama iki meclisin dışında 3 neü İbir 
meclis yalhut iki meclisi içine alan İbir meclite 
•değil. Tamamen Cumhuriyet iSenatioisu ve Mil
let Meclisini ifade eden bir terim olaralk, Tür
kiye Büiyüfc Millet Meclisinin dış münasebetleri 
deraelbiıletcek. Ama ibir şeyi diy-emeyk. Türkiye 
Büyük Millet, Meclisinin Birleşilk Toplantısın
daki gruplar]. O faalde bdız Anayasanın itaimalmen 
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maksadı dışında ibir Tüıfldye Büytiük Millet Me<3 
lisi olarak ay rica bir Meclis farz edeceğiz ve bu
nun da .grupları okluğunu farz edeceğiz. Arka
daşlar ne diyor? Siyasi Paritiler, Türkiiye Bü-
lyiiık Millet. Meclilsi Birleşik Toplantısında .grup
larının akkorlarını gösterebilirler. Zannedersem 
Komisyon ıbıüıyük bir kıüısnüniyeftle şunu 'hallet
mek istiyor. 

Bir çekişme var. Bu çekişme, dış müınafseJbelt-
lerde (bira/z evvel Sayın İFeHflıi Teveftioğlu'nıun de
diği ıgifbi eşit mi .olsun, yoksa Ibaşka şekilde mi 
olsun? FeltM Tevetoğlu'nun (burada okuduğu 
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve saire... 
Bunların (biraz sonra üzerinde duracağım, yal
ına .niis/betlerin 'hallini istiyorum. Onlar % 30, 
°/c 70 yalhut % 35 ilâ 65 (üzerinde duruyorlar. 
"Komisyon (buna şu şekilde (bir hal çaresi geltirr 
miş, Ibu iki Meclisin aıyn ayrı ddajy ıgöstemıesi 
değil de meclislerde temsil edilen siyasi parti
lerin iki meelîslteki 'grupları göstersin. Elfbette 
İki, (bunun raalhızuru vardır. 

Ayrıca T. B. M, Meclisi Birleşilk ToıplanltıSı 
Grupu «gibi (bizim Ihulkulkan, Anayasa (hukuku 
Ib akımından, çift meclis istemi anlayışı (bakımın
dan müıtaliâa etmemize imkân olmılyan Ibu .gö
rüşün dışınlda iki grup yok ilse, lSe!naltio da gru
pu var, Millet Meclisinde grupu yoktur. Bunıu 
nasıl ifalde edeceğiz? Çünkü, «Türkiye Büytük 
Millet 'Meclisi», diye yeni (bir statü mıü getire
ceğiz? Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birlıe^ 
şik Toplantısı ıgrupu nasıl olacaktır? Bu grup 
için Anayasanın, .gösterdiği her Meclisin grup
laşması için Mecliste on üye Ibulundurulması 
keyfiyeti, yalnız meclisler için teker 'teker mi 
düşün.iüecektir, yoksa Anayasanın hiçjbir zaman 
derpiş etmediği 'bir ihlükmü getirerek Birleşik 
.toplantıdaki miktar mı düşünülecektir? Bu (ba
lkımdan Komisyonun bir Ih al çaresi olaralk gör
düğü bu Ihulsıısu, maalesef, yerinde .görmenıekte 
ve kendilerinle katılınam aktayım. Millet Mecli
sinin. Iburadalki mdtninm birinci fıkrası daha uy
gun gilbi geliyor bana. Fakat toradalki nilslbeti 
değiştirmek lâzım. Nifslbet, yüzde (bir nilsfoet koy
mak mecburiyetindeyiz. 10 a 3 yerine, 10 a 4 
kjoymak -mümkün. Ama umumi »bir prensibi koy
mak daüıa yerimde olur. Bu prensip % 60, % 40 
gibi onların nasıl metinlerinde zaten Ibu % 35, 
% 65, ilerde diğer teşekküllere girmek için 
ıkonıılımuş ve tielslbit edilmiş ibir sistem de var
dır. Bu sistemi değiştirerek % 40 ve % 60 a. 
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iblâğ etmek, FetIM Teveitoğlu aıikadaşımm elekli
ği ıgifoi bumu % 50 olarak afealk, dediler, biraz 
da Iha/Mıdırlar. Avrupa Konseyine üyeler, ken
dileri de ijyi bilirler İki, milletlerin nüfuıs ııis-
Ibetine göre gider. Asıl isaıyı meselâ Fransa 
ve lııgiljtere onifki şer, biz on, YıvnanaiS'tan yedi, 
İrlanda üç, nüfusuna göre çok dalha az gönder
mesi lâzım, .gelirken Yunanistanın yediden az 
göndermesi lâzım, gelirken yedi göndemıektedir. 
Türkiye'nin nüfusu artmasına rağmen bizim bu
nu IOTUI üzerine çıkarmamız icabeder. Çünkü 
bizde nüfus hızla artmış, diğerlerinde nüfus az 
bir tempo ile artmaktadır. Nüfus artışına göre 
teislbit edildiği için bu nıilkltarı 'bizim de artırima-
mıız lâzımdır. 

Ama multlalk surette meclisler ne şefkilde 
temsil edilecek? Bâzı 'menılekeJtleri Millet Mec
lisi, C. :Senaitasu, velyalhut birinci Meclis ile ikin
ci Meclis eşit sayıda temsil eder. Bâzılarında 
nisibelt Millet Meclislerinde dailıa eok ite'msil edi 
lir, fakat hiç. bir .zaman Senatonun niJsIba'ti, 'baş
kanlar* ihariç, diğerinden çok değildir. Eşit de 
pek aızdır. 

Bu sebeple (mutlak bir eşitlik iddiası olma
sa bile Millet Meclisinde, bilinci Mecliste ka
bulü belki biraz güç olur. % 40 ile 60 gibi 
daha makûl ve münasip bir nisbet ve yüzde 
üzerinde durulması yerinde olur. 

Geçici Komisyonun getirdiği metin % 30 
ile 70 i ifade eder. % 30 ile % 70 in üzerine 
çıkmaz. Nusret Tuna'nm burada ifade ettiği 
gibi 633 ün 185 e nisbeti daima nazarı itiba
ra alınacak. O bakımdan 'komisyonun getir
diği sisteme göre bu % 33 ün küsuru 33 ol-
mıyacağma göre % 30 ile °/( 70 i 'bulacaktır. 
İfade ettikleri gibi diğer kurumlar için tem
silde bize vermiş oldukları % 35 ilâ 65 nisbeti 
biz kendiliğimizden % 30.a indirmiş olacağız. Bu 
bakımdan ben komisyon tarafından birinci 
maddenin yeniden tetkikini, yeniden tahlilini 
ve yeniden bir şekle bağlanmasını rica ediyo
rum. Fakat komisyonun getirdiği güzel sistem
lerde vardır. Meselâ Millet Meclisi metninde 
yalnız Avrupa Konseyi Danışına Meclisi, fakat 
kouisyon diğer kollan da ister bir beynelmilel 
andlaşma. ile ister, tüzel kişiliği haiz olsun, is
ter olmasın diğer kurullara gidiş şeklini de 
tanzim etmiştir. Millet Meclisinde ise, bu ayrı 
bir sekil ile i.arızini edilmiştir. Siyasi parti-
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lerin ne nisbette temsil edilecekleri tesfoit edi
lecek, artan kısım siyasi partilerin dışında, 
parti grupıı kuramamış, siyasi partiler, bağım
sızlar temsil edilebilecekler. Fakat bir mah
zuru acaba komisyon dikkat nazara alamaz 
mı? (içtirilen metin ile, Âmil Beyden rica 
eliyorum; çok mühimdir, şu mahzur meydana 
çıkmıyacak mıdır? 

Birleşik toplantı gruplarında evvelâ, teş
kil edilen siyasi partilere muayyen nisbet dâ
hilinde 6:55 içinde O. H. Partisi 37 zait 170 
küsur. Adalet Partisi 55 zait 140 küsur, Yeni 
Tünkiye Partisi 34 zait 70 küsur. Bunların 
oranı evvelâ ayrıldıktan sonra ona taksim edi
lecek, ancak geri kalanlar nazara alınacak. 
Bununla biz C um h iriye t Senatosunda bir hay
li kabarık yekûn teşkil eden bağımsızlar, ta
biî üyeler ve Cumhurbaşkanlığı kontenjanla
rından seçilen üyelerden hiçbir üyeyi götür
mek imkânına sahibolamayız. Bu mabetler* 
tanzim edildiği takdirde aşağı - yukarı partile
rin 635 in 220 ye nisbeti kaç eder? Dediğimiz; 
zaman, farzımuhal C. H. P. alacak 3, A. P. ala
cak 3, Y. T. P. alacak 2, C. K. M. P. alacak: 
1 - 2, onun dışında hiçbir bağımsız, 'hiçbir 
tabiî üye hiçbir Cumhurbaşkanlığı kontenja
nından seçilen üyenin dış münasebetlerde tem
sil imkânı dâhi olmııyaealktır. Bunu da naza
rı itibara alacak, böylelikle terekküp tarzları 
ayrı olanı i'M MecM'Sİn aynı terekküp tarzı 
içinde mütalâa edilmesine imkân yok. Millet 
Meclisindeki terekküp tarzları, siyasi parti 
grupları dışında kalanlar bakımından Cumhu
riyet 'Senatosunda, çok büyük 'fark vardır. Şu 
fark da vardır : Nusret Tuna aırkadaşıımıznı de
diği gibi, siyasi parti gruplarına vereceğiz. 
C. H. P. nin Millet Meclisinde ve Cumhuriyet 
Senatosuudaki aramın a göre kendisine bir mak 
tanınacaktır. 'Söylemeye dilim varmıyor ama 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupu 
mümkün değildir. Ben bunu şu şe'kilde ifade 
•ediyorum, iki Mecliste temsil edilen üyenin 
sayısı yekûnuna göre bir yer ayrılacaktır. Bu 
yer ayrılması sırasında Meclîslerin grupları
nın iCuımhuıriyet Senatosuyla «Millet Meclisini 
kolay kolay nazan it ihama alımya-cakları varidi 
hatır olmaz mı? Mümkündür «ki 'her birisi 
grupta bir oylama yapar, kur 'a ile yapar, çık-
mıya'biür, C, Senatosu dış münıasebetle^de hiç de 
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temsil edilin iye bilir, bu mümkündür, gelem «is
tem bunu 'Ortadan kaldırıyor. 

Üuuı'hıiıriyet Senatosu, şu kontenjanla tem
sil edilme imikti tundan daima mahrum, Millet 
M'oclisi ise dalma gruplarda l'azla sayıya sahi-
bolmıa'sı bakımımdan, daima seçilime imkânına 
sahiptir. Bizimi (komisyonumuzun getirdiği sis
tem kabul edildiği ia'kdirde bu tamamen ihti
yarına kalacaktır. W Millet Meclisi (ırupunun 
sayılarının takdirine kalacaktır. O sayı içinde 
ister verir, ister vermez. Adalet Partisi isterse 
140 içinde 55 kişilik bir oylama neticesinde; 
•'i yeri Cumhuriyet Senatosuna yahut 'bir yer 
venmez de diğer Millet Meclisindeki üyelerine 
(\ İT. P. aynı şeyi yapar, Y. T. P. aynı şeyi 
yapar ve dış münasebetlerde tek Oumıfıuri-
yet Senatosu üyeliği dahi temi'sil edilme imkâ
nına sahibolmaz. Tevetoğlu'nun dediği gibi 
c/c 50 değil, yüzde sıiir dahi .mümkün olabilir. 
(Öyle olmıtız sesleri) Evet, getirdiğiniz sistem 
böyledir. Elbette ki, siyasi partiler gayet (he
saplı hareket edeceklerdir. Buna, kolay kolay 
gitmiyeçeklerdir. Ama bu sistem bunu yapa
bilecektir, buna imlkân verebilecektir. Bütün 
bu mahzurlardan sonra isim üzerinde durmak 
istiyorum : Bana kalınsa, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin dış münasebetlerini düzenliyen» 
tabiri, kanunun ismi olması bakımından daha 
uygundur. Ama şu Türkiye Büyük Millet Mec-
Ijsi derken, biz sadece bir terim olarak, zaten 
Anayasanın gerekçesinde bu ifade ediliyor. Bu 
bir terim olarak buna göre Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisi teriminin 'kullanılmasının mah
zuru yoldur. Ama ayrı bir Meclis, iki Mecli
sin d rş unda bir Meclis olara'k değildir. Terimi 
ve Parlâmento karşılığı olarak Türkiye Büyük 
MilJet Meclisinin dış münasebetlerini kuıllamıma-
nım. mahzuru yoktur. Yasamıa mı celisi eninin dış 
münasebetlerimin düzenlenmesi de olabilir. İsim 
üzerinde fazla durmuyorum. Fakat .gelen siste
mim mahzurları vardır. Bu balomdan komisyon 
acaba bizi tenvir mi edı>r, yoksa bunu değiş
tirmek için geni mi alır. Takdir Yüksek Heye
tindir. •Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Danışoğlu. 

NECİP DANIŞOĞLU (Rize) ~ Buradan 
işaret etmek istediğim noktalar var, kısSı konu
şacağını. . 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmesi için buradan 

konuşmanız lâzım, zira stenograflar yoktur, 
teyp ile tesbit ediyoruz. 

NEOİP DANtŞOĞUI (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar, Sırrı Atakay Beyin beyanlarından 
sonra, söz almak istemiyordum, çünkü o kadar 
vazıh ve mükni konuştu ki, buna bir kelime 
ilâve edecek değilim. Temas edeceğim husus 
bu birinci maddenin ifade tarzıdır. Sayın ko
misyon başkam ve üyeleri bilmem kabul bu
yururlar mı? O kadar çapraşık, anlaşılması. 
güç bir ifade kullanılmıştır ki, bir kanun 
maddesinde! bu kadar çetrefil bir ifadenin bu
lunmasını kabul edemiyorum. Meselâ bunlar
dan bir tanesini dikkatinize arz etmek istiyo
rum. 

Bu. üçüncü, bend de oluyor zannediyorum. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine düşen 
sHyının "Millet. Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu arasında bölüşülmesi. T. B. M. M. birleşik 
toplantısında mevcut siyasi parti grupu men
subu olmıyanlardan milletvekili olanların sayı
sının ve O. Senatosu üyesi olanların, sayısının 
ayrı ayrı T. B. M. M. birleşik toplantısında 
•mevcut, siyasi parti grupu mensubu olmıyan-
larınj» Görülüyor ki, Türkçede hiç. de kolay 
kolay makbul sayılacak bir ifade tarzı değil
dir, anlaşılmasında büyük güçlükler olmakta
dır. Kısa cümlelerle maksadın ifadesinde isa
bet vardır. Bu itibarla bu bakımdan da Sayın 
Sırrı Atalay'ın esas toıkkındaki mütalâalarına 
tamamen iştirak etmiş olmakla beraber, bir de 
bu hususu derpiş eden bir hazırlık yapılması 
için. komisyonun maddeyi geri almasını ayrıca. 
t ekli l! etmekteyim. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın. Karavelioğlu. 
KÂMİL KAliAVK Ek KİLİT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arakadaşlarım, benim söyliyecek-
leriıu hemen hemen belli olmuş oluyor. Şimdi 
komisyonun getirdiği •sisteme ben de razı de
ğilim. Çünkü Sırrı Atalay'ın konuşmalarında 
izah edilmiş olduğu gibi, kanun getirdiği sis
temle Meclislerin temsilini değil, partilerin 
temsilini düzenlemiş oluyor. Yani her hangi bir 
Meclis t-emsil edilmemek şansına veya şansız
lığına, kavuşmuş oluyor. O halde kanunla evvelâ 
Meclislerin temsilini garanti etmeliyiz. Bu nis-
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bet % 50, % 40 veya % 60 olur veya tensibe-
deeeğiniz başka bir ııisbct olur. Hangisi olsa 
olabilir. Fakat öncelik mutlaka Meclislerin tem
silinde olmalıdır. Bunu arz ettikten sonra şu 
fikrimi do tekrar ediyorum. 

Komisyon görüşünü arz edecek, ben de 
şunda ısrar edeceğim. Lütfen bu iki sistemi, ko
nuş m cd arın ışığı altında ve soğukkanlılıkla mu
kayese edilerek sarili bir kanaate varmak üzeıv 
birinci maddeyi geri alsınlar, ancak her iki 
teklifim tasvip buyu ruhu azsa bu sistem siz
lerce kabul edilirse maddede asgari düzenle
me! M'in yapılııvası şart bulunuyor. Bu da T. B. M. 
Meclisinin ve Senatonun münasebetlerini dü-
zeııliyen bir kanunla icra yetkisini sadece Mec
lis Başkanlığına veren iki satırlık bir cümle 
vardır. 

Bu iki cümlenin mutlaka düzeltilmesi lâ
zımdır. Birbirini tamamlıyaıı iki küçücük tak
ririm vardır. Son hal tarzı olarak bunu ka
imi buyurunuz. Minnettar olurum. Teşekkür 
derim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT 

YETKİN (Malatya) — Muhterem Başkan, kıy
metli arkadaşlarım, kanunun tümü üzerinde ki. 
görüşmeler sırasında da birçok tenkidi erin yö
neltilmiş bulunduğu birinci madde üzerindeki 
komisyonun görüşünü arzftı çalışacağım. 

Muhterem a,rkaıda,şlar; zanne.diiyio.ruim. ki, 
Sayın Dağışioğlu a ilk adaşımızın da ifade ettiği 
gilbi ma'ddenin ihtiva ektiği biMimlerin çetrefil 
oluşu yüzünden muğlak bir ifade ile yazılmış ol
ması ıseibelbi ile getirilen sistem a r!k aidatları m 
lâyılkı ile bizim ikasdettiğlmiz man alda ifade ede
memiş Ibulunuylorlar. Veya 'kendileri bu maiksa-
•dı yloraınıamılş IbuRun uyarlar. 

Melselâ Nuisret Tuna arkaidaışımıız tbu adayla
rın Tüılkiye Büyük Millet Meclisli müşterek top-
lantıisma, sunulacağı ve orada selçilmîş isa.yılaca-
ğı kanısındadır. Nitekim konuşm asımda, yanlış 
anlamaldrm ise, iki Meclisin ayrı ayrı vazifeleri 
vardır. Adayların isimleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ijopl antlısında okunacaktır, huıyurdu
lar. İtallbulki bmız evvel buzurunuzlda Riyaset 
Divanı kâtibi arkadaişımıızm maldideyi olkuıduğıı 
zaman, vaızılhan görüldü ğni. veçhile, gruplar tara
fından seçilen üyeler Millet Meclisi üyeleri, ise 
isimleri Millet Meclisi Riyaset Divanınca, Millet. 
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Meclisine; Cuımihuriyelt Senatosu üyeleri ise 
Cumlhuriyet Senatosu Rılyaıset Divanınca Sena
toya arız 'eldilhıek suretiyle seçilmiş sayılaeafclar-
Idır. Demekki, gelen espi'i bu 

Müşterek toplantı ile alakası yok. Binaena
leyh, Türkiye Bıüyük Millet Meclisinin hangi 
ahvalde bir arada 'toplanacağı hususu Anayaisa-
(la tasrih edilmiştir. Bunun diışunda böyle îbir 
şeyi okumak için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nasıl toplanır? (buyuruyorlar. Böyle IbİT^ey bu 
maddede derpiş edilmiş değildir. 

Şimdi, mulhter'em arkaıdaşlarım, yöneltilen 
tenkitlerin ibıir kısmı böylece metinld'e g'edirilmiş 
olan eispirinin yanlış ani aşılmasından doğ'inak-
taldır. Bâzı aHkadaşlar (diyorlar iki; 3/10 ilâ 7/10 
uiisibelti Millelt Meclisinin .tetolifi olarak geldi, 
siz getirdiğiniz teklifle daha, geriye fittiniz. 
Sırrı Alt alay arkadaşımızın fikrine tamamen ka
tılıyoruz. Fethi Tevetioğlu arkadaışımijzın temen
nisine çıolk arızıu eldendik ki, Türkiye Büyiük Mil
lelt Meclisi dışlta temsil eidiliıfcen, yaısama uzvu
nun Parloınımantlonun ilki ayrı Meclisi lolan 'Se
nato Ve Millet Meclisinde hiçjbir tefrik yapılmak -
sızm müsavi adadde Senatör ve Milletvekili ile 
tenkil ediksin. Oüııkü İT. B. M. M. ııin teşkili için 
yapılan ıseçlimlende Senato üyelerini kaç. vatan
daş oy kullanmış ise, aynı adedde vatandaş da 
Millet Meclisi sûçinüeriıılde ay kullanmiiştır. Bi
naenaleyh ; •"Millet iradesini tennsil yönlümden her 
ilki kanaıdm bitiririnden farkı yoktur. O hakle 
aynı. adedde temsil edilmesi mütalaa edilebilir. 
Ama Sayın Nıısret Tuna arkadaşımız yine eğer 
yanlış ani amaldi isimi; lı50 k;g. lulk bir i nisan 150 
'kg, 80 Ikg. lulk. bir insan 80 kg. lıiktır Rinanena-
leylı, bu aded faikiyetini nazarı itibara alma
nı iz lâzımdır, ibuyıırnyorhır. 

A. NEŞRET TUNA. (Kastamonu) — Yanlış 
anlatın ıhsınız. 

CrEOİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YK TİKİN (Devamla) — Yanlış anlamışlsa'm özür 

dilerim. Muhterem arkadaşlarım, melsele şu; 
yüzde 70 Millet Meclisi, yüzde .°>0 Senatodan 
katılır diyı> bir nisbetle kanun teklifi Millet 
Meclisinde kabul edilmiş olarak yüksek, huzu
runuza gelmiş oluyor. Burada komisyonunuz, 
teşkil etmiş olduğu bir alt komisyon raporuna 
dayanarak, bu ııisbct i. sadece yüzde 40, yüzde 
00 gibi masumane bir tashih ile huzurunuza 
getirmeyi düşündü, bidayette. 
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Fakat komisyonunuzda, böyle bir tadilin 

ftnhai şeklini verecek olan Millet Meclisinde 
kazanma şansının pek yüksek olmadığı kanı
sına vardık. Çünkü 'Millet Meclisi bir sefer 
bıı hususdaki görüşünü belirtmiş bulunuyor 
yüzde 70, yüzde 30 olarak. Biz burada bu ora
nı yüzde 50 diye tadil etmiş ohılmı veya % 40, 
% 60 diye tadil edelim. Nihaî şekli verecek 
olan Millet Meclisinde yine ayın ıvisbet üze
rinde 1)U tasarı kanunlaşabilir. Şimdi değişe
bilir, 'biz değiştirelim de onlar öyle yapsın 
diyen arkadaşlarımız eğer ekseriyette ise ko
misyon olarak biz sizin adınıza ve bu tasarı 
üzerinde Cumhuriyet Senatosunun menfaatle
rini savunduğumuz kanısında olarak bu deği
şikliği yapalım. Takdir ederseniz aynen ge
len metni kabul edersiniz, arzu buyurulursa, 
•dilediğiniz şekilde getireceğiniz bir tadille 
dilediğiniz şekle sokabilirsiniz. Komisyon ola
cak görüşümüzü arz ediyoruz ki, böyle bir ta
dil mesut bir talihe sahip değildir. Şöyle bir 
sistemi orada da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi temsil bakımından, esasında hiçbir şeyi 
değiştirmemekle beraber, çok daha, faydalı 
olacaktır. Yâni temsil kudretinde bir değişik
lik yapmamakla beraber nisbet yönünden uz-
jtaşılabilir bir formül olarak, şöyle 'bir sistem 
getirdik. Bu sistemi de bâzı arkadaşlarımız bu 
•kürsüden yanlış ifade ettiler. Getirdiğimiz sis
tem şu: T. B. M. M. olarak ifadesini bulan her 
iki Yasama Meclisinin 'kül halinde umumi ye-
'kımu içinde siyasi partiler yer almış bulun
maktadır. Ve siyasi partiler dışında Millet 
Meclisinde ve C Senatosunda bağımsız üye
lerimiz vardır. Binaenaleyh, 0. Senatosuna 
böyle bir dış temsilde 3/10 veya, 4/10 nisbet ve-
Hlir. Bu 4/10 gidecek üye 7 'kişi ise 7 kişi
nin 4/10 u kaç eder? Fevikâlâle kesirli bir 
'takım ameliyeler; ve ondan sonra geldi bura
ya, 2 - 3 tane Cumhuriyet Senatosunu tem si
len gönderilecek. Bu üçü Cumhuriyet Senato
sunda temsil edilmekte olan siyasi partiler ve 
bağımsız grupların arasında taksim -edeceksi
niz. Bu üçün tahakkuku inı/kânsız bir takını 
kesirlere bölünmesi gibi... Bizzat 'bağımsızla
rın temsilini arzu eden Sırrı Atalay ve Kâmil 
Karavelioğltı arkadaşımız kadar samimiyetle 
kurduğunuz Geçici Komisyonunuz da bağım
sızların temsil edilmelerini düşünmüştür. Bu şe-
ikilde hepimizin içinden çıkmıyacağı muazzam 

kesirler kalır elimizde. Halbuki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde siyasi partiler ve bağımsız
lar vardır. Bunların Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir oranı vardır. Senatoda grup 
haline gelememiş olan bir siyasi partinin Mil
let .Meclisinde grupu vardır. O Millet Meclisin
deki grupunun üzerine buradaki üyelerin ilâ
ve edilmesi suretiyle Türkiye Büyük Millet 
Meelisi birleşik toplantısında bir grupu vardır. 

Şimdi, bu terim üzerinde ayrıca duraca
ğını. Sayın Sırrı Atalay, o terimi biz, siyasi 
parti grupu olarak' telâffuz etmiyoruz. Fa
kat Türkiye Büyük Millet Meclisi müşterek 
toplantısı Anayasada gösterilmiştir. I i lirada, 
siyasi partiler Senato azaları ve milletvekil
leri ile birlikte bir grup halindedir. Bu bir top
luluktur ki, bu topluluk her ikisinin birikiri
ne ilâvesinden talıassül edvv. Sadece bunu ifa
de etmek için, zat inlinizin demin dediniz ki, 
.')() tane âzası vardır Millet .Meclisinde. 12 ta
nede vardır Cumhuriyet Senatosunda. Hepsi
nin yükünü 02 dir. îşte bu 02 yi kasdetnıek 
için söylenmiş olan. kir terimdir. İİadeleri ku
ru mânaları ile almakla arkadaşlarımız netice
ye daha çabuk varabilirler. Böylece bu toplu
luğun;:, bir siyasi partinin her iki kanattaki üye
lerinin. yekûnundan mürekkep topluluğun 
umumi yekûnıa, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi yekûnu âdedine oranımda kir netice 
çıkar. Diyelim 'ki hu % 28 dir, '% 32 dir. Bir 
siyasi parti budur, öbürü budur. Ve ondan 
Cumihuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde 
bulunan bağımsız üyelerin de umumi yefkıinu, 
aynı suretle T. B. M. M. nin tülm yekûnunun 
içerisinde kir orandır, siyasi partiler gibi kir 
orandır ve bu oran da, bu netice de T. B. M. 
M. ni tomsileu gidecek' olan heyetin umumi 
yekûnunda o oran uisbetiııde de bir miktar çı
kacaktır. Böyle olunca; bağımsızların dahi 
temsili yönünden umumi yekûn içinde nisbet 
daim dar adedde, •bir kanatta, bir yasama or
ganında, ki nisbete nazaran dana geniş, daha 
belirgen ve kesir bakını nidanı da'ha kesirlerden 
kurtulmuş hakle bulunacaktır. Böyle olunca 
'bir siyasi partiye bu umumi .yekûn içinden kendi 
oram nishetinde bir âza seçme yetkisi verildiği 
zaman, o üyeyi 'kendi içlerinden seçeceklerdir. 
Bunların 'kaç tanesinin senatör, kaç tanesinin 
milletvekili olacağına biz karışmıyacağız. Cün-
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kü, senatör ve milletvekili tefrik etmeksizin o 
siyasi parti Türkiye (Büyük Millet Meclisini 
temsil etmek üzere üye verecektir. İşte ıgetir-
diğimiz sistem budur. Yeni Türkiye Partisi 
kendisine ayrılmış olan onda iki hakkını 'kul
lanırken iki tanesini de Cumhuriyet Senatosun-
daki üyelerinden seçip gönderebilecektir ve 
o zaman 'sadece» seçmiş olduğu, üyeler Cumhu
riyet Senatosu üyesi iseler, C. Senatosu Baş
kanlığı keyfiyeti Cumhuriyet Senatosuna bil
direcektir. Siyasi parti tamamını Millet Mec
lisi G-rupunda, veya Senatoda seçebilecektir ve 
bu husus tamamen kendisinin iç 'meselesidir. 
Adayların kaç. tanesinin Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosunda olduğunun peşinen bilin
mesine imkân olmıyacaktır. Çünkü, 'siyasi 
partiler adaylarını seçerken Millet Meclisin
den ve Senatodan muayyen nisbette seçilmesi 
'luecburiyetinden vareste olacaklardır. 

Şimdi 'kalıyor bağımsızlar : Bağımsızlarla 
tabiî üyeler, arz ettiğim gibi, umumi yekûn 
içinde Millet Meclisindeki ve C. Sen a tosundaki 
bağımsız üyeler yekûnu bu oranı teşkil edecek
tir. Bu orandan ifade etme'k istediğimiz şey 
aslında çetrefilli, biraz karışıktır. Çünkü ar
kadaşlarım, 'T. B. M. Meclisinde siyasi partiye 
mensubolmıyanla'r diye bunu ayrıca tasrih eden, 
bunu ayrıca tarif eden bir isim mevcut değil
dir. Bütün !bu isimler mcvcudolmıyaeaktır. Baş
kanın demin söylediği gibi bardak şayet mev-
eudolımasaydı, bardağı tarif ederken bil mec
buriye camdan mamul, içine su ikonan, içmeye 
mahsus olan bir alet, diye tarif edecektik. Biz-
jçaruıre bu maddelerde de ismii her hangi bir si
yasi partiye mensııbolmıyan, T. B. M. M. bir
leşik toplantısındaki gibi 'birtakımı terimler 
koymıya mecbur olmuşuzdur ; ama asıl kasdımız 
da şudur : Bu umumi yekûn içinde Cumhuriyet 
Senatosunda kaç. tane bağıımsız üye varsa, bu 
bağımsız üyelerle Millet Meclisindeki bağımsız 
üyelerin yekûnundan terekkübetmiştir. Bun
ların hepsinin de hu umumi yekûna nisbeti var
dır. Bunun faraza 2/3 ü bağımsızların, üçte 
ikisi .Senatoda, üçte biri Millet 'Meclisinde ise 
bağımsızlara ayrılan kontenjanında bağımsız
ların umumi oranında kendilerine düşen pay, 
üçte ikisi Senatodan, üçte birisi Millet Mecli
sinden seçilecek demektir. 

Binaenaleyh, adalete çok yakın ve bir nis-
bet münakaşasını Senato ve Millet Meclisinde 
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bir oran nisbetinde yüzde 10 mu, 8 mi, 7 mi, 
3 mü, diye bir münakaşayı ortadan kaldıracak 
bir konudur. 

Şimdi bir ba§ka konuya geliyorum : Nusret 
Tuna arkadaşımızın tenkid'ine hedef olan hu
sus. Diyorlar ki, seçme hakkı yasama orga-
nınmdır. Binaenaleyh, bir siyasi partinin seçip 
getirdiği üyeyi sadece Meclisin ıttılaına sun
makla seçim yapılmaz. O seçimden maksat Ana
yasanın emrettiği mahiyette bir kuvvet kazan
maktır. Filhakika komisyon bu ciheti görüşmüş
tür. Memleketi dışta temsil edecek bir heyet in 
seçimlerinin, yasama organlarının oyuna sunu
larak ve onun oyu inzimam etmek suretiyle ya
pılmasının bu temsil heyetine bir kuvvet kazan
dırdığı hususunun bugün için şüphesiz bir ağır
lığı vardır arkadaşlarım. Ama bir realiteyi göz 
önünden uzakta tutmamamız lâzımdır, bu reali
te şudur: 

Bir siyasi partiye onun kendi oranı nisbetin
de üye verme hakkını, aday verme hakkını ver
diniz mi, o siyasi partinin adayı üzerinde artık 
başka bir tasarrufa hakkımız olmamak lâzım ge
lir. Bir siyasi parti tutacak, Ahmet, Mehmet di
ye iki tane aday gösterecek. Burada reye kona
cak, biz bunlar içinden Ahmet'i veya Mehmet'i 
beğenmedik, «Hasan'ı, Hüseyin'i seçiyoruz si
zin partiden» diyeceksiniz. O siyasi partinin iç. 
işine müdahaledir. O siyasi partiye dışardan 
bir hareket dahi sayılacak bir.,müdahaledir. Bin-
metice o siyasi parti eğer disiplinli bir siyasi 
parti ise, seçtiğiniz azalar istifa edecek, o siya
si parti, mutlak kendi seçtiklerimle temsil edili
rim, aksi halde hiç. temsil edilmem yoluna gi
decektir. 'Binaenale\dı, siyasi partıilerin oranları 
nisbetinde temsili .müessesesini kabul ettiğimiz 
zaman bunların göstereceği .adayları da -şimdi
ye kadar olduğu gibi, O. 'Senatosu ve Millet Mec
lisinde olduğu gibi- onların gösterdiği adaylar
dan mürekkep oy pusulasını, üzerinde hiç tahri
fat yapmaksızın kutuya atmak ıgibi sadece su
reta bir tüzük hükmünü yerine getirmek forma
litesinden ibaret kalacaktır, bu seçim. 'Böyle olun
ca bir siyasi parti, kendisine bir kontenjan veril
miştir, bu kontenjan içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini hakikiyle temsil edecek olan uzuv
larını kendisi tâyin eder, tesbit eder, bunlar 
Uımumi' Heyetin kararma iktiran etmekle seçil
miş olur. Bu realiteyi biz kanun hükmü halinde» 
tescil etmek ve tesbit etmek isteriz. 
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Bunun başka türlüsü, belki Mili ot Meclisi

nin seçmesi gibi bir ağırlığı bir onore etim ek 
keyfiyetini kazandıralım derken, bir gayrisa-
mlmi formaliteye tahmil etmek gibi bir husus 
olarak .geldi bize. 

Sonra, Sayın Nusret Tuna arkadaşımızın bir 
başka noktada daha yanıldığım zannetmekte
yim. 638 in 184 e ııisbcli buyurdular. 638 in 
184 e nisbeti diye bir nisbet bu maddenin içinde 
yer almış değil. 'Bu madde içinde 630 un içeri
sinde her siyasi partinin her iki yasama organı 
'üyelerinin mevcuduna .göre bir oran vardır. O 
oranda, siyasi partilerin yanında bağımsızlara da 
bir hak verilmiştir. Bu hak içinde seçilenlerin 
hepsi senatör olabilir, milletvekili olabilir. Bir 
dış temsilde 10 üyenin 9 senatör bir tanesi de 
milletvekili olabilir. Bu hususta her siyasi parti 
arzu ettiği şekilde hareket .edebilir, 

'Sırrı At alay arkadaşım der ki, Millet Mec
lisindeki üye adedi Senato üye adedinden faz
ladır. Mevcut siyasi partilerde öyledir ve esa
sen bir tanesi 450 üyeden mürekkep bir Meclis, 
bir tanesi de 186 üyeden mürekkep bir Meclis 
olmak itibariyle elbette her siyasi partinin ora
daki sandalye adedi, 'buradaki üyeden fazla ola
caktır. Böyle olunca acaba o siyasi parti kendi 
kontenjanımı kullanırken, milletvekili adedinin 
fazlalığı sebebiyle kendi iç bünyesinde yaptığı 
seçimde adaylarım teshirinde, millet vekillerin in 
oyu hâkim olarak adaletsiz bir netice doğar, hep
si milletvekillerinden seçilerek gider mi? Bu, o 
siyasi partinin iç işidir ki, komisyon olarak git
mez kanaatindeyiz. Günkü; böyle bir adaletsiz
lik daima bir reaksiyonla karşılanır. 

Kıymetli olan üyeleri içinde Senato üyeleri 
de olan bir siyasi parti, .Senato üyelerinin hiç 
kaale almaksızın sadece aded çokluğundan isti
fade ederek müşterek toplantıda -gizli oyla, açık 
oyla, kur'a ile her neyse- daima milletvekili gön
derir ve bunun bir reaksiyonu, bir tepkisi ol
maz bu, mümkün değildir. Buna, kendi yömet-
ıinelik ve tüzükleri vasıtasiyle ıslah edilecek bir 
çare bulunabilir. Ama bir siyasi partiye bu 
mevzuu vermek kanaatimizce Senatodan şu ka
dar, Millet Meclisinden ,şu kadar gibi bir nis
bet ayırmaktan daha faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 'bağımsızlarım tem
silinde, bağımsızları bu umumi yekûndan düşen 
nisbet in Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
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bağımsız adaylarına intikali keyfiyeti Riyaset 
Divanına verilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Ri
yaset Divanı bağımsız üyelerle temas ederek iç
lerinden bunlara düşen hisse nisbetinde adedi 
tesbit edip, aday olarak Heyeti Umumiyeye arz 
ettiği zaman, bunlar da bu suretle seçilmiş sa
yılacaklardır. Nasıl siyasi partilerde, siyasi par
ti içinde adaylar tesbit edilince, bunların isim
leri Riyasetten sadece ıttıtaa ulaştırılınca seçil
miş sayılırlarsa yine, bağımsızlarla temas ederek 
âdeta onlar içerisinden bir seçim yaparak, o se
çimde tahaşşüt eden nihaî şekli Yüksek Senato
nun ıttılalına arz edilmekle bunlar seçilmiş sa
yılacaklardır. Böyle bir sistemi getirmiş ıbukııı-
m aktayız. 

Birinci madde üzerimde ileri sürülmüş bulu
nan .tenkidlere cevap arz etmiş olduğumu zan
nediyorum. Dil bilgisine v.s. ye müteveccih bu-
lıınan Fethi Tevetoğlu arkadaşımızın, teııkidle-
riyle, Kâmil Karavelioğlu ve îzzet Birand Bcv'-
in tenkidi eri başka maddelere taallûk ettiği için, 
o maddeler geldiği zaman cevap arzına çalışa
cağım. 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) ~ . 
Benim teklifim birinci madde üzerindedir, 

(ÎEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Bakayım efendim, bu 
ifadenin çetrefilliği yönünden bil maksadımızı 
ifade bakımından bu maksadı ifade edecek da
ha vazıh yazılmış metinler gelirse, hürmetle ve 
memnuniyetle ikatılmağa hazırız, ama mfiiksa-
dımız bu idi; Sırrı Atalay arkadaşımız diyor
lar iki: Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısındaki grupları diye bir terim yoktur. 
T. B. M. Meclisi bir realitedir. Ve müşterek 
toplantıları Anayasada tadadedilmiş, tasrih edil
miştir. Ne zamanlarda müşterek toplanılır diye» 
bu toplantılarda her siyasi partinin Cumhuri
yet Senatosundaki ve Millet Meclisindeki üye
lerinden mürekkep bir topluluğu da vardır.-

Yani bu topluluk grup kelimesiyle ifade edil
miştir. Siyasi partinin üyeler yekûnu deyin. 
Ama maksadımız bu. Sayın Sırrı Atalay'a bu 
maksadı anlatabildim ise ve Sayın Sam Ata
lay'm bu maksadı sağlamak üzere, grup keli
mesine allerjisi varsa, bunun yerine başka bir 
terim getirirse bunu da terafcküm etmiye, 'ka
bul etmiye amadeyiz ve hazırız. 

Kâmil Beyafendi bu kanun Meclisleri değil, 
partilerin temsilini düzenliyor buyuruyorlar. Bv,* 
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bu kanaatte değiliz. Aksine partilerin değil, 
bağımsızlaraıı çok daha iyi temsil edilmelerini 
sağlamış bulunuyoruz. Çünkü Kâmil Bey de ka
bul buyururlar ki, Millet Meclisinden gelen 
metinde C. Senatosuna 10 da üçü verilmiştir. 
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi dışta 
eğer 10 üye ile temsil edilecekse bunun sadece 
üç, tanesi Cumhuriyet Senatosundan gönderile-
cefktir. Bu üç üyenin Cumhuriyet Senatosun
da müteşekkil bulunan siyasi partiler ve ba
ğımsızlar arasında nasıl taksim edileceğini ve 
üç tanesiyle temsil edilmenin mi daha doğru, 
yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil 
eden her iki Yasama Organındaki bağımsızlar 
yekûnunun bir oran olarak 636 da şu kadar 
dij'-e nisbet içinde temsil hakkı kazanıp Sena
to ve Millet Meclisi olarak taksiminin mi daha 
faydalfL olduğu hususunda kendilerini de dü
şünmeğe 'davet ederim. Bizim kanaatimiz odur 
ki, getirdiğimiz sistem bağımsızların temsilini 
daha, kolay, daim mümkün hale getirmektir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Çok affını istirham 
edeceğim. Sayın Tevetoğlu arkadaşımızın do
kunduğu 'bir noktaya temas etmeyi unuttum. 
T. B. M. Meclisindeki bu oranların, bağımsız
ların oranlarının, siyasi partilerin oranları
nın tesbitinde maddedede filhakika Millet Mec
lisi Riyaset Divanına verilmiş bir yetkidir, bu 
yüzden Sayın Tevetoğlu arkadaşımla Sadık 
Artukmaç arkadaşım ve Sırrı Atalay arkada
şım temas ettiler. Bu maddeye bunun konulma
sında bir zühul olmuştur da diyebilirim. Zira 
ımevzuubahsolan adeta riyazi bir nisbet tâyini
dir. Bu konuda takdire yön veren bir husus ol
madığı* için adaletsizlik yapılabileceğine ihti
mal vermemekteyiz. Ama buna rağmen iki 
Meclisin Riyaset Divanlarından mürekkep bu
lunan bir karma kurulun ibu nisbetleri tâyin 
etmesi keyfiyetinde gelecek bir tâdil teklifine 
katılmaya amadeyiz. Zaten maksat tamamen 
arz ettiğim gi'bi siyaisi rakamlardan !bir nisbet 
çıkarma olduğuna göre, bunu birisi de yapabilir. 
Öbürü de yapabilir. Her ikisi de müştereken 
yapabilirler. Biz katılmaya hazırız. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
gibi iki defa «nin' takısı geçmektedir. Sayın 

5 . 7 . 1963 0 : 1 
Artukmaç. «bir tanesi kalsın dediler» birisinin 
kaldırılmasına biz de katılıyoruz. Yani, «Ya
sama meclisleri dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi» şekline katılmaya 
hazırız. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Saym 

Yetkin arkadaşımızın açıklama'smdan sonra 
maalesef maddede vuzuıh bulunmadığı için, anlı-
yamadığımız bâzı hususlar anlaşılmış oldu. Fa
kat bir cümle okuyacağım. Şu cümle dahi bi
zim yanılmakta ve ısrarda ne kadar haklı 'oldu
ğumuzu gösterecektir. «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısındaki grupu tarafın
dan aday olarak gösterilirler» deniyor ki, Ko
misyonunda kabul 'buyuracağından eminim, bu 
husus hakikaten yanlıştır. Muhterem arkadaş
lar biz Millet Meclisinin kabul ettiği adın mu
hafazasında ısrar ediyoruz. Yani, evvelki ko
nuşmamın başında da arz ettiğim gibi, evvelâ 
biz prensip bakımından Yasama Meclislerini 
ayrı ayrı değil, dış anünaısebetlerde Türk Par
lâmentosunu yani her iki 'Meclisi beraber tem
sil ettiğimiz prensibini kabul etmeliyiz. Evvelâ 
bu prensip kabul edilmeli iki ondan sonra mad
delerin' tanziminde daha (kolay bir yol takiibe-
dilmiş ölaeağı kanaatindeyim. Yine demin işa
ret etmeye çalıştığım gibi, buradaki seçimlerde 
katiyen Yasama Meclisleri Başkanlık Divanına 
secim yapılmada tatbik edilen veya düşünülen 
metodlar; veyalıutta komisyonlara seçilirken 
düşünülen metodlar dikkate alınmamalıdır. Ay
na metod, aynı prensip olamaz. Burada gaye, 
maksat bambaşkadır. Dışarıda temsil doğru
dan doğruya Türk Parlâmentosunun temsilidir. 
Bu prensip, ana prensip kabul edildiği takdir
de, hakikaten, bilhassa Senatomuz da büyük 
yekûn ve yer tutan kıymetli senatör arkadaş
larımız ve diğer Cumhurbaşkanı kontenjanın
dan gelen kıymetli senatör arkadaşlarımız, gru
pu bulunmıyan arkadaşlarım*ızm hakları da bu 
suretle ancak korunmuş olur. Bu mevzuda mu
hakkak ayrı bir prensip düşünmeye mecburuz. 

Bize ktomiisıyıonun getirdiği grupların v:e grup 
teşkil etmeyen bağım'sız arkadaşlarımıızın aıyrı 
(bir ıgrup şeklinde 'mıütalaası ile aday ^ö&terme-
•leri tve bu temlsüerde seçilmeleri metdduna ay
nen iştirak ediıyorctz. Yalnız, tekrar edijyiorulm; 
MilM Meclisinden gelen teklif, .hissidir. B. M. 
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Meclisinden gelen teklif, diğer dünya parlâmcn- I 
tolariyle hiçbir şekilde kabili telif değildir. 

Demin örneklerini arız ettiğim gilbi yalnız Ka
nalda 1/3 nilslbetimde işlir'aık eJtmekt eldir. Diğer 2 
•Meclisli Belçika, italya., Franlsa, Amerika gübi 
memle'keitlıer Senatörlerle, 'Millet Meclisi men
supları müsavi eşit adeittte, haltlta Delejgaisyon 
Başkanı da çoğunda SenaltÖr olmak üzere bir 
fazlası ile lemisil edilmektedirler. Bu hulsnlsun 
aynen ıSîenaltioımıılzca kalbul edilip, Ibenimlsenip 
maddeye bu şekilde geçmesi re Büyük Miil'dt 
iArocİi.si her ne neticeye varırsa varisin, bunda ıs
rar etine miz yerinde, olur 'kanısındayım. 

Bu maddenin geri alınarak yenliden redaik'te 
edilin esami, talhmin ediyorum ki, sayın söızcıü ve 
Komisyon Balkanı da kaibu.1 Ibuıyuracaklardır. 
Esasen hakikaten çok uzun Ibir nıaldlde halind'e 
kaleıme alınmış hu meltnin hiç olmasza paragraf 
Ibaşlannın A.B.C.Ç.D.E. şeklinde fıkralara, ayrıl
ması gerekmektedir. 

Bu madde konuşulurken bir Ihuısuisu d atlı a 
muhterem, arkadaşlara hatırlatmak ve hu 'hu
susta ,'bir de önenge takdim etinıelk işitiyorum. 

Çok nıulbiterem arkadaşlar, Ibu duş nıiünaısebet-
lerde vazife gören arkadaşlarımızdan bir kısmı bu
lundukları konsey veya teşekküllerde Divan Baş
kanlıklarına, divana seieilmekite veya gelecek yıl 
için namzet gösterilmektedirler. Biz parti mülâ
hazaları veya diğer iki ayrı Meclis mülâhazasiy-
le bu arkadaşlarımızı o sene veya gelecek sıeııe bu 
vazifeden ıgeri aldığıımıiz 1 akdinde o sene v*eya 
ıgeiecek sene bir dalha 'Tüık deleıge oraya Baş- I 
İkan veya Başkanıveki'li yalhüt genel sekreter se-
ç ikime meklted.ir. Bu ililbarla milieltleraraisi kon
sey ve t'eşiekküllerd^ (başkanlık divanına ıse'çi- I 
ion Veya gelecek yıl için aday gösterilenlerin 
kenidi parftilsi kiouiVmjanındian ilkine! yıil için de 
vazifelerinde bırakılmaları hakikatten memleke
tin faidelsine hir neiticedir. Selciliyor, v'ejya ge
lecek yıl için aday gösteriliyor, Biz gelecek se
ne o arkadaşı, vazifeye göndermediğimiz 'takdir
de ıbu şan's ve im çalışma Ihiznıet! 'biıziim ınıille'ti-
mizdıem alınıyor, bir naşka milfete veriliyor. Bu 
husulsün bir küçük fıkra halinıde bu maddeye ek-
'lennıe'Sii hufsu'sunu öne'ngemld't.v zikrediyorum, il'ti-
falt huyurmanıızı istiıttıam eideıJim. ITürnıeıtlerimlc. I 

1IAŞKAN —Buyurun Ku-rı Ataiay. 

>SIKRI ATALAY (Kars) '— Vaktinizi aldı
ğım için özür dilerim. Meselenin açıklığa var- j 
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madiği aşikâr. Komisyon sözcüsü Sayın Nüvit 
Yetkin, burada biraz önce ar /ettiğimiz ve Cııım-
huriyet Senatosunun dışta temsilini, bâzı ah
valde ve mümkündür 'ki, hiç temsilini dah'i 1e= 
min etntiyecek hükümler 'karşısında, bunların 
vâridolamıyacağını ifade etliler. Kvvel emirde 
bu adaylar Cumhuriyet Senatosu üyesi iseler, 
Cumhuriyet Senatosu Cenel Kumuluna gelme
den önce Türkiye Iiiiyük 'Millet .Meclisi birle
şik toplantısındaki grupıı tarafından gösterile
cek. «Türkiye İJüyük .Millet Meclisi birleşik 
toplantısı grupu.» Urup diye bir şeyi 'kendileri 
de uygun bulmuyorlar ve bir başka tabir bu
nun yerine kullanılırsa iltifat edeceklerini lütuf 
buyurdular. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir
leşik toplantusı grupıı diye aldığımız takdirde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleş'ik toplan
tısını aşağı - yukaırı bir Meclis olarak 'kabul et
memiz gerekmektedir. Birleşik top lan t mı sıra
sında elbette ki siyasi partilere ımenısup üyeler 
olacaktır. Bu üyelerin yekûnudur. I Umu ti mut
lak surette1, değişmesi lâzımdır, (»elen sistem 
de şu : Cumhuriyet Senatosunda ve Millet 
Meclisindeki A, B, C partisi yekûnlarının üye 
tam sayısının salt çoğunluğu karşısındaki ora
nı ; şöyle 'böyle kaba bir taslak var. Şöyle dü
şünelim ; bugünkü dıııruıııa göre, C. II. Partisi 
173 milletvekili, 37 senatörle birlikte 2'10 üye 
temin etmekledir. Bu 210 un 635 karşi'sundaki 
oranı, on üye ile hesabedildiği takdirde 3 üye 
düşer. Aşağı - yukarı aynı durumda olan Ada
let Partisine üç, Y. T. Partisine 2, C. K. M. 
^Partisine bir. Millet Partisine bir. 

Bu şekilde taksim biter, küsurat olarak art
ın ıya çaktır ki, ne Mitile! Meclisinde, ne de C. 
Senatosunda diğer 'üyeliklere 'bağımsızlar getiril
sin. Hesaplarını yaptığımız takdirde rey la
mama iblâğ edilecektir, taoıaıma iblâğ 'edildiği 
takdirde bağımsızların iki Meclisle hütün ye
kûnları ortadan kalkacaktır. C. II. Partisi ken
disine ayrılan üç kontenjandan, nıümkündür 'ki,. 
ancak birini Cumhuriyet; Senatosuna ayırabile
cektir. İkinişi .ayırmıyacalvtır, Üç 1,5 a da bö
lün enıiyecektir. Adalet Partisi aynı şeyi yapa
caktın'. Üç üyelikten ikisini Millet Meclisine,, 
bi risin i Cunn'nuriye! Senatosuna, ayıraca ki ı r, 
Yeni Türkiye. Partisi haydi yarısını ayırsın, 
fakat ikisini de Millet Meclisine verir, en iyim
ser hesaplarla, üç. yer alacaktır. Cumhuriyet 
Senatosu bunları nerede teshil'edecektir. Millet 
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Meclisinde. Çünkü, çoğunluk oradadır. Millet 
Meclisi metninde Millet Meclisinde kamunun 
Cumhuriyet Senatosuna veril mâş bulunan üç 
üyelik yeri yeni bir metinle olduğu gibi üçü 
muhafaza kayıt ve şart iyi e Millet Meclisindeki 
siyasi parti gruplarının takdirine bırakacağız. 
Yani burada Cumhuriyet 'Senatosunun mânevi 

vekarmı bunum bir Meclis olma ve dış arda tem
sil edilme hak ve yetkilerini temin eden ve temi
nat altına alan bir hükümle mi ka<rşı< karşrya-
yız? Böyle bir hükümle karşı karşıya değiliz. 
Nedir arkadaşlarımızın temin ettiği? O siyasi 
partinin Millet Meclisi ve Cuumhuriyet Senato-
sundaki ıgruplarına bırakacaktır ve ona da mu
ayyen yerler temin edilecektir. Bu gruplar o 
yerleri şu veya bu şekilde kullanacaklardır. 
Buna ait biir müeyyide var mıdır? Bunun üç
ten fazlası veya azı C. Senatosundan olmıya-
cak, dilerse 'gruplar 10 tanesini de Millet Mec
lisi üyelerine verebileceklerdir. Sayı çokluğu 
hangi taraftadır? Bilmeliyiz mi ki, bugün her 
hangi bir eeımiyette üye olan, hukuki anlayı
şın dışında da olsa, bulunduğu cemiyetin, top
luluğun, psikolojik olarak, daima müdafaa e ısı 
olur. Bugün Millet Meclisinde olsak Millet 
Meclisinin görüşünü müdafaa ederiz. Bu insa
nın tabiatı icabıdır. Cumhuriyet Senatosu
nun üyesi olduğumuz zaman Cumhuriyet Se
natosunun müdafaasını yaparız. Bu tabiîdir 
ve psikolojik olaralk insanın tabiatı iea.bıdır. 
Bu tabiî icabı, eşyanın tabiatından gelen bu 
gerçekleri 'değiştirmek imkânı yoktur. İyi ni
yetlinizi siyasi parti gruplarının büyük hüsnü
niyetlerini kabul edelim. Doğru ve yerinde 
olabilir. Ama mümkün olmıyaeak mıdır ki, is
terse hiç vermiyecektir. Takdirini (kullanmıyor 
mu? Kullanıyor. Bu takdirde siyasi parti grup
larına bırakacağz, hiçbir kayıt ve şart ol
mayacaktır. (İraplar toplandığı takdirde C. 
lf. P. üç yerinin üçünü de M. Meclisine ayıra
bilecek midir? Ayırabilecektir. Bunu ortadan 
kaldıran, kayıtlıyan hiçbir tahdit, hiçbir hü
küm var mı? Yoktur. Ama dilerse :î ünü de 
C. Senatosuna ayırabilir. Fakat bu çok Uzak 
bir ihtimaldir. Yahut hüsnü kuruntumuz ola
caktır. Belki bırakacak, ama bırakmazsa dai
ma ekseriyetin reyinin her yerde1 hâkim ol
duğu bir sistem içerisinde hep iyi niyetlerimi
zi övırıiyelim. Bu sebeple arkadaşlarımız der 
ki, «biz bunu % 40 ile, % 00 bir nisbet. olarak 
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alırsak, Millet Meclisinde kabul edilecektir». 
Zaten bizim de bugün getirdiğimiz sistem bu
dur. Fğer Millet Meclisi bizim değiştirmemizi 
kabul etmezse? Millet Meclisinin kendi metni, 
bizim bugün getirdiğimiz metinden daha ağır 
değildir ki. Tercih etmek lâzımgelirse ben, bu 
şartlar içinde Millet Meclisinin metnini tercih 
ederim. Çünkü hiç olmazsa % oO unu temin 
ediyor. Bizde o da yoktur. Çoğunluğun tak
dirine bırakacağız. Şimdi Sayın Yetkin diye
cekler ki, acaba Sırrı Atalay'm bir allerjisi 
mi var bu «grup» kelimesine. Benim hukukî 
demokratik nizamın ancak kayıtlar ve kana-
lize edilen fikirlerle mümkün olacağıdır. Bu 
sebeple, gruplar elbet olacaktır ve gruplar va-
sıtasiyle yasama faaliyetleri iyi bir istikamete 
gidecek. Ama T. B. M. M. si olarak, Millet 
Meclisi ve C. Senatosu dışında T. B. M. Mec
lisi grupu yoktur. Ben bunun üzerinde duruyo
rum. Bu allcrji ise, buna karşı allerjim haki
katen var. Ta Kurucu Meclisten beri ben ayrı 
bil' T. B. M. Meclisinin olduğunu tanımıyo
rum ki; hukukî anlayışım budur, ayrı bir 
T. B. M. Meclisi yoktur İri, onun oranı olsun. 
Bunu gayet haklı ve yerinde olarak müdafaa 
ediyorum. 

Aı'kalaslar ricanı şudur; bu değişiklik C. 
Senatosuna hiçbir fayda temin etmemekte ve 
yeni hiçbir şey getirmemektedir, bilâkis ka
vı ti ayıcı temsil imkânlarını ortadan kaldırı
cı hükümler getiriyor bu sebeple eğer % 40 -
00 mutlak surette kabul edilmiyecekse, peşin 
bir fobi içerisinde aman ya kabul etmezlerse 
diyelim. I^tmiyebilirler. Demokrasi hayatı bu
dur. Fikrini müdafaa edersin kabul etmezler
se ona riayet edersin. Ben sonuna kadar fik
rimi müdafaa ederim. Kabul edilmezse ne beni 
asaılar ne kınarlar. Biz görüşümüzü sonuna 
kadar götürelim ; görüşümüzde efkârı umumi-
yede haklı çıkarız. Meseleyi üniversite hukuk 
sahasına götürelim, biz haklı çıkarız. Ama 
p eşin en Millet Meclisi ya bunu kabul, etmezse, 
o halde biz peşinen kendimizi bağlayıcı hü
kümler getirelim. Yok. Ben bu fikirle beraber 
değilim. 

BAŞKAN — Söz istiyen iki arkadaşımız da
ha. vardır. Ondan sonra kifayet takririni oku
tacağım. 

Bu vurun Savın Tuna. 
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AHMET NUSRET TUNA • (Kastamonu) — 

Efendim, gmüişl erimizin ikloımıiısyon taraflından 
yanlış anlaşıldığı 'kanaatiındieyiilm. Kendi cevap
larına mnvaızİ nla.rak 'gürüşl'erimizî telkı^ar arz 
etim ey e uğı'aşa'eağııu. 

İs'iiinden 'bağlıyalım. JOoimisyon diyor iki., Ibiz 
Yasanla 'Meelifsileri demek .suretiyle üç tfonikısİ-
yonu nazarı itibara aldık. Senato, Millet (Mec
lisi v,e mıüştenek toplantıyı temsil e'den Tür
kiye .Büj'yülk -Millet 'Mec'Uisi. Şimdi, 'kanunumuz
da şu üe fonksiyon ifade ediilinıelk üzieı*e Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tâ,biri kullanılmış
tır. Şu Ihınla Türkiye Büyüik Millet Meclisinin
dir. Senato burada faaliyette bulun un-, Mifkt 
Meclîsi Ibıırada faaliyette ılnılunur. Müşterek 
toplantı yaparız. Müşterek toplantı faaliyette 
bulunur. Kendilerinim yazılı esiba'bı un ucubele
rinde gös'tefrd'İkleri 'kayıtların bununla alâkası 
yoktur. T. B. M. .Meclisi ayrı ayrı fonksi
yon yapar, beralber fonlksiyon yapar-; yalnız 
Senatodan çağrıldığı zaıman. O. Senato kbhı 
işler buradan temsilci gider. Millet Meclisinden 
eağrıkb'ğı zam'an Millet Meclislinden gider. îlie-
•ıialb'ei' çağrıldığı zaman İrer Irkisinden gitnıcsii 
Tn'üntkün olur. Tîinaienaleyiı isim hususun diı 
denmayan ettükleri eslbalbı mucibe kâfi değil
dir. Anayasa terimidir, Anayasa torimi sn 
kanuna da geçirilmelidir, biriueLsi nu. 

İlk'imcisi, hiz bundan e'vvel Yasama Mecli
sinde T. B. M. Meclisinin 'birleşik toplan'hlsın-
da adayların 'bi'tdiıileeeğiui. <ve İni 'bildi mı'enin 
doğru oltmadığını ifade ettik. Sayın sözcü hi~ 
z(;lnı bu beyanımızı «sathi tetkik mtaihsulü» diye 
vasıflandırdı. Bu hitap şekline üzüldüğümü 
arz ederim. Şu ibareyi oJkuyalım, «sa.t;bi tetikik 
maîhsuOü»1 M finin hangi tarafa aİdolduğunu 
o'ölslt'erıecdktir: «'Tünkiye Büyük fMiiılle't Meclisi 
'birleşik toplantısmdalkİ g-rupu tarla fınd an aday 
olarak güsterilir.» Nenede? Birfeşdik toplantıda. 
Aıtıik bu me'vzu üzerinde duraıea'k değiliım. Ya
zılışında bir hata olduğunu sözcü kaibul *etti. 

Hak'ilkaten şu Ibirleşik 'toplantıda okunnıa-
yı. icalbeittlirs'e bundan daha açılk 'bundan daha; 
vaizin oFaıina'z. Binaenaleyh Lsathi tet'kükle it
imin ediıllmemiıe-kliğimiz daha, insaflı bir ihare-
•ket olur. .Sonra, 'bir 'Sjaıhıs fikrinden bataeıtti. 
Ben fakirimde açılk 'bir adaimım. Türkiye Bü-
yü'k Millet Meclisinde iki tane "Me'elıls vardır. 
Millet Meclisi ve Senatodur. Millet Meclisi ve 

Senato (bira* 'hükmi. §aihsiyettiıieri, şahıstır
lar. Şahıslar hirlbiHndıen farklı değildlirter. 
Yan] burada sşu mısal'i ve milistim : 

150 'klîo'lnk bir insana nasıl iki ıtey hakkı 
tanımıyomalk, 150 kiloluk Ibir şaihıisla 60 'kilo
luk bir şahıs kaniun nazarında müsiavi 5/se Siler 
ilkesinin de na'sıl müsavi haikkı var ise, 450 
üyeli 'Millet Meclisi ile 185 üyeli 'Senato «ra-
ısında, şahı« olma balkımandan, fark yoİ-ctur. 
Temsilde de müsavi olmaları lâzımdır, d.ediım. 
Muhterem Tevetoğiu dünya, tatıbilkatıudan ga
yet güz'el misaller v'endilıer; şu ıto'ktîaii ınazarı-
mıızın dünyatıın her ıfiaı-atfımd-a tatbik edilfmolkte 
olctuğuntı anlaımış 'bulüfnuyoıruz. Biniaenaieıyh, 
ayrı aıyrı iku'vyettte lka!bul edilm.elıVlr, düşiin'ce-
!si, serapa fi'k^imin tersi. Ayrı ayrı saıhıstır. 
tkisi de ni'ifejaivıi şekikle (feintsil edilmeli, deditnı. 
Ilakilkaten Mllet, Meelisinün âza,sı colktur. ıSe-
n'altonun azdır, haıvası estaeiktedî'r. Bunun ,l«ı-
}bul 'edilmeıvsi imümiküiıdür. Faika t 'bı'ız şahıs 'fik-
ıini müdat'a'a edefiın ımüsaıvi 'ol'maıklığiimızı [ka
bul edelim, netice İti'Uariyle bunların1 imü.şfeııe'k 
'bir fkonıiısyonda .m'ifeaikieir'e 've mün)alkaişa;sı ola<-
caktır. Omda Ikarşıbkh /blir aıtla-şma. olalhilir. 
Faikat ıntüdafa;a, edeiceğimiîz fikir, fhuikukun 
esaısiarınla uygundur. Mülsavi temisill 'olunmayı 
kaibul 'etmeliyiz. İlerde eğer büyük hir ihti
lâf nkursa uzlaşma yolunu io zaiman düşiin'eibi-
lirler. Bizim kom'ilsyon Millet Me'cliısinden ge
leli metinden iş'i "d'aih'aı geri götürmüştür. Oa-
yet gü'zel buyurdufcr, dedeler ki, hi.z 'konten
janı pairtilere taınıyomz. Bizde yeni olan ıbu 
müesısesenin, 'her fıı-satta !bir .g-ıuıp 'haline eeti-
rilme'k İstenen, yahut (bir komisyon haline ^e:-
tiııilımıe'k İstenen 'bu yeni Anıayalsa ıte'şelk'külü-
nün h'ak 'v^ lıukukunun tesiWiltıini istiyoraz. TTa-
kiOc'atcn şu yeni müesses e niitı ilıalkiuıiiyietinü t'esdıs 
etmesi Ibir hayli güç oilmialktadır. Bu hakkı» 
şimdi partilerin slya:si gunıiplarına, bıralkıyoruz. 
Partilerd'e her paıtinin 'Millet Mecliısi /^mjm, 
Senato .grupunun en aışaiğı 2 - 3 'mislidir. Bvel-
ki O. ÎT. P. G-Ripunda 5 ımfeılİıdir. Biz hir se
nato Oıâkİmiyeit'i Senationıın şu Ana.yaîsada'ki 
mevkiinin taıiıınımalsı g-iINi Ibir halk1 çırpınmafk'ta 
ilken, ıbir (millet 'Meclisinden :g*eTen aneitin bi^e 
bin* hu'sulsu, haklmüyetin ibir kısmını ayırmış 
iken, 'biz şimdi 5 müslli'm'itz diığ.ej' 'bir kuvvetin 
elinde şu teşeiklkülün 'hâ'kİfmdyestinii eritme/ye 
gayret ediyoruz. Biuaeniafeyh bu, Millet Mec-
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İki metninden dalha geridir. Ben, telkJıfilmdo. 
ısrar 'ed!i|yoru)m. 

Bir seçim yapilma/hdır. ŞilnklÜ, ııvuihtt. iteni ar
kadaşlar, 'biziim şu yapacağımız seçimin, iiyie 
göndereceğimiz beynelmilel teşekküllerde ka
bulü de şüphelidir. Partiye bir kontenjan ayı
rıyoruz. Bâzı isimleri bildirilecek, bildirmekle 
beraber seçilmiş olur ama, bizim dâhil olduğu
muz statünün 25 nci maddesi, kendi Meclisle
rinden seçilen üyelere itiraz edebilir, diyor. 
Biz bunu seçilmiş sayalım. Hayır, seçilmiş sa
yılmaz. Vaktiyle tatbikatta nahoş hâdiseler 
oldu. Bir parti bir aday gösterebilir, diğer 
partiler do nezaket icabı olarak bunu kabul 
edebilirler. Fakat mahzur görüyorsa etmez. Bu, 
diğer partilerin iç durumlarına hiçbir zaman 
nüfuz ve müdahale değildir. Seçme hakkını 
haiz olan Senato vicdani kanaatine göre ken
disini temsil edecek ^n iyi üyeyi seçer ve vic
dani bir huzurla reyini verir. Belki mahzur 
görmediğim birisine rey veririm, ona mahzur 
gördüğüm zaman da o partiden daha Liyakatli
sini kendim seçerim ve reyimi kullanırım. 

Seçim bakımından, seçilmiş sayılır, fakat 
iştiıak edeceğimiz asıl Parlâmento bakımından 
kabulü meşkûktür. Bir. 

İkincisi : Tam bir vicdan huzuru ile >en li
yakatlisini seçme hakkını tahdit etmiyelim. 
Parti bildirir, seçilmiş sayılır. Hayır parti bil
dirir, seçim yapılır. Ama biz burada neyi ko
ruyacağız? (Bizim koruyacağımız, her partiye 
ayrılmış olan kontenjanın muhafazasıdır. 
Bir partide yoksa o partinin içinden başka bi
risi seçilebilmclidir. Seçilir lâfının da bundan 
gayrı bir mânası olur. Binaenaleyh yine bu se
cim üzerinde ısrar ediyoruz. Diğer hususları 
arkadaşlarımız cevaplandırdı. Ben bu kada-
riyle iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Buyuurn Sayın Oaglayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANCİÎL (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım,.bu kanun dolayısiyle 
söz alan arkadaşlar, hep Senatonun vekarmdan 
ciddiyetinden ve haysiyetinden, ona yakışır 
bir üslûpla, bu hükümlerin o şekilde tadil et
mek ihtiyacından doğan yeni ş-ekilden bahset
tiler. Ama bunu okuduğum zaman, ben asıl 
Senatoya yakışır, vckar ciddiyet ve ilmî kifa
yet göremiyorum. Bir .solukta okuyamıyaca-
ğımız bir cümle. însan başından başlayıp so-
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nuııa geldiği zaman, başını hâtırlayamıyor. 
Artılarında kilometrelerce mesafe vardır, bu 
kadar perişandır. Her bir grupa,. böyle 
bir Türkçe olmaz. «Bütün gruplarai» anlarım 
ama. «her bir grupa» öyle çetrefilli bir lisan 
ki, bunu izah etmek için ; Kuranı Kerim gibi 
tefsirini yazmak lâzımdır. 

Komisyonun bu maddeyi geri almamak hu
susunda inat halini alan sabrına da hayret 
ediyorum. 

Görülüyor ki, madde bu şekilde çıkmaz. Bir 
kere hakikaten arkadaşlar temas ettiler çok 
yoruldunuz. Tekrar üzerinde durmak istemi
yorum ; şu kontenjan meselesinde Meclisin tak
dirinin aleyhine hükümler konulmuştur. Her 
grup kendini halletsin. T. B. M. Meclisi müşte
rek grupu toplanacak ister senatör, ister mil
letvekili gönderecek. Öyle gruplarımız var ki, 
burada, gayet az senatörü ve fakat çok millet
vekili. var. Avrupa seyahatleri cazip bir 
şeydir, bu, arslan ağzında, bir şeydir. Millet 
Meclisinin elinden katiyen kurtulmaz. 

BAŞKAN — Bittecrübe sabit değil mi? 
ÎTTSAN SABRÎ ÇAĞLAYANOÎL (Devamla) 

— Mesele şurada-, dış münsebellerUanzimde ha
kikaten aksak taraflar vardır. Bir kere bu 
kanunu yapmaya neden lüzum hissedildi bil
miyorum ama, kanun hiç. olmazsa bu aksak: 
tarafları giderseydi, mesele yoktu. Bir Ticaip 
kur'a usulü var : Meselâ Japonya bir heyet da
vet edebilir ve Yüksek Heyetiniz âzası içinde 
iki tane imparatordan da daha iyi Japonca 
bilen mevcııdolabilir. Ama. kur'a çekilir ve bu 
kur'a da. hiç lisan bilmiyen arkadaşa düşebi
lir. Bunları izale edecek, bunlara imkân 
verecek bir kanun yapsak, yüreğim yanmı-
mıyacak. Biz mevcut durumu büsbütün iğlâk 
etmek için, daha içinden çıkılmaz bir hale ge
tirmek için kanun yapımyalım. Bırakalım 
tatbikata. Zaten iş'o istikamettedir. Bir kanun 
yapacaksak ve '?ğer bunu gidereceksek hariçte 
Yüksek Parlâmentoyu lâyıkiyle ve cidden 
temsil kabiliyetiyle temsile lâyık kimseleri gö
türecek hükümleri vaz'edecek bir kanımla, 
huzurunuza, gelelim. Aksi. abesle iştigal olur. 
Yüksek Komisyondan rica ediyorum. Şu mad
deyi goıi alsınlar ve bu müzakeratın ışığı al
tında biraz daha Türkçe ve vuzuh ile, biraz 
daha mâkul bir eda ile tekrar gelsinler, öyle 
görüşelim. Teklifime iltifatınızı rica, ederim. 
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BAŞKAN — Buyuran özgriin'eş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Yedin
ci salhifenin ilk fıkrasından anladığıma ıg-ör-e, 
fbağımisıız üyelerin tiemlsilcilerinü Başkanlık Di
vanı seçecektir. Yalnız ise çim eisnalSıinıda bağım
sız üyelerle temas edecek. Ben bu teması anlıya-
maidiım.. ıBağımısi'z üyelerin ih'erjhanjg/i bir organı 
olmadığına göre teker teker bağımsıiz üyelerle 
temas edilmiş olacak vo bunun nejt'iceisinide de 
Başkanlık Divanı naısıl ibir karara varacaktır? 
Ve nillıayelt bu Ibağıınîsız üyeler Başkanlık Diva
nın vesayeti altına sokulmuyor m u t Başkanlık 
Divanı vo teması bağumlsızlarm hanıgii tonganı ile 

yapacaktır? Komisyon lütfen açıklasın? 
BAŞKAN —• Müsaade ederseniz suale cevap 

vermeden evvel heyejti ııimumiyeisi Ihakkında en
cümence mütalaa boyan edilmek üzere ıdaüıa 
fivrvel takrirleri (okutalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Yasama Meelfelerluin Duş Münasebetlerinin 

düzenlenıme'si baklandaki Kanun tiekllilfinin 1 ncii 
maddesinin 2 nıei fıkrasının, aişağıldaki şekilde 
değiişltirilınelstinin oya arzını teklif ederim. 

(ıHer İbir grupa Ve sliyasî parti gnu,pu men
subu olmıyamlara düşen sayı, bunların - boş üye
likler (hariç - Türkiye Büyük Millejt MöcTilsi bir
leşik toplantısı üye tamsayısı içindeki yüzde 
loranlarına ıgöne, CumJlmriyett .Senatosu ve Milleft 
Meclisli Başkanlık Divanlarının müştereken ya
pacağı bir 'topilıantıda teısbilt edilir. Bu sayı ve 
Kıranlara, siyasî parti grupları ve Isiyıasî parti 
ıgrupu mensubu lolnııyanlar, ilânından ittiibaren 
üç gün içiinıde itiraz eldelbilirler. Bu itirazlar, yi-
ıı'o Cuımihuriiyeit Scnaltjoisu ve Milldt MeolM Baş
kanlık divanlarının müştereken yapacakları bir 
'toplantıda kelsin ola tak karara bağlanır.) 

Yözıgalt 
Sadık Artokmaıç 

Başkanlığa 
1. (görüşülmekte olan 170 S. Sayılı Kanun 

teklifi adının Millet Meclisince kabul edilen (T. 
B. M. Meclisinin Dış Münasebetlerinin Düzenlen
mesi hakkında kanun) olarak kabulünü, 

2. Birinci maddenin paragraf başlarına (a, 
b, e, ç, d, e) olarak altı fıkraya ayrılmasını arz 
vo teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Teveîoğhı 

B : 87 5 . 7 . 1963 O : 1 
Divan Başkanlığına 

1 nci maddenin 2 ne i paragrafının ortasında
ki «... Millet Meclisi Başkanlık Divanınca...» teri
minin «... Meclislerin Başkanlık Divanlannea. 
müştereken...» şeklinde değiştirilmesini arz ede
rim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Kaî'avelioğl 11 

Divan Başkanlığına 
.1 nci maddenin 2 nci fıkrasının son cümle

sinin «bu itirazlar müşterek divan tarafından 
kesin karara bağlanır» şekline çevrilmesini arz 
ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Kara veli oğlu 

1 )ivan Başkanlığın,ı 
1 nci maddenin komisyona iadesini arz ede

rim. 
Tabiî Üye 

Kâ m i 1 Ka ı 'a vel i oğlu 

Başkanlığa 
Birinci maddenin daha açık ve anlaşılır bir 

ifade ile yazılmasını temin için Komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Necip Daııışoğlıı 

O. Senatosu Başkanlığına 
Birinci maddeye sn fıkranın eklenmesini arz 

ve teklif ederim. 
Samsun 

Fethi Tevel oğlu 

«Milletlerarası Konsey ve Teşekküllerde Baş
kanlık Divanına seçilen veya gelecek yıl için aday 
gösterilenler, partisi kontenjanından ikinci yıl 
için de vazifelerinde bırakılırlar.» 

Başkanlık Yüksek Katına 
Maddenin muğlak ve tatminkâr olmadığı an

laşıldı. Kıymetli zamanımız çok kaybediliyor. 
Müzakerenin kifayeti ile tasarının komisyona 
iadesinin oya vaz'ını arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı ülay 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun isminin «Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi hak-
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kında, kanun» şeklinde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Nusrct Tuna 

Yüksek Başkanl ığa 
1 nei maddenin komisyona havalesini arz ve 

talcbederim. 
Kars 

Sırrı Atalar 

BAŞKAN (iörüliivor ki bütün umumi te
mayül bu maddenin yeniden gözden geçirilmesi 
merkezindedir. Bu hususu daha vazıh bir şekil
de yazılmak ve arkadaşların, üzerinde tereddüdet-
tikleri hususları da ihtiva- etmek üzere.. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) —• Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, kıymetli vaktinizi fazla al
mak istemiyorum. Birçok arkadaşlar bu mad
denin komisyona hattâ Sayın Sıtkı Ulay Pa
şamız tasarının olduğu gibi komisyona iadesi 
hususunda takrirler vermiş bulunmaktadır. 
Bu takrirler iltifatınıza mazhar olduğu tak
dirde şüphesiz" maddenin v:\ya tasarının, heyeti 
asliyesi ile komisyona geleceği tabiîdir. De
min soruşturduk, Komisyon Başkanı ile bera
ber. Kanunun Yüksek. Senatoda müzakeresi 
için ayın 10 una kadar müddet varmış. 10 una 
kadar müddet olduğu için komisyon olarak 
çalışmaya imkân vardır. Sadece biz komisyon 
olarak şu cihetin tebellür 'etmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Komisyon olarak da geri 
alabilir, takrirlerinizin. ışığında tashihi bura
da, da yapabilir, komisyonda da yapılabilir. 
Fakat, meselenin prensibinin İni müzakerede 
bir karara bağlanması, lüzumuna kaaniiz. Bunu 
komisyona iade etmek, suretiyle halledenleyiz, 
muhterem arkadaşlarım. Yüce Senatonun si
yasi partilerin, her iki organdaki yekûn aded-
İcriyle mütenasip bir oranda temsil edilerek 
Senato ve Millet Meclisi gidecek temsilcileri 
kendi içlerinden seçilmelerini mi kabul edi
yorsunuz, Senatonun hissesi onda üç, dört, beş
tir; onda altıdır gibi bir nispetle Millet Mec
lisinden gelen, metni mi benimsemekteyiz. Bun
ları karara bağladıktan sonra, redaksiyonla 
maddelerin, tashihi mümkündür. Evvelâ bu ci
hetin karara bağlanmasını istirham ederim. 

BAŞKAN - - Müzakere kâfi yorulmuştur. 

Efendim, şimdi tasarının komisyona iadesi 
mevzuuba.hsolamaz. Çünkü, maddelere geçil
miştir. Bu hususu oyunuza suııamam. Mad
denin komisyona iadesini teklif eden arka
daşların fikirleri şu : Madde müphemdir, işin 
içinden çıkamıyacağız. Evvelâ anlaşılacak şe
kilde. yazılsın.. Bu bir. 

İkincisi, Sayın özgüneş'in ileri sürdüğü ve
ya sual. şeklinde ortaya attığı meselenin halli 
nasıl olacaktır? Bu cihetin komisyonca tezek
le üi' edilmesi lâzımdır. 

Oran meselesine gelince : Madde geldikten 
sonra mütalâa edilebilir. 

STPvRi: A T ALAY (Kars) — Biı takrir daha 
vereceğim, komisyon prensibi halletsin, öbür 
takririmi geriye alıyorum. 

BAŞKAN — Takriri geri alsanız dahi 3 
tane daha var, merak etmeyin. 

Efendim, sayın sözcü, evvelâ prensip mese
lesinin halli icabeder, diyor. Eşit ol artık mı? 
% 35 - (>5 mi? % 40 - 60 mı? Bu meselenin halli 
icabedeeeği merkezindedir. Bir teklif rardır. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? Buyurun 
Sayın. Ay (Tiner. 

H İD A Y ET A YD İN ER (Cum hu rb a şkanme a 
S. Ü.) — Efendim, Sayın Yetkin arkadaşımı
zın. prensip dediği nokta zannederim, iki Mec
listeki oranı nazarı itibara alıp almamadır. 
Yoksa % 35 - 40 mı? Bu prensip değil, tâli 
meseledir. Evvelâ prensibolarak 2 Meclis mi, 
bir Meclis olarak mı kabul edilecek? Pren
sip budur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yüzde iki olun
ca. demek ki, bu bir prensip oluyor. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKÎN (Malatya) — Affmızı istirham ede
rim, ikinci defa huzurlarınıza çıkıyorum. Efen
dim, komisyon olarak prensibolarak ifade et
mek istediğimiz şey, Millet Meclisinden gelen 
metin bir prensip, bir sistem taşıyor. Bu sis
teme göre gidecek olan J0 üyeden 7 si Millet 
Meclisinden, 3 tanesi de Senatodan seçilir, di
yor. Bunların adedi >3, 4, 5, olabilir, sizin ka
rarlarınızla. Ama, bu maddeye göre gidecek 
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C. Senatosu B : 87 
olanlar omla bir nisbetinde Millet Meclisin
den, onda bir nisbetinde de Cumhuriyet Sena
tosundan, gideceklerdir, bu birine! sisteme göre. 
Bizim komisyonumuzun getirdiği sistem bu 
değildir. Onda, siyasi partiler oranındaki nis-
bete göre bir hak verilmesi, bu oran içinde si
yasi partinin kendi bünyesinde kendilerine 
düşen oranda seçilnıesidir Bunların hepsi de 
Senatodan olabilir, hepsi Millet Meclisinden 
olabilir. Kısmen senatör kısmen milletvekili 
olabilir, siyasi partilerin kendisine mevdu; bu 
ayrı. Bir sistem kabul buyurursunuz, reddeder
siniz. Takdir sizin. Ama, bu iki sistemden 
birisi M'tıhtercm Başkanımın demin ifade bu
yurduğu gibi yüzde 30 mu, yüzde 40 mı? De
ğil. Böyle bii' nisbet içinde Senatoya hak ve
rilmesi mi yoksa Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin. küllü içinde her siyasi partinin kendisine 
düşen oranı milletvekili ve senatör olarak 
kendi bünyesi içinde ve bağımsızların da aynı 
oranda kendi içlerinde seçimlerini yapması mı
dır Bu hussuların burada tesbiti itkiza eder. 
Müzakereye esasen girmiyoruz, prensibin halli. 
meselesi. 

BAŞKAN —- Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Bu. işin prensibi zannederim, şu şcl*ilde halle
dilebilir. Komisyonun getirdiği ve siyasi par
tinin T. B. M. M. olarak haiz olduğu üye nis-
beti. oranı makbuldür. Yalnız bu araya bir 
kayıt kovalını. Siyasi partiler Millet, Meclisi 
ve Senatodaki mevcut oranı dikkate1 alır. O 
bir zabıtadır. Bu takdirde her siyasi parti 
kend! bünyesinden istediği kadar senatör is
tediği kadar milletveki gönderemez; oranı 
nisbetinde milletvekili veya senatör gönderir. 
Bu başka nıahzurhırı da ortadan kaldırır. Mu
hakkak bu sistemi değiştirmek lazım değil, 
o sistem içinde de iki Meclis oranı muhafaza 
edilebilir. Bunları arz ötmek istedim. 

BAŞKAN -— Buyurun, Sayın Turhangil, 
yalnız, bizim ikinci bir prensibimiz de konuşma
ların gayet kısa yapılmasıdır. (Gülüşmeler) 
(«Zaten adetimizdir Sayın Başkan» sesleri) 

FİKRET TURFTANGİL (Aydın) — Efen
dim, ben hâtıralarınız] canlandıracağını. Daha ev
vel Senatomuz, Millet Meclisinin ilk almış olduğu 
kararda yine 3 ve 7 nisbeti üzerinde bir has
sasiyet gösterilmiş ve bunları 5 e, 5 olmak üzere 

5 . 7 . İ963 O : 1 
Heyeti Umumiye kararına iktiran etmişti. On
dan sonı-a bu meselenin mütalâası, Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından alınmış ve neticeften bu 
kararlardan Senatomuz rücu etmek mecburiye
tinde kalmış ildi. Evejt, nücu eJt'tiık ve'bu nilsfo'et, 
7 ye 3 olarak tahakkuk etti. 

Muhterem arkadaşlarım, ben de Cumhuriyet 
Senatosunun bir üyesi olarak müsavi ve organ
lar itibariyle temsil bakımından bu yönden gi
derim. Ama bizim halletmek istediğimiz nokta, 
bizim dâvalarımız değil, önümüzdeki Anayasa
nın bize ışık tutan bir maddesidir. Ve bu madde 
bize bu kanun teklifinin başlığını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tâbirini de koyduğumuza göre, 
artık Cumhuriyet Senatosunun müstakil bir hü-
viyetile hareket etmesi değil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi ve temsilcileri olarak hareket 
et mek zor tini ul uğtındayı z. 

Şimdi, Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına, Meclisler bütün faaliyetlerinde oran
larına göre, temsil edilirder. Ben, bunu da, dış 
münasebetleri de Meclislerin bir faaliyeti olarak 
mütalâa etmekteyim. Bu bakımdan eğer biz bi
nayı his üzerine tesis edersek büyük bir ekseri
yi1! de o tarafta 'bulunduğu cihetle, bundan evvel 
uğradığımız duruma yine uğramamız muhtemel 
olduğu cihetle bizim kanunî bir mesnedimiz olan 
oran ve oran nisbetinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altındaki oranımızla temsil edilme
miz lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

SIRIM AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan, 
aiksi fikri sa.vunacağım. 

BAŞKAN —- İctüzükçüsünüz. Müsaade bu
yurun.. Efendim Sayın Sözcünün ifade ettiği 
veçhile evvelâ prensip % 40 - 50 meselesi değil, 
iştirak edecek olan üyelerin ne suretle, ne miktar
da tesbit edilmesi lâzım geleceği hususudur. Yani, 
Senato ile Millet Meclisi âzalarının adedine göre 
Senatodan ve Millet Meclisinden ayrılması husu
su mudur? Bu cihetin belirtilmesi lâzım gelir. 
Şimdi müsaade ederseniz, mesele zaten tebellür 
etmiş gibidir, arkadaşlarımızın endişesi T. B. 
M. M. grupları tarafından seçildiği takdirde hep
sinin Millet Meclisinden gitmesi ihtimali vardır. 
Böyle bir şeye mahal kalmasın. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Millet Meclisinden gelen 
metnin ıslahı ve bunun üzerinde çalışılması, bu
nun esas tutulması ya da, komisyonun getirdiği 
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metnin üzerinde bir ıslahat yapılması ve bunun 
esas tutulması teklif olarak istenebilir. Bu husu
sun rcyo sunulmasını istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu teklifin ,en aykırı olan Millet 
Meclisinin metnidir. Bunun esas tutulmasını ka
bul edenler.. («Hayır bunun ıslah edilmesi hu
susunu kabul edenler olması deyiniz» sesleri) 
Millet Meclisi metninin ıslahını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Şimdi, be
nim ve Sayın Danışoğlunun kolaylıkla anlıyabi-
leceğimiz bir seki] de bu metnin vazıh olarak yazıl
ması için metnin komisyona iadesini kabul eden
ler. Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir. Takrir-

5 . 7 . 1963 O : 2 
lerlo beraber maddeyi komisyona veriyorum. Bu 
arada şu hususu arz edeyim ki, iki takrir daha 
vardır, bunları okutmadım. Madde geldikten son
ra okunur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben teklifimi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Fethi Tevetoğlu'ımn da bir 
takriri var, şimdi durum yarı yarıya oldu. 

Efendim, istirahat etmek üzere oturuma ya
rım saat ara veriyorum. Saat 17 yi çeyrek geçe 
toplanacağız. 

Kapanma saati : 16.45 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Nizamettîn Özg-ül (Gaziantep), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Bir takrir vardır okutuyorum. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 1962 yılı Bütçe, Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/182, C. Senatosu 1/253) (S. Sa
yısı: 173) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmasiyle, 

bütçede gereken aktarmayı sağlıyan kanun ta
sarısı bugünkü gündemin (1) nci sırasını işgal 
etmektedir, «öncelik ve ivedilik» teklifiyle gel
miştir. 

Kanun, Meclisin tatilinden evvel çıkamadığı 
ve aktarma sağlanmadığı ıtakdirde, yeni kabul 
edilen Teşkilât Kanunumuz muvacehesinde Ba-

(1) 173 S. Sayılı basmayazı 27 . 6 . 1963 ta
rihli 81 nci Birleşim tutanağı son undadır. 

kanlıkta maaş ödiyememek durumuna düşeceğiz. 
Kanun tasarısı esas 3 maddeden ibarettir. 

Bugün görüşülüp, tatilden evvel de Millet Mecli
sinden geçip kanunlaşmanın teminine yüksek 
dalâletlerinizi arz ederim. 

Basın Yayın ve Turizm Bakanı 
Nuretti n Ardı çoğlu 

BAŞKAN — Bıı 3 maddelik bir kanundur. 
Müsaade ederseniz hemen müzakereye alalım. 

NİYAZİ AĞIRNASLi: (Ankara) — Önce
lik takriri de var. 

BAŞKAN — Zatiâlinizin takriri var mı? 

NİYAZİ AÜIRNASLr (Ankara) — Var 
efendisin. 

BAŞKAN — Komisyonu temsil etmediğiniz 
için okutmuyorum. 

Bu 3 maddelik [Münakale Kanununun hemen 
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müzakeresini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet »burada, Komisyon da burada, tü
mü hakkında söz ist iyen?. Yok. Maddelere; geeil-
îmesini oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l.) işaretti cetvelin iBaşbakanlık kısmı
nın 101 nci bölümünün 13 ncü maddesine konul
muş olan ödenekten artan miktarını ve aynı cet
vel ile (A/2) işaretli cetvelin Basın-Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü kısmının çeşitli ter
tiplerine konulan ödeneğin artan miktarlarını, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı altında yeni
den açılacak bölüm ve maddelere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde .söz istiyon var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelden (Basın-Yayın ve 
Turizm 'Genel Müdürlüğü) başlığı altındaki kad
rolar çıkarılmış ve yerine Turizm ve Tanıtma 
(Bakanlığı başlığı altında İra kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN Maddeyi cetvellerivle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı .(L) işaretli cetvelden (Basın-Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü) başlığı altındaki ay
lıklı kadrolar çıkarılmış ve yerine Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı başlığı altında bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon var 
mi? Yok. Maddeyi cetvelle 'birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE -t. — Bu kanun Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile birlikte yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon 
var mı? Yok. Maddevi ovunuza sunuyorum. Ka-

5 . 7 . 1963 O : 2 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE ;1. •— »Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. Tasarı açık 
oyunuza arz edilmiştir. 

'Türkiye* Büyük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin-düzonleumesi hakkındaki kanun tek
lifi üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

1 ııcı m a dde okunacaktır 

Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsil 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi ni
teliği taşımıyan parlâmentolara rası birliklerin 
toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilgili birlik grupundan katılacak temsilciler bu 
%irlik grupları tarafından kendi tüzükleri ge
reğince seçilirler. Birlik grupları, Cumhuriyet 
8euatosu ve Millet Meclisi üyelerine açık olur. 

Bu birlik gruplarının tüzükleri, birinci fık
rada söz konusu temsile illerin seçilmesinde, de
ğişik siyasi eğilim sahibi birlik grupu üyelerinin 
adaletli bir şekilde dikkate alınmaısını sağlıya-
cak tarzda düzenlenir. 

Bu birlik grupları, 'gerektiğinde, yasama mec
lisleri başkanlıkları ile yazışma yaparlar. 

Bu 'madde, gereğince seçilen heyetlere ilgili 
grupım başkanı; o heyete dâhil değilse, ikinci 
başkanı; o da heyete dâhil değilse, heyet üyele
rinin aralarından seçecekleri ve yasama meclis
leri 'başkanlıklarına yazı ile bildirecekleri birisi 
başkanlık eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza -su
nul a çaktı r. 

Dostluk grupları 
MADDE 3. - - Yabancı devletler parlâmen

tolarının bir veya birkaçı ile karşılıklı olarak 
kurulacak dostluk grupları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulu
nurlar. Dostluk grupları, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi üyelerine açık olur. 

İkinci madlenin üçüncü maddesi hükmü bu 
gruplar için de uygulanır. 
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GEÇİCİ KOMİSYONU •SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Bu husus ikinci mad
denin 2 nci fıkrası, olacak. Metinde 2 nci mad
denin 3 maddesi olarak yazılmış ve bir nüi-
rettip hatası olmuştur. 2 nci maddenin 2 nci 
fıkrası olacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) - - 2 nci maddenin 
2 nci bendi densin. 

BAŞKAN — Bend değildir, fıkradır, ben
de ayrılmamıştıı*. 

2 nci maddenin 2 nci fıkmsı mı diyorsunuz 
efendim 1 

CİEOİCİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜVlT 
YETKİN (Malatya) — Evet ıefendim. 

BAŞKAN — Maddeyi, ikinci fıkradaki 
«2 nci madde.nin 2 nci fıkrası» şeklinde tashih
le reylerinize sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Acık oya arz 
elceeğim. 

Parlâmentolararası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması 

MADDİ1} 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
parlâmentolararası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması için Millet .Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Genel kurullarının bu yol
da ayrı ayrı karar almaları gereklidir. 

Bunları tüzük ve faaliyetlerinde uymaları ge
reken esaslar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanlarının Hükümetin gö
rüşünü aldıktan sonra, aralarında anlaşarak ya
pacakları bir yönetmelikte tesbit edilir. 

BAŞKAN —• Buyurunuz. Artukmaç. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, ikinci fıkrayı okuyorum. Ben
deniz anlamadım. Anlıyan arkadaş lütfen izah 
ederse minnettar kalacağını. 

Bunları tüzük ve faaliyetlerinde uymaları 
gereken esaslar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanının Hükümetin gö
rüşünü aldıktan sonra, aralarında anlaşarak 
yapacakları bir yönetmelikte tesbit edilir. 

Bir mâna çıktığı yok. Hakikaten bir şey 
anlıyamadını. (Bunların olacak sesleri) bun
ların desek mâna çıkmıyor. 

«Bunların tüzük ve faaliyetlerinde uyma
ları gereken esaslar Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık- Divanlarının Hükü
metin görüşünü aldıktan sonra aralarında an-
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laşarak yapacakları bir yönetmelikle tesbit 
edilir.» 

Yine olmadı. Bunun komisyonca tavzih edil
mesini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUS'RET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, hakikaten bu maddede 2 nci fıkrad'i 
ne demek istediği kati olarak anlaşılmıyor. Su-
dik Beyin sözlerinde isabet var. 

İkincisi, yönetmeliğin tümü hakkında görü
şümüzü de arz etmiştim. Yönetmeliğin hukukî 
mevkiini tesbit etmek lâzım. Yönetmelik bir 
teşekkülün kendi faaliyetlerini tanzim eder
ken yu'kardan aşağıya doğru verdiği emirleri 
ihtiva eder. Bu emirlerin başı şu teşekkülün 
(başıdır. Oradan 'aşağıya doğru gider. Hariçte 
yönetmelik yapılmaz. Şimdi bir dostluk grup ti 
var. Bunun iç faaliyetlerini tesbit ediyormuşuz; 
Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanları Hükümetten mütalâa alacak. 
bu mütalâayı aldıktan sonra talimatname ha-
zırlıyacak. Hayır, bir cemiyetin,' dostluk griı-
pumın faaliyetleri kendi ibünye'si içinde halle
dilir. Üst 'kademelerden, grup başkanından aşa
ğıya doğru gider. Hariçten bir teşekkül bir 
'kola bir uzva yönetmelik yapamaz. Yönetmeli
ğin hukukî mânası ve terimi kendi bünyesi 
içinde yukarıdan aşağıya doğru verilen emirleri 
ihtiva eder. Bunu Komisyonun nasıil izah etti
ğini de öğrenmek isteriz. 

BAŞKAN — Daha başka söz isti yen yoktur. 
Buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Efendim, bu madde 
halkkında tenkidlere cevap arz ederken evvel
emirde Sayın Nusret Tuna'dan, 'özür diliyere'k, 
başlıyacağım." 

Deminki konuşmalarım sırasında bir kelime
yi maksadımın katiyen dışın ela. bir mâna anla
mışlar. Ben «sathi tet'kik» diye bir tariz kasdet-
medim. Eğer böyle anlam-ış ise özür dilerim. 
Böyle bir şey hatırımdan geçmez. Hepinizi 
kendimden üstün tutarım. 

Bu maddeye müteveccih olan tenkidlerden 
evvel Sayın Nusret Tuna arkadaşımın tenkid-
leriııe cevap arz ederek söze başlıyorum : 

Demin ki konuşmalarında da ifade buyurdu
lar. Maddenin içerisinde yönetmelik tanziminin 
o derneğin üyeleri olan yani üyelerinin 'katıl-
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ması ihtiyari olan ve âdeta dışardan bir irade; 
ile içişlerinin tanzim edilmesi keyfiyetini, hu
kukun ama prensiplerine aykırı 'bulmaktadırlar. 
Halbuki dikkat buyurulursa, Komisyonun nok-
tai nazları belki vazıh olarak geçmemiş, mad
deden. 'bu mâna anlaşılmıyorsa hata bizimdir. 
Faika t bizim kaselimiz 'cemiyetin ve dostluk 
grupunun kendi içtüzüğünün tanzim ine değil, o 
tüzüklerinde riayet etmeleri lâzım gel en ana 
esasların teshilinde bir yönetmelik tanzim edi
lir, 'deniyor,. Yani bu dostluk grupları o yönet
melikle kurulup, onunla işliyecek değil. Yö
netmelik bütün dostluk gruplarının Parlâmen
to içindeki teşekkül edecek dostluk grupla in
ilin hangi esaslara riayet etmeleri gerektiğini 
tanzim edecek, âdeta- bir Meclk içindeki dost
luk grupları yasası olacaktır. Bunu tanzim 
ederken Hükümetin de görüşlerini alarak iki 
Meclis Riyaset Divanlarının birlikte ve anlaş
maları suretiyle, bir yönetmelik tanzimi derpiş, 
edilmiştir. Bu husus Komisyonumuzca ihdas 
'edilmiş bir müessese de değildir. Bu husus; 
Millet Meclisinden gelen metinde de vardır. 
Orada da aynı şey vardır Millet Meclisinden 
gelen metnin bir maddesi Komisyonumuzca çı
karılmış ve birinci madde ile ikinci maddesi 
memzucen bir madde haline getirilmiş bulunu
yor. Bu itibarla," demin bir arkadaştım iz dedi
ler ki, lisan bilme mevzuunda Millet meclisinin 
1, 2, o ncü maddeleri ihtiva ettiği halde bizim 
Komisyonumuzun 'birinci ve ikinci maddesi ih
tiva. etmektedir. Halbuki 'aynıdır. İki ta raf ta
da söz 'aynıdır.. Kakat iki maddeyi bir yaptı'k. 
Onun için Komisyonumuzun birinci ve ikinci 
maddesi Millet Meclisinin bilinci, ikinci ve 
üçüncü maddelerini ihtiva etmektedir. Millet 
Meclisinin metninde de bir yönetmelikle tanzimi 
keyfiyeti düşünülmüştür. Ayrıca Sayın Biran d 
arkadaşımızın işaret buyurdukları husus; ilci 
Meclisten de geçmesidir. Böyle bir dostluk 
grupunun iki Meclisten de geçmesidir. Komis
yon olarak düşündüm üz usul şundan neş'et et
mektedir Malıımuihsanınuız bir dış memlekete 
dostluk tezahürü olarak bu gruplar teessüs et
meiktedir. O grupların teessüsünde nasd bir da
vetin kabulünde bu kanunun birçok maddele
rinde manzum âliniz olmuştur, davetlerin dahi 
kabulü veya çağrı yapılması kor iki Meclisin de 
ayrı ayrı 'kararına bağlı tutulmuştur, (kinkü 
gerek çağrı yapmak, gerek çağrıyı kabul et mel; 

bir dostluk tezahürü, dış münasebetlerde dost
luk tezahürü olmak itibariyle öyle 'bir tezahü
re münasip ve lâyık olup olmadığı •hususunun 
Millet Meclisinde olduğu gibi Senatoda da !bil-
müzakere karara bağlanmasında tayda mülâ
haza ediyoruz. Bu hem her iki Mecliste de böy
le bir dostluk grııpu teşekkülünün lâzım, -fay
dalı ve lâyık olduğu hususunun her iki Mec
liste de karaıiaştııdmasının çok daha fazla 
ağırlık ve kıymet kazanacağı ve o dostluk 
grupundan beklenen, faydayı tersin edeceği 
kanaatindeyiz, tl'ade buyurulan tenkidlerden bi
risi de bu madde üzerinde, madde vazıh değil
dir, demektedir. Sayın Artuknıaç arkadaşımız. 
Madde yalnız bir harfin noksan bırakılniıiş «1-
masından dolayı vuzuhsuz görünmektedir. 

2 nci fıkrasındaki, maksadı demin de arz 
ettim, bu maddeden uzaksadım iz; her iki Mec
lîsin ayrı a,yrı bir dostluk grupunun teşekkü
lünde her iki 'Meclis olarak Umumi Heyetinin 
kararlaştırılmasun arzu ettiğimiz ve bunun yö
netmeliğinin tanziminde o grupun değil; te
şekkülü istenen grupun değil, bütün dostluk 
gruplarının hangi esaslara riayet edeceklerinin 
umumi olarak: tanziminde, Hükümetin de gö
rüşü alınarak Başkanlık Divanlarının müştere
ken bir yönetmelik hazırlamasını derpiş et
mektedir ki, bunda Hükümetin görüşünün alın
ması, yine dış münasebetlere taallûk etmesi se
bebiyle faydalı mütalâa edilmektedir. Bunu 
ifade ederken, bu kabil dostluk gruplarının 
T üzlük ve faaliyetlerinde uymaları gereken esas
la r Millet Meclisi ve O. 'Senatosu Başkanlık 
Divan hırımın (buraya bir virgül konacak) Hü
kümetin görüşünü aldıktan sonra aralarında 
anlaşarak- yapacakları bir yönetmelikle tesbit 
edilir.» 

Bu haliyle maddenin yani ikinci fıkranın 
başındaki «bunları» değil «bunlaiTU» olması ve 
«Başkanlık Di yani arından» sonra da.1 bir virgül 
konulmak suretiyle, vuzuh a. kavuşacağı kanaa
tindeyiz. 

Demin de arz ettiğim gibi daka vazıh bir 
metin geldiği takdirde memnuniyetle kabule 
amadeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -•- Başka söz ist iyen var mu? Bu

yurun. 
•tZZKT BİRANI) (İzmir) — Efendim, sayın 

komisyon sözcüsünün beyanlarında bu dostluk 
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gruplarının topluca temel statülerini yapan 
esasın elbette ki Meclis ve Hükümetle istişare 
edilerek tesbit edilmesinde isabet vardır. An
cak dostluk ıgrupları addedilecek ve tanıamen 
mahiyeti özel olan mânası dostlu/k olan teşek
küllerin meclisler umumi (heyetlerinin tasvibi
ne arz edilmesinde, mahzurlar olabilir, kanaa
tindeyim. Burada. buyurulduğu gibi bu dost
luk ifadesinin kuvvet bulmasına taallûk ettiği 
mevzular elbette "ki bir unsur olarak nıülzim 
olur. Fakat bâzı haller olur kî. Meclis Umumi 
Heyeti muhtemel bir dostluğun tasvibedilnue-
mesi gibi bir angajmana sokulmuş olabilir. 
Bendenize kalırsa, maddenin 2 nci kısmındaki 
hususu, eğer ieabederse, dalı a da işldyelim. Bi
ninci kısmının biraz dana mahznrsuz hale ge
tirilmesini komisyondan ricaya şayan görüyo
rum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Bir 
takrir var, okutuyorum. 

GEÇİCİ .KOMİSYON" SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Efendim tekrar huzu
runuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 

İzzet Beyefendiyi müsterih kılmak için arz 
edeyim ki, mütalâa ve mülâhazamız; bir dost-
luik grapunun kabulü keyfiyetinin Meclisin 
ıttılaına, Meclisin tasvibine arz edilmesinde 
fayda olacağında zannederim ittifak halinde
yiz. Hattâ bm takdirde Parlâmento âzasından 
her hangi birisimin hiçbir mülâhaza, tahkik ve 
•tahlile lüzum, görmeden keyfemayeşa kurmak 
istiyeeeği ve belki de hiçbir Meclisin hiçbir 
şekilde tasvibetmiyeceği dostluk gruplarının 
kurulması ıgibi .garibeleri önlemek iç in bir fren, 
bir süzgeç vazifesi görme lüzumunda ittifak 
edebiliriz. Kalıyor o zaman, lıer iki Mecliste 
lüzum var mıdır meselesine. Zira1 bu dostluk gru-
pu.ııa her iki Meclis üyesi serbestçe girebilece
ğine göre, grup, bir tek yasama organının, bir 
tek yasanıa Meclisinin değil, her iyi yasama 
Meclisine birden hitabeden bir grup olacaıktır. 
Meselâ Fin - Türk Dostlu'k Grupu kurulurken 
bu dostlu'k grupu sadece senatörlere mahsus 
olamam. Millet Meclisi de girecektir. Zira yuka
rda maddede zaten bu gruplara herkes rahatça 
girebilir diye bir kayıt vardır, öyle olunca da 
her iki Meclisin iradesine lâyık olmalıdır ki, 
o memlekette dostluk grupu kurmaya değer mi, 
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bunu tesb'it edebilsin. Sadece kurmak istiyeıı-
lerin şahsi fikirlerine Meclis angaje olmasın. 
Bu mülâhaza ile 'konulmuştur. İltihaık edilmesi
ni istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Nüvit 
Yetkin beyin, ikinci fıkra hakkında verdikleri 
izahat da bendinizi tatmin etmemiştir. Çünkü 
bu izahatta vuzuh göremedim. Eğer sayın Komis
yon kabul ederse şöyle bir takrir vermek istiyo
rum: İkinci fıkra, «Bunların faaliyetlerinde uy
maları gereken esaslar hükümetin görüşünü al-
dılkıtau sonra Cumhuriyet Senaltlosıı vte Millet 
Meellisi Başkanlık Divanlarmea müştereken dü
zenlenecek bir yönetmelikle belirtilir, Sayın Ko
misyon uyarsa takririmi takdim ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Tüzük ve faaliyetlerinde 
kelimelerini eklerseniz katılırız. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devam) — Tüzük
lerinden bahsetmeye lüzum yok. Zaten tüzüğe 
uyacaklar. Onun için bunların faaliyetlerinde 
uymaları gereken esaslar, Hükümetin görüşünü 
aldıktan sonra C. Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanlarmea müştereken düzenlenecek 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Momisyon tasvip ederse takririmi takdim ede
ceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKlN (Malatya) — Tüzük kelimesini ilâve 
etmek suretiyle kabul. 

SADİK ARTUKMAÇ (Devamla) — Tüzük
lerinde ve faaliyetlerinde. Bir de komisyondan is
tirhamım. şudur; 

Millet Meclisinin metinlerinde «Anayasanın 
hükmüne aykırı olarak, protokol esasına aykırı 
olarak Millet Meclisi ve C. Senatosu» diye yazı
yor. 

Bizim Komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi diye yazıyor. Madde metinlerin
de bunlar girit bir hale gelmiştir. Bunların bir 
esasa bağlanması zamanı da gelmiştir. 

Hepsini Anayasaya uygun şekilde Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi diye redaksiyona 
tabi tutmak zarureti de vardır. Bunu da bilhassa 
arz etmek isterim. Hürmetlerimle, (alkışlar) 

BAŞKAN - ^ Takrirler vardır, okutuyorum, 



C. Senatosu 
Yüksek Başkanlığa 

Madde 4 ün ikinci fıkrasının çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
-i neü maddenin 2 nei fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 4 : 
Fıkra 2 — Bunların tüzüklerinde ve faaliyet

lerinde njynıaları .gereken eisalsler, Hükümetlin 
görüşünü aldıktan sonra, C. Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanlarmca müştereken dü
zenlenecek bir yönetmelikte belirtilir. 

Yozgat * 
Sadık Artukmaç 

B A Ş K A N - - Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎ1 

YETKÎN (Malatya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Teklifi reyinize sunuyorum 

Kabul edenler.. Etmiyenlcr.. Kabul edilmiştir. 
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Genel kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki 
Meclis çağrıya uyma kararı verirse, çağrının 
kabul olunduğu, Millet M'eelisi Başkanlığınca 
diplomatik yoldan cîiğrı sahibine duyurulur. 

Çağrıya uyulacaksa 1 nei maddeye göre »3-
çim .yapılır. 

Yabancı parlanıentolardau Cumhuriyet Se
natosuna ve Millet Meclisine ayrı ayrı yapıla
cak resmî ziyaret çağrılarına uyup uymamak 
konusunda, karar ilgili meclis genel kurulunda 
alınır. Meclis çağrıya uyma kararı verirse çağ
rının kabul olunduğu o meclis başkanlığınca 
diploınatik yoldan çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrılar uzmanlığa ait bir nitelik taşıdığı 
takdirde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi. başkanları meclisbrdeki siyasi parti grup
lara veya siyasi parti olmıyan siyasi topluluk
ların başkanlarının da görüşlerini almak sure
tiyle, çağrının mahiyetine göre bir uzmanlık 
listesi hazırlar. Bu liste Meclisler Başkanlık
larınca ayrı ayrı genel kurullarının bilgisine 
sunulur. 

C. Senatosu Başkanlığına 
4 neti maddenin ikinci bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karabisar 

Dr. Rasim Hancıoğlu 

«Birlik ve dostluk grupları : Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu Başaknlık Divan-
kırmm, Hükümetin görüşünü de aldıktan son
ra, hazırhyaeakları bir yönetmeliğe göre, tü
zük ve faaliyetlerini tanzim, ederler.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Maksat aynıdır. Birinci 
takrir kâfi, derecede vuzuhla ifade ediyor. 

RASİM HANCTOÖLU (Afyon Karahisar) — 
Geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, şu halde 4 ncü mad
deyi kabul edilen takrir gereğince yeniden 
düzenlenmesi için komisyona veriyoruz. 

Yahancı parlâmentolara resmî ziyaretler 
MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 

Türkiye Büyük Millet Meclisin? yapılan resmî 
ziyaret e/ağrılarına uyup uymamak konusunda 
karar Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

GEÇİCİ: KQMİSYOX SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Bu maddenin ve bunu 
takibedeu altıncı maddeyi, birinci madde ile 
ilgisi olması itibariyle komisyona iadesini istir
ham ediyoruz. 

BAŞKAN — Beşinci madde ile ilgili iki tak
rir var, bunlarla, beraber 5 ve 6 ncı maddeleri 
komisyona, veriyoruz;. 

SİRRİ AT ALAY (Kars) —• Altıncı maddeyi 
m iizakere edebiliriz. 

GEOİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT 
YETKÎN (Malatya) — Altıncı maddenin son 
fıkrası da, birinci madde ile alâkalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon istiyor, istedikten 
sonra da vermeye mecburuz. Takrirleri okutu
yorum efendim. 

Divan. Başkanlığına 
T) nei maddedeki «... Millet Meclisi Başkan

lığınca...» ibaresinin «Meclislerin Başkanları 
tarafından müştereken...p» kelimeleriyle değişti
rilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
5 nei maddenin i nei fıkrasındaki (Millet 

Meclisi Başkanlığınca) ibaresi yerine (Meclis-
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C. Senatosu B : 87 
lerin Başkanları tarafından müştereken) iba
resinin konulmasını; 

İkinci fıkranın 5 nei satırındaki (Meclis) 
kelimesi yerine (ilgili .Meclisin Genel Kurulu) 
ibaresinin konulmasını teklif ederim. 

Yozıggat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — 5 ve 6 ncı maddeler, önerge
lerle birlikte komisyona verilmiştir. 7 nei mad
deyi okuyoruz. 

Yaibaııcı resmî 'ziyardtlerin kabulü 
MADDE 7. — 'Cumhurbaşkanının, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin veya Hüküıneıtinin 
resmî davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden 
yabancı resmî şahsiyetlerin veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına resmen çağrılan parlâ
mento heyetlerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısının t (ireni i bir oturumunda 
olur. 

Yukardaki fıkrada bahis konsu olan resmî 
davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise, Genel 
Kurul kendisini ve beraberindeki Cumhurbaş
kanı veya vekilini, girişinde ve çıkısında ayakta 
selâmlar. 

1 nei fıkrada bahis konusu çağrıların yapıl
ması, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Kurullarının ayrı ayrı alacakları çağrı 
kararının Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 
çağrılan parlâmentoya diplomatik yoldan bildi
rilmesi suretiyle olur. 

Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi
nin, kendilerinin muadili yabancı meclislere hi
tabeden çağrı kararları, bu meclislerin kendi 
Genel Kurullarınca alınır ve çağrıyı yapan mec
lisin başkanlığınca çağrılan meclise diplomatik 
yoldan bildirilir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu madde kül

liyen fazla ve tanı mâna siyi e bir tüzük hük
münün getir/ilip buraya konuılımasıın'dan ibaret
tir. Yüksek Heyetinizin daha önce kabul bu
yurmuş olduğu tüzük hükümleri ile yabancı 
memleket Parlâmento heyetlerinin ne şekilde 
çağrılacağı: ve ne şekilde kabul edileceği ıgibi 
hususlaı* düzenlenmiştir. Millet Meclisi Tüzü
ğünde kendisinin dış parlâmentolara ne şekilde 
gideceği ve ne şekilde heyetleri kabul edeceği
ni tesbit edecektir, «Dış memleketlerden gele-
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cefc heyetler» diyor. Şurasını okuyayım da bu
num ne kaidar doğru olduğu anlaşılsın : 

«Tüı'kiye Büyük M illi e t Meclisince kabulü, 
T. B. M. M. birleşik toplantısının törenli bir 
otu rumun da...» diy o r. 

Bizim Anayasamız hangi hususlarda birle
şik toplantı yapılabileceğini tesbit ettiği gibi, 
hangi hususta törenli oturum yapacağını' da 
tesbit etmiştir. Bir tek hususta törenli oturum 
yapılıır, bu da Cumhurbaşkanı seçimi ve yemi
nidir. Onun dışımda Anayasa, her hangi bir 
şekilde bir törenli toplantı ya/pmaya imkân ver
mez. Cumlhurbaşkanı davet edilmiş veya bir 
'heyet davet edilmiş ise, hangi Meclise (gelecekse 
o Meclise gider. Ve o Mecliste kabul şartının 
şeklini o Meclisin içtüzüğü tanzim eder. Ne
reden çıkarıyoruz, bu 'gelenlerin «'T. B. M, M. 
birleşik toplantısının törenli bir otorumuında» 
kabulü şeklini? Yani bu kadar teferruat ve 
bu kadar yeni yeni esaslar... Eski eve yeni ge
lin getirir gibi, anlamıyorum. Teferruatlı ge
len bu 'Coşkum Kırca kanunlarını biz de kabul 
ediyoruz, bu kamuınJarı süsleyip, püsleyip çı
karmak istiyoruz. Bunlara, asla lüzum ve ihti
yaç. yoktur. 

Cumhurbaşkanı ıgelince; vekili gelince, söylev 
karşılanacak, böyle karşılanacak diye İçtüzü
ğe biz hüküm koyduk. Bütün bunlar tesbit edi
lecek. Bunları kanunla teshile ihtiyaç yoktur. 
Bu sebeple bu yedinci maddenin tasarıdan çı
karılmasını istirham edeceğim. Bir de önerge 
veriyorum. Çünkü lüzumsuz ve fuzulidir. Her 
hangi bir şekilde yemi bir şey getirmiyor. 
Hukuk sistemimizde bulunmıyam, Anayasanın 
tesbit ettiği sistemi ortadan kaldıran hususları 
ihtiva ettiği cihetle, bir haşiv, bir fuzuli hü
küm, ne dersek diyelim çıkarılmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan varsa, lüt
fen 'kullanışlın. 

Oylama muamıelesi bitmiştir. 
Sayın Artuknıaç. 

ıSADJK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, bu 7 mci maddedeki, Sayın Sırrı 
Atalay arkadaşımızın ifade ettiği esaslar tüzü
ğe de geçmiş bulunmakta dır. Tüzük, Komis
yonu henüz üzerinde 'çalışmalar yapmaktadır, 
fakat tüzüık olarak kesinleşmiş' bir durum yok
tur. Naçiz kanaatime ıgöre, bu 'hükmün tüzük-

719 



C. Senatosu B : 87 
ten ziyade buı kanunda yer almasında da bir 
mahzur telâkki! etmemek lâzımıdır ve 'daha iyi 
olur kanaatindeyim. i 

Yalnız, burada. fikirle nine iştirak ettiğim ( 

nokta «törenli bir oturumda» ibaresine vuzullı 
vermek, «birleşik oturumunda -olur» demek, 
kifayet eder. Bu bir. 

İkincisi; -asıl ıarz etme'k istediğini cihet, i'kJin-
ci fıkrada bir aksaklık vardır. Burada deni
yor ki; «Yakardaki fıkrada bahis konusu 
olan resmî davetli bir yabancı Devlet başkan i 
ise, Genel Kurul kendisini», burada dikkatini
zi bilhassa istirham ederim, «ve beraberindeki 
Cumhurbaşkanı veya vekilini..» Burada ifade 
eti il em Devlet Başkanı kimdir? «Beraberin de'ki 
Cuımıhurbaşkaın veya vekili» kinidir? Bunu 
bendeniz anlıyamadiim. Burada, her halde 'bir 
zühul vardır. «ilkraberindoki Cumhuırbaşjkainı 
veya vekilini» ibaresinin çıikan'lmıasi' lâzımdır. 
.Bunun için de bir takrir takdim etmiş bulunu
yorum. Eğer davetli ola.n Devlet Başkanı ise 
beraberindeki 'Cumhurbaşkanı olamaz. Komis
yon ne buyuruyor bilmiyorum. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVÎT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem Başkan, kıy
metli arkadaşlarım; Sayın Sırrı Atalay arkadaşı
mızın ve Başkanvekilimizin, Millet Meclisinden 
ıgeçip huzurantulza gelmiş olan foir 'kainunu tavısiiJf 
ederken «Coşkun Kırca Kanunu» giilbi bir isim 
takması ve kanaatimizce bu kanunu nazarınızda 
sevimsiz göstermek için kullanmasını pek tasvip 
etmediğimizi arz etmek isterim. Millet Meclisince 
benimsenmiş bulunan bir kanun teklifini, teklif 
eden kim olursa olsun şunun, bunun kanunu gibi 
isimlendiremiyeceğimiz kanaatindeyiz. 

Simidi; <o kanaaıtiteiyiz ki, bunu if aide eid'eriken, 
şimdi zabıtlar elimde değil, ama, «Coşkun Kırca 
kanununun kabul ediyoruz» gibi bir ifade ile 
tavsif ettiler. 7 ne i madde de derpiş edilen hu
suslara komisyon katılıyor. Kanun kimden ge
lirse gelsin, bu hususta yerinde bir müessese ve 
ihükünı getirdiği kanılsımdayız. Bir Detvlet Relisi 
tarafından çağrılmış, Devlet Reisi tara
fından çağrılmış veya T. B. M. M. taraf nidan 
çağrılmılş veya Hülkülm'elt tarafımdan çağrılmış
tır. Geldiği zaman Parlâmentoyu ziyareti bir 
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törenli toplantıda olmak lâzımdır. Bu toplantı, 
T.B.M.M. olarak müşterek toplanıyorsa bu, Ana
yasanın 63 ncü maddesine aykırı değildir. Çün
kü ıbu Anayasanın 63 ncü maddesinde ve mütaa-
kıp maddelerinde tadat ve tasrih edilen T.B.M.M. 
müşterek toplantısında kabul edilecek kanunlarla 
ve işlemlerle alâkalı değildir, bir tören toplantı
sıdır. Bu sebeple «törenli toplantı» terimi buraya 
mahsus surette konulmuştur. Bir Devlet Reisini 
karşılamak içindir. 

Artukmaç arkadaşımız Devlet Reisi ile bera
ber gelecek olan Devlet Reisi, bir Cumhurbaşka
nı olabilir bir kral olabilir meşruti kral olabilir 
veya Devlet reisidir. Bununla beraher gelecek 
olan Türlkiye Oumlhuıib'aışlk'anıdür veya cu'mlhurfbaş-
kanının tevkil edeceği şahıstır. Maddeye bu ba
kımdan konmuştur. Bu hüküm maddede bir tek
rar değildir. «Beraberinde gelecek olan Cumhur
başkanı veya vekili» Türkiye Cumhurbaşkanı veya 
vekilidir. Tasrihe dahi lüzum yoktur, o kadar 
açııktır. Bu itibarla bu haliyle kalması maksadı 
temin eder kanısundayız. 

SIRRI ATALÂY (Kars) — Türkiye Cum
hurbaşkanı yabancı Cumhurbaşkanı refakıtin-
de mi olacak, yoksa; gelen zevat Türkiye Cüm-
hurbaştkanın refakatinde mi olacak? Sizin 
getirdiğiniz linetinde Türkiye Cumhurbaşkanı 
davet edilen cumhurbaşkanının refakatinde 
gösterilmektedir. Bu mümkün değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Devamla) — Davet edilen Devlet 
reisidir. Ondan bahsederken beraberindeki... 
Denmiştir. Bu birini diğerine takdim kasdiy-
le değildir.. Karşılanması derpiş edilen tören
li toplantıda ağırlanacak olan, misafir davetli 
yabancı devlet başkanıdır. Ve onun beraberin
de Cumhurbaşkanı veya yardımcısı veya veki
li. bulunacaktır. Binaenaleyh «beraberindeki» 
tâbiri refakat ve maiyet mânasına kullanılma
mıştır tasrih ederim. Zabıtlara geçmesi lâzım. 
Davetlinin beraberinde Cumhurbaşkanı veya 
onun vekili bulunacaktır. Bu maksatla söylen
miştir. 

AMİL AUTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
-• Hv sahibi yerine. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMKT NUSRET TUNA (Kastamonu) • -

Efendim, hariçten davet 'edilen bir Devlet 
Reisi için birleşik toplantı yapılması keyfi-

720 



C. Senatosu B : i 
yeti bizini komisyonca Anayasaya ıvyıguıı gö
rülüyor. Fakat Anayasamızın metni şu: «Mec
lisler Anayasada gösterilen hallerde birlikte 
toplanır». Şimdi buna denir ki, bir vazife yap
mak üzere, bir kanun yapmak üzere, bir teş
riî vazife yapmak üzere bir yerde toplanır. Bu 
bakımdan ben Anayasaya uygun görmüyorum. 
2 ncisi, 'artık dünya milletlerinin şu törenleri 
asgariye indirmeye çalıştığı, bizim de /mevzua
tımıza artık böyle dağdağalı, debdebeli, >şark-
vari törenlerin .azaltılmasına matuf Jrir adım 
atıldığı 'bir devirde müşterek toplantı yap, tö
renli yap. Bu bakımdan da maslahata uygun 
olmadığı kanaatindeyim. Misafir geldiği za
man Millet Meclisi toplantı halinde ise oraya. 
gider, Senato toplantı halinde ise oraya gider. 
Ayrıca bir tören tertibedilnıesine artık lüzum 
yoktur. Bu kadar eskiye doğru gitmeye lüzum 
yoktur. Benim kanaatim budur,. 

Sonra, şurada maddede bir şey var. Aca
ba bizim Cumhurbaşkanı mı misafirin maiye
tinde, yoksa misafir mi hizim Cumhurbaşkanı
nın refakatindedir? Arkadaşlar, biz kanun ya
pıyoruz. Hükümranlık hakkını misafirlik ne
zaketine ferik edemeyiz. Şu Devlette hükümran 
olan Türk Devletinin Reisicumhurudur; ge
len misafirimizdir ve maiyetimizdir. Fakat ak
si kabil değildir. Yani biz hükümranlık hakkı 
ile misafirperverlik nezaketini telif etmek için 
hükümranlık hakkımızı zedelemeye matuf ha
reketler yapamayız.. Benim istirhamını bura
daki fıkranın da bizim Devlet Reisinin misafiri
nin Devlet Reisimizin yanında ve onun maiye
tinde bulunduğunu ifade edecek şekilde ya
pılmasıdır, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ağırnaslı, 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem komisyon, bu madde ile büyük bir seramo-
ni, merasim lüzumunu görmüşlerdir. Şimdi Nus-
ret Tuna arkadaşımız ve daha evvel Sırrı Ata-
lay arkadaşımız tarafından da belirtilen husus
lar gerçekten hepimizin hissiyatına tercüman 
oldu. Arkadaşlarımı bu meclislerin kendi me
saileri vardır. Bu mesailer esnasında bir ya
bancı Devlet Reisi burasını ziyaret edebilir. Ne 
gündeme en ufaık bir tesiri olmak, ne en ufak 
bir merasime teşriî fonksiyonumuzu feda et
mek durumu olmaksızın yabancı misafir ge
lince eğer Devlet Reisi seviyesinde mertebe-
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sinde ise parlâmentonun iki kanadının da ayak
ta karşılamalar] kabul edilebilir. Ne bunun için 
Anayasayı zorlayarak bir müşterek toplantı 
yapmaya, ne büyük merasim tarzında bir top
lantıya katiyen lüzum görmemek icabeder. 
Gerçekten tüzükte yer alması ie ab eden hüküm
lerin kanunun maddesine konulması da lüzum
suz olur. Ben de maddenin çıkartılması için bir 
takrir hazırlamış idim. Sayın Atalay arkada
şım verdiği için buna lüzum kalmamış oldu. 

Gerçi ben dilde yenilik 'taraftarıyım ; inki-
lâp taraftarıyım ama; çağrı 'kelimesinin bir 
davet yerini tamamen tutacağım kabul etmi
yorum. İngiliz imparatorunu çağırdık. V. s. Bu 
çağrı kelimesi biraz garip gibi geliyor, özür 
dilerim. 

Acaba bu kelimeyi daha munis bir kelime ile 
değiştirmek kabil olmaz mı? Çağrı; çağırttık 
geldi, git dedik gitti gibi bir mâna taşıyor. Ya
bancı devlet reisleri için ıbu çağrı kelimesi biraz 
garip kaçıyor. Kusura bakmayın, muhafazakâr
lıkla itham buyurmayın. Ben dilde de gayet in
kılâpçıyım ama «çağrı» kelimesi pek munis gel
miyor. Bu hususta dilcilerle de temas ederek, da
vette dil nezaketi de var, davetler, resmî davet
te davet kelimesinin içindeki nezaket «çağrı» da 
yok. Çağrı birdenbire adamın kulağına hoş gel
miyor. Bana çağrıda bulunulsa ben gitmem. 
Devlet Reisi için bu garip kelime. Çağırdık gel
di, geri gönderdik gitti, gibi tuhaf bir şey. Bu 
kelimenin daha munis bir kelime ile değiştiril
mesini rica ediyorum. Çağrı kelimesi bütün ka
nunda geçiyor. Bu itibarla bu kelimeye matuf 
maruzatım umumi oldu. Ve birleşik oturumda; 
bilmem parlâmento topluca, resmî kaimi, ayak
ta alkışlamak... Falan filân... Biz alkış meclisle
ri değiliz. Burada vazife göreceğiz, hiç bir su
retle de böyle sebeplerle toplantılar ihdas etmiye 
lüzum yoktur. Bırakalım bunları. Gelirlerse han
gi Meclis toplantı halinde ise buyurun. Onu 
ayakta selâmlarız tekrar vazifeye devam ederiz. 
Bunun dışında büyük merasimlere lüzum yok
tur. Bugün beşeriyet daha sadeliğe, daha tabiî
liğe doğru gidiyor. Böyle merasimlere feda ede
cek vaktimiz olmadığını hatırlatarak, Anayasayı 
zorlamak suretiyle madde getirmeye çalışmıya-
lım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayım Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muh

terem arkadaşlarım, bana göre bu madde ile 

— 721 — 



C. Senatosu B : İ 
biz Dışişleri Bakanlığının Protokol Umum Mü
d ü r l ü ğ ü n ü n vazifesine müdahale ediyoruz. Bu 
ikamın un ismi doğrudan doğruya «T. B. M. Mec
lisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kımdaki kanun» dur.. 'Komisyon nıcusupları beni 
mazur «»'örsünler, bu 7 ne i madde doğrudan doğ
ruya bir protokol mevzuunu 'bir İçtüzük 'mevzu
unu, bir davetlinin, bir Devlet Başkanının mem
leketimizi ziyaretinde kendileri için tanzim edi
lecek programın bir maddesini 'ihtiva etmekte
dir. Bunun t)ir benzerine ne .memleketimizde, ne 
de başka memleketlerde1 Taşlanacağına ihtimal 
vermiyorum. 

Bu .bakımdan, bu maddenin, ilk konuşan da
lla sonra konuşan arkadaşların da teklifi üzeri-
ue tamamen 'tekliften çıkarılmasını billıassa is
t i rham ediyorum. Hakikaten İm doğrudan doğ
ruya ıDışişk'i'i Bakanlığı Protokol Umum Mü
dür lüğünün vazifesine müdahaledir. Lütfen 
bunun 'geri alınmasını ve çıkarılmasını istirham 

. ediyorum. ÎTTü rm et I e rim le. 

BAŞKAN — Sayın Atatay. 

S I R R I ATALAY (ılvars) — Anayasamızın 
03 neü maddesi sarih. Meclisler Anayasanın gös
terdiği .haillerde birlikte toplanır. Birlikte1 top
lanma üç yerde1 mümkün. Anayasanın 92 uci 
maddesinin san fıkrasına göre bir, teşriî vazife 
için .birlikte toplanır . İki; karar için toplanır ; 
Sıkıyönetim için bâzı hususi hallerde toplanır. 
Meselâ. Meclis tahkikatları gibi. B u n u n dışında 
üçüncü olarak, iki halde, toplanabil ir ; Cumhur
başkanının seçimi, ('umılıurbaşkanının yemini. 
Bitti . Başka 'hallerde1 olmaz. Nereden çıktı tö
renli toplantı?.. Anayasanın gerekçesinde iki 
Meclisin sık sık çağrılarak bir a raya getirilme
mesi tesbit edilmiştir. Anayasa diyor ki ; benim 
ifade etmek istediğim, iki Meclisin itnümkün ol
duğu kadar az müştereken toplanmasıdır. Bu 
husus kanun teklifinin gerekçesinde de yazıtı
dır . Anayasa gerekçesi 'böyle söylüyor, Meclis
leri sık sık bir araya toplamıyabm diyor. 

Anayasanın derpiş ettiği üç törenli toplan
tı vardır . Bun la r ka r a r vermek, teşriî fonksiyo
nun ifası ve Reisie'imı hunin yeminini dinlemek. 
Bunun dışında bir törenli toplantı mevcut de
ğildir. 

Sayın Coşkun Kırca Millet Meclisinden .muh
it e reni bir arkadaşımız kendisine has üsluplar ve. 
kanunlar getiriyor, diyorum. Burada benim ya-
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ni bir Meclisteki üyenin ikinci bir Meclise karşı 
hürmet 'duygusu tamamen ayrı ama; bir kanun 
sistemi yeni gelen bir- kanunu okuduğunuz za
man kimin taraf ından yapıldığı anlaşılıyorsa el
bette derian ki, bu kanun bu arkadaş taraf ından 
gedmektedir. Bu itibarla bu şekilde teferruata 
varan .hattâ Sayın Te\ eloğlu nuıı dediği gibi 
Protokol Dairesinin v ez i fesi olan hususları bir 
kanam hükmüne koymak, içtüzükle tanzimi ge
reken hususları böyle bir kanunla, getirmek. Ana
yasaya aykırı olarak iki Meclisi b i r arada top
lamak, sizdeuı gedmiyor, ama bu kanun tasarısı
nın hüküm I enini aynen kabulleniyorsunuz. (iç
tiren arkadaşın ismini onun için söyledim. Onun 
için isminden bahsettim. Yoksa bir Meclisin ka
bul ettiği bir metne karsı en ufak hürmetsizlik 
değil, yüreğim her zaman .hürmetle doluyum. 
Bi r Meclise1 karşı ancak hürmet duyar ım. Başka 
bir şekilde benim düşünmeme imkân yok. Ama 
bu şekilde1 gelen teklifleride biz 'hemen kabulle
nip, onları süsleyip püsleyip bir kanun maddesi 
olarak da 'gösterin iye ve kabul et m iye .mecbur 
değiliz. Anayasaya aykırı yeni bir sistem geti
riyorsunuz. Bu sebepledir ki, karşısındayız ve 
(çıkarılmasını istiyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayıu Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KAid 'AKLdOCLU (Kayseri) - -
K fendim, benden evvel konuşan arkadaşlar ha
kikaten meselenin esasını gayet güzel, komisyo
nun fikri dışında iza'lı ettiler. Zannediyorum ki, 
ılleyeti Umumiye l»u mevzuda Komisyonun fik
rinin hilâfına bir kanaat taşıyor olsa gerek. Ama 
bun:-! rağmen Komisyon ısrar ediyor, fikrinde. 
Jlernedense. Ama bizi doyurucu izahatta bulun
madılar . 

BAŞKAN - Henüz katı olarak ısrar ettik
lerini söylemediler. 

İ IÜSU YİN KALPAK LKKÎLU (Devamla ) 
—- Şimdi Anayasaya ınugayereti mevzuu üze1-
rinde durmuyorum. Benden evvelki hatip arka
daşlar, başta Sırr ı Afalay olmak üzere, izah bu
yurdular . 

I lakikalem ifade buyurduk la r ı gibi, Anaya
samızda törenli , süslü toplant ı la r diye bir şey 
yo'ktur. Anayasa, birleşik tap lant ı la r ı tahdidet-
miş bu lunmaktad ı r . Bunun dışında Anayasaya 
aykı r ı bir hüküm \ az 'edemeyiz. 

i Sonra törenli toplantının ne» şevklide yapıla-
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cağı izah edilmemiş, tabiî edemezdi de. Bir pro
tokol lıazııİRim-, ıbir talimat hazırlanır falan 
da denmemiş. Fakat esas itibariyle Anayasaya 
•aykırılığı meydandadır. İhınım üzerinde .ısrar 
etmememiz gerekir. Sonra, mühim olan bir di
ğer noktada ikinci fıkradır. Yabancı devler 
baş/kanı ve yabancı meclis üyeleri ayakta alkış
lanır ve ayakta yolcu edilir. O mâna çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Parlâmento da 
askerî merasim: Beyler geliyor, hürmeteıı bü
tün heyet ayağa kalkılacak ve alkışlıyacak. 
Rap ayağa kalk, alkışla. Beyler gidiyor, rap 
ayağa'kalk, alkışla. Hürmet ifa edeceksin, ayak
ta yolcu edeceksin. Bu olmaz. Bu Parlâmento
nun fonksiyonu ile kabili telif görülemez 

Hürmet gösterilir, alâka gösterilir, icabeder-
se alkışlanır ama; ayağa kalkarak kabul et, gi
derken ayağa kalkarak yolcu et, hem de bunu 
Parlâmentonun içinde yap. Birleşik toplantıda 
ve her zaman vazife gördüğü bir mehabet için
de, topluluk içinde ve makamda bu olmaz. Böyle 
şeyler mümkün değildir. Ama bunun dışında 
Senatör ve milletvekilleri Meclisin merasim sa
lonu vardır, oraya giderler, bu imsanları orada 
alâka ile hürmetle karşılarlar. Orada lâzımge-
len ikram ve izazda bulunurlar. Ama burada, 
Umumi Heyet 'salonlarında ayakta (karşıla, ayak
ta yolcu et bu mümkün değildir; hu bir mu
habbet ve sevginin dışına çıkan, biraz da vazi
femizi ve buranın mehabetini küçümsiyen bir 
görüşün ifadesi olmaktan ileri gitmiyor. 

Sonra burada Millet Meclisi Başkanlığı, ta
rafından çağrılır deniyor. Bunun üzerinde çok 
duruldu. Geçen seneden beri duruldu. Ve bakı
yorum bu maddelerde ve bu kanunda her Mec
lisin kendisi diyor ama burada yine bana göre 
h a taya düşülmüştür. 

1 nci fıkrada ibahis konusu çağrıların yapıl
ması, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Kurullarının ayrı ayrı alacakları çağrı 
kararlarını Millet Meclisi Başkanlığı infaz edi
yor yani onun vasıtasiyle oluyor. Bu da olmaz. 
Madem 'ki birçok yerde esas olarak kabul edil
miştir. Her Meclisin kendi davetini kendisi ya
pacağı esası vaz'edilmiştir. O halde bu, Millet 
Meclisi Başkanlığı tarafından çağrılacağı da 
doğru olmaz. Cumhuriyet Senatosunun misafi
rini oranın çağırması tuhaf bir mâna taşır. 

I.Sonra birinci fıkraya 'bu üeüınerü fıikra atıf 
yapmış. Birinci fıkrada Cumhurbaşkanının davel-
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1 isini de burada. Millet Meclisi Başkanlığı çağırı
yor, mânasını tazammun ediyor. Bunun başka 
türlü izahı yoktur. Birinci fıkrada bahis konusu 
çağrıların yapılması diyor. O fıkrayı okuyorsu
nuz, Reisicumhur başta olmak üzere çağrılara işti
rak eldilyıor. Reisicümlhurun. çağrısını da artık: 
Millet M'eclisi tanzim etmez. Harici priojtfokıola 
uıyaraik davetini yapmaz. Onu yine Hükümet 
yapar veya Reilsicu'mıhur Umumi kâltiıplİği Iftara-
fından ıbu davet olur. -Bu üemnciü fıikra «nadide
nin birinci fıkrası ile, bir tezat teşkil ediyor. Biri 
diğerini ikmal etmiyor. Sonra mııhltereim arfca-
daşlarıım, Ibu işler dallı a ziyade Hüıkıümelte aid 
bir meseledir. Ve arkadaşların söylediği gibi 'hiç. 
bir suretle parlâmento kendi aslî vazifesinin dı
şına, çılkmak suretiyle böyle protokol işlerine 
kadar gitmesi sureti mutlakada doğru değildir. 
Bu 'maddenin teklife uyularak komisyon tara
fından geri alınmasını veya komisyon ısrar eder
se maddenin reddini istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN" —• Bir kifayet ö.nergesi vardır, Ko-
mimiOınunun mütalâalsnıldan Sonra arz edeceğim. 

196;] Yılı Bütçe kanuna, bağlı cetvelle ilde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
101 aılkaldaşımiiz rt\y vermiş ve .101. mıüıstbeJt oy
la, tasarının kanuniuğu Senatoca kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

GEOÎCİ KOMıSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YB^KİN (Alalaltya) — Mnjhterem a Hk adaşlarımı, 
Yiüks'ek Senaitomınz adına konuyu 'in<celem!iiş olan 
komisyonun iiıtilhap 'buyurduğu üy ölenden te-
rekMiip ettiğini, onların da Senaito üyeisi olarak 
Anaıya,saııın îçıtıüzıiiğıün balhşelttiği İnaklara,, oy 
ihaklarına fikir kaklarına, fikirlerini Savunma 
haklarına isaibi.p Ibu lundu ki arını arkadaşları
nım takdir 'edeceğine, teıslim edeceğine emi
nim. Konuşan, tenkid eden bâzı kıymetli arkadaş
larımızın, 'kendi .muhterem mültalâalarmı ifade 
edeılken Komisyonun, 'bu görüşler karşıismda ar
ıt ilk taisarıyı ,geri atmaisı lâzımıdır .gibi adeta Ko-
miiîiyonun fikirden mahrum olduğu yolunda bir 
ifadede-bulundular. (Yok öyle şey sesleri) Böy
le Ibir mütalâaya kaltılmıyıoruz. Biz 'de Ibir filkıir 
taışiiyioruiz. 'Ve fikrimiz in «muhterem. tulftulacağı-
na inanınız. Kabul buyurulur veya 'kabul buıyu-
rıılmaız. Takdir taımamen sizlerindir. Şilmdi bu1-
nıı (böylece arz etitikten ısonra tenkidlere cevap
larımı arz edeceğim. 
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Anayasanın 63 nc/ii maddesinde 'Türkiye Bii- I 

lytülk Millet Meıellilsin'in Müşlterek Tıoplanıtısrnda 
yaıpilacak Ihuısuislar ıtadadadilmiştir. Hangi alh-
valdo îberalber itoplanaıcağı Anayasanın ımuhlteliiif 
maddelerinde tâyin ve tesbit edilmiştir. I 

Sayın Sırrı Atalay arkadaşınııızım ifade et
tikleri gibi, 'kanun yapmak, karar alımak, se
çim yapmak ve Devlet Reisinin yeminini din
lemek: gibi toplnıtıiları vardır. Bunun dışında bu 
bir tören toplantısıdır. Sırrı Atalay arkadaşıım 
der ki; bu kabil toplantılardan mümkün oldu
ğu kadar içtimabetmeyi Anayasanın gerekçesi I 
•dalhi emretmektedir. Evet, Anayasanın tgerek-
cesi ve Anayasayı savunmuş; >olan Kurucu Mec
listeki komisyon üyeleri ve Anayasa profesör
leri, mademki, iki Meclis kurulmuştur, her 
birinin fonksiyonları ayrıdır. Kabil olduğu 
kadar ayrı çalışmalıdırlar, der. Bu teşriî va- I 
zifenin/ ifasındaı doğrudur. Ama bu iki Meclis 
üyeleri ihtilâttan memnudur, bir araya gele-
ımezi-er mânasına da değildir. Tasavvur ediniz 
'ki, millî ba'yraıniaırımızda, Devlet Reisini ten- I 
tik etmek için, merasime katrlmıak için proto- I 
kaide T. B. M. Meclisinin bütün üyeleri Millet 
Meclisine toplanır. Senato üyeleri ve Millet 
Meclisi üyelerinin de hepsi aşağı - yukarı' res
mî bayram günlerinde protokolde Millet Mec
lisi salonunda beraber toplanırlar, der. Orada 
toplanma bir tören içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuubahsolam I 
komisyonumuzun getirdiği hususlarda bir teşriî I 
vazife ifası değil; bir tören toplantısıdır. Şim
di, kabul buyurun ki, her iki Meclisin ayrı ayrı I 
almış olduğu bir kararla - bu maddede derpiş 

edilmiştir - biır Devlet Reisinin, bir Parlâmento 
heyetinin çağırması her iki Meclisin ayrı ayrı I 
vereceği kararla mümkündür. Her iki Meclisin 
ayrı ayrı vereceği kararla bir Devlet Reisini 
çağırmışsınız. Farz edelim meımleıketimize gel- I 
meşini temenni ederiz, Amerika Devlet Başkanı 
Kemnedy gelmiştir. Parlâmentoya, hitabetmek I 
istemiştir. Şimdi arkadaşlar, der ki; gelsin I 
biı* kanun 'görüşülürken Millet Meclisinde bu- I 
1 unsun, bir kanun görüşülürken de Senatoda 
bulunsun, kalksın gitsin. Eğer Parlâmentoya I 
hitabetmek istiyorsa müsaade buyuran; müş
tereken toplanıp Parlâmentonun bir 'tören top
lantısında onu dinlemek imkânını bahşedin. Bu 
sadece .merasim için- bir araya gelmektir. Bâzı J 
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arkadaşların dediği gibi geliyorsa gelsin, biz 
toplantı halinde iken buyursun. Bu değildir, 
Çağrımız üzerine gelen bir davetlidir. Çağrı
mız üzerine -gelen bir davetli Devlet Reisi ve
ya Parlâmento heyetidir. Bizim davetlimiz ola
rak, bizim çağrımız üzerime ıgelımiştir. Onu bir 
törenli toplantıda karşılamanın, pek yadırga
nacak bir husus olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi, Kalpaklıoğlu arkadaşımı askerî mıe-
rasim diye tavsif ediyor. Bir defa ayağa kalk
mak keyfiyeti ısadeee Devlet Reisi için konul
muştur. Parlâmento heyeti içim değildir. Sayım 
Kalpaklıoğlu. Sonra iayağa kalkmak, alkışla
mak bir askerî merasim de değildir. Bizim gö
rüşümüze göre bir saygı ifadeisidir. 

Sonra, tenkidlerden birisi de Meclis Başkan
lığı çağırıyor, deniyor. Her iki Meclis karar 
alıyor fakat, hu kararı Meclis Başkanlığı -du
yuruyor. Şimdi Millet Meclisi tek başına ça
ğırdığı -zaman Millet ıMeclisi Başkanı tarafın
dan - Sayın Kaılpaklıoğlu son fıkrayı okumamış
lar ızannediyorum - Senato çağırm'a kararı aldığı 
zaman, bir Senato Heyetini veya bir Parlâmento 
Heyetini, yalnız C. Senatosu Başkanı tarafın
dan çağının, yapıla cağı hususu mnsıarralhtır 
s'on fıkrada. 

«€. Senatosu veya. Millet Meclisinin ken
dilerinin muadili yabancı Meclislere hitabeden 
çağın kararları bu MeclMerin kendi Genel kurul
larınca talınır ve çağırıyı Meclisin Başkanlığın
ca çağırılan Meclise diplomatik yollardan bil
dirir.» demektedir. Kendi Divanı çağırır. 

Ama her ikisi birden olduğu tekdirde, her 
iki Başkan birden imza edemiyeceğine göre, 
sadece bu güçlük yönünden Millet Meclisi Baş
kanı diplomatik yolla bu çağunyı, çağrılan 
müşterek imzalı çağıırıiamıyacağı için bulun
muş bir formüldür. Nitekim birçok ahvalde 
iki Meclisin birden hareketini tâyin edebilmek 
İçin MiMıet Meclisi Başkanı tefmsil 'eıtımektediiır. 
Buna paralel olarak konulmuştur. Bu Ütinarl'a 
Kiom'isyon Olarak bu 'maddenin fuzuli oimiadığı-
na kaan'iüz. Bir yabancı DeıvÜ'e't Reislinin veya 
Parlâmento Hej^ettnin, Fethii 'T'eveltoğlu'nun de
diği gibi, buradaki ağırlanırına ati't programın 
Ucamın mladdesi hadÜine getirtilmesi 'değildir. 

O gell'en yalbamcı Devlet Reisi veya P&rlâ-
menltio Heyetti, mümkündür ki, geldiğü Baman 
Türkiye 'ide birçok yenler gezdİrillecektir. On
lar HaricıilyemÜn yapacağı 'birtakım protokol ftş-
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İe-ridlir. Ama, biz sadece Türküce Büyük MMet 
iVfecüM ollaraık onlara yapılacak ağırdamanın, 
datvetllimiiz olarak g<el<en İblir ıheyet veya. reiiıse 
yapılacalk ağırlamanın şeMfimti İblir nııaıdde hallin
de tedvin 'etmiş oluyoruz. Metsde 'bundan iba
rettir. Teşekkür edem. 

BAŞKAN — Soru soracak arkadaşlarını iz 
var Sayın Yetkin. 

Buyurun Sayın Turlıamgiil. 
FlKRET TURHANGlL (Aydın) — Sayın 

sözcüden bir hulsuısn. îfetiirn'alm edieceğim. Bu 
rm&ddenin tedvini ıkomışan arkadaşlarımızın be-
yanilarmdian 'anlıyoruz ikü, ibülr protdkol m.eısıdl)e$i-
dir. Actafba bu ım'addenİn tedfininde Dilsizleri 
Protokol Dairesinden her 'hangi bir malumat, 
alamaz mıyız? Bu fcarşıllama. dünya, devletllerü-
nin parlâm'entoıliarınm Delvlet Baışkanı ve diğer 
ı̂ esmf ş'alhisüjyeftüierÜnflJn Ikanşııllanım asına mütedair 
PıiûtokoÜ. haikîkınida Mır mallıımat olaraik nn ted
vin et'miiışjler? Yoksa başka 'bir şekîi'l imi var? 

GEÇHÖÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Devamca) — Kayın Turhangire fre
nlen cevap 'arz edeyim. Kannın ıteiklıiffi 'M'iM'et 
Meclisi komlisıyonilarıııda görüış'üllürken, Haricü-
yeyi temısifen tkiniise bulunımuiş veya, çağrıilmış 
mıdır ve bu yönden nrütall'âa alınım iş mıdır. 
Bu edlMi anceHiemiedüm. 

Bizim Geçici Komisyonumuzda Millet Me-c-
liisi metni b'eniımisenımiıştir, fa'ideli ıgÖrülmüiş'tür. 
Sadece bâzı değîşi'kliiıklerle o metin huzurunu
za getirilmiş Ibuhınmaiktadır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben 
•soruyu biraz daha açacağımı. 

Biz. yalbatfcı Devlet ibaişkanları .gelirken Ikar-
şılryoruz. Ama, •çift MecHisli diğer de'vPetler'e 
bizim Başkanımız gittiği za'man aynı karşıla
mayı yaipmaikt a mıdırlar? 

SIRRI ATALAY (Kam) —Hayır. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Devamla) — Arz edeyim. Sırrı Ata-
lay'm «hayır» dermesine rağmen bendeniz ta-
kibettiğim 'kadar, Suudi Arabistan Kiralının 
Avrupa'ya yaptığı seyahatle gittiği parlâmen
tolardan bir çoğunda ayakta 'karşılandığını, 
ingiltere'de Devfet Reislerinim Lortlar ve Par
lâmento âzalarının bir arada ağırladıklarımı 
ışiltfmilş (bulunuyorum. Ama IbÜilIgim. ilçesin de-
ğildiir. 

BAŞKAN — Sayın .sözcü 'kolay lltiolay ka
çamazsınız. Sayın Ağırnıaıslı. 
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I NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efeıi-
! dim, «çağrı» keÜm esinin pek mân/alsı lolmadiğı-

na kaariiinı. «Çağrı» dalıa ziyade naiber verme 
gÜbi anlaşılacağı için (bunun yerine daha, yıı-
muşalk ve nezaket 'karşılığı olanak «daîvet»1 ke
limesinin kullanılıp kullanılmiyaea'ğını s>or-
m ustum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKlN (Malatya) — Efendim, çağrı kelimesi 
tamamen davet kelimesinin; Türkçe olmıyan, 
Yabancı bir terim olan davet kelimesinin tanı 
Türkçesi olarak bu metinde kullanılmıştır. Yal
nız bu metinde değil, çağrı kelimesi davet ke
limesinin tıpatıp karşılığı olarak telâkki etmek
teyiz. Ve lisanımızda tutunmuştur. Ama da
vet kelimesinin Sayın Ağırnaslı'ya çok daha 
uygun zarif ve daha şümullü, daha ifadeli gö
rünmüş olmasına bir şey diyemem. Ama bi/. 

! kullanırken çağrı kalimesini davetle aynı ma
nada kullandık. Davetli kelimesi maddenin baş
langıcında geçmektedir. Çünkü orada davetlisi 

• diye bir ibare var. «Cumhurbaşkanlığının T. I> 
M. Meclisinin veya Hükümetinin resmi davetlisi» 

i diye «davet» kelimesi geçiyor. Faika t çağrılışı 
| gibi bir ibare olmadığı henüz lisanımıza girme

diği için çağrılışı diyemediğimiz için, orada 
«davetlisi» dedik.. 

Ama çağrı müstakillen telâffuz edildiği za-
| man davet yerine kaim olmaktadır onun için 

bu ibareyi kabul ettik. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
I SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın sözcü, 

Suudî Arabistan Kralının, Avrupa devletleri 
parlâmentolarında karşılanmasının tamamen bir 

' protokole dayandığını mı yoksa bir kanun, bir 
| içtüzük hükmü mü olduğunu açıklasınlar. De-
J moıkratik memleketlerin tek birinde bu işin ka

nuna dayandığının bir misalini verebilirler mi? 
i GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKlN (Malatya) — Şimdi kesin olarak bir 
! şey söyliyemem. Bu hususta bilgi sahibi olma-
; yışrm, bunun yokluğuna delâlet etmez. Olur 

da ben bilmiyebilirim. 
| HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 

Sayın sözcü birinci fıkrayı dikkatle okumuşlar
dır herhalde. Orada Cumhurbaşkanının daveti, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çağrısı, iki. Hü
kümetin resmî davetlisi olarak, üç. Bu üç şelcil-

I de gelen Reisicumhur ve Perlâmento üyelerinin 
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davet i bahis mevzuudur . B u n u n birleşik otu
rumda ka ra r a bağlanması bahis mevzuudur . 

Şimdi, aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ; 1 nei, 
2 nei, 3 ncü fıkra diye başlıyor. Burada bahis 
konusu çağrı lar , •diyorlar. B u r a d a Hükümet in 
çağrısı dâhil, Reis icumhur çağrısı 'dâhildir. Re
is icumhur çağrısı, H ü k ü m e t i n çağrısı, diploma
t ik ulaşma yolu varken, Haric iye Vekâleti var
ken, Başbakanl ık varken Millet Meclisi Başkanı 
nasıl oluyor da Reisicumhur çağırmasına bu 
'madde cevaz ver iyor? Hu iki f ıkra biribirini 
tamamlamıyor . Tenakuz vardır . 

CEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ N Ü V İ T 
YETKİN (Mala tya) — Birinci f ıkrada 3 tü r lü 
çağrı yapılabileceği derpiş edilmiş. Cumhur
başkanı t a ra f ından çağrı yapılabil ir , Türk iye 
Büyük Millet Meclisi t a ra f ından çağrı yapıla
bilir ve H ü k ü m e t t a ra f ından çağrı yapılabil ir . 

Türk iye Büyük Millet Meclisi t a ra f ından 
yapı lacak çağrı müşterek top lan t ıda olmaz. 
Onun nasıl yapılabileceği maddenin 3 ncü 
f ıkrasında tasr ih edilmiş. «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çağrı yapabilmesi her iki Yasama 
Organının ayr ı ayrı çağrı ka ra r ı almasına bağ
lıdır.» i ş te bu 3 ncü f ıkrada bahsedilen birinci 
fılkrada bahis konusu çağrının yapılabilmesi, 
yani T. B. M. M. t a r a f ı ndan çağrının yapıla
bilmesi her iki Meclisin ayrı ayrı ka ra r ına bağ
lıdır. Onu hüküm al t ına lalmış ve bu çağrı , 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çağrısı haline 
gelirse yani Millet Meclisinin ayrı , Senatonun 
'ayrı çağrı k a r a r ı vermesi halinde bu çağrının 
duyuru lmas ı M. Meclisi Başkanı t a ra f ından 
diplomat ik yolla yapılmaktaıdır. 

BAŞKAN — Kifayet t ak r i r i var efendim. 
KTHKM MNNEMENÜİOtfLU ( i s tanbul ) 

--• Efendini nni-'aade buyurun. 

B A Ş K A N — Takr i r i reye koyayım, sizin 
sıranız mahfuzdur. Söz a lanlar siz, B i rand , 
Ooşkunoğlu ve daha dört arkadaşımız söz al
mış bulunuyor. Bir de kifayet t ak r i r i var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığı 
Müzakere kâfidir maddenin çıkarılması 

teklif inin de reye konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

İ spar ta Anka ra 
Suat Seren Niyazi Ağırnasl ı 
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BAŞKAN — • Müzakerenin kifayetini reyle-

rinJze sunuyorum. Kabul edenler.. Htmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

E T H E M MUNHMKNOİOÜLU (İs tanbul) 
— Efendim, gayet büyük bir yanlışl ık vardır . 

BAŞKAN - • Müsaade buyurun size fırsat 
zııhui' ett i . 

S IRRI ATALAV (Kars) — Komisyondan 
sonra bir üyenin söz söyleme hakkı vardır . 

BAŞKAN" —-• Sayın, arkadaşımız bâzan işi
mizi zorlaştırır , bâzan. da kolaylaşt ır ır . 

Buyurun Sayın Menemeucioğlu. 

ETTİ HM MHN KM EN( T( )C LTT (İs tanbul) 
—•• Muhterem arkadaş lar , 'affedersiniz, ben 
söz a lmak is lemiyordum, ama, burada, öyle yan
lışlıklar yapıl ıyor ki, bunlara tahammül etmek 
benim için mümkün değildir. Çünkü ben bu 
işlerin içinde büyüdüm. Saçımı bu işlerin için
de ağar tmış bir adamım. I lir defa par lâmento 
bir kiral ı davet edemez, bir Hükümet Reisi hiç 
edemez. Eğer davet, etmek: lazımsa, par lâmento 
Cumhurbaşkanına mü raeaat eder, 11 ükümeto 
müracaat eder, Hükümet (kmıhurbaşkanma mü
racaa t eder. Ounıhurb'aşkanı vasıtasiyle davet 
edilir. (Bravo sesleri) böyle yanlışl ıkları bilmi-
yon kimselerin buraya böyle kanun la r getir
mesi beni çok üzüyor. 'Bir defa protokole gi
dip sormak lâzımdır. Bu, şaka iş; değildir. Bu 
çocuk oyuncağı hiç değildir'. Bir Coşkun Kır
ca çıkıyor bir kanun teklifi yapıyor. Ona uya
n ık burada, hareke t ediliyor. Coşkun Kırca biz
leri, hepimizi cehille itham etmiştir. 

BAŞKAN' — Sayın Hocanı, şahsiyet yapma
yınız. 

ETlTKAi: MKNEMHNOİOÖLir (Devamla) 
— Şimdi daha, fazla söylemek is temiyorum. 
Çok müteessir oluyorum, bu şeylere. Onun için 
iburada bundan vazg-eçmeli, bu kanunu kaldı
ralım. Eğer konul aea'ksa burada anlaşarak bu 
işi yapmalı . Maruzat ım bundan ibaret t i r . (Al
kış lar) 

•BAŞKAN — Müzakere kâfi görülmüştür . 
Takr i r ler i okutuyorum efendim. 

Divan Başkanl ığına 
7 nei maddenin 3 ncü f ıkrasındaki «M. Mec

lisi. Başkanlığı;» ibaresinin. «Seırato ve Meclis 
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başkanları tarafından müştereken» ibaresiyle 
değiştirilmesini arz 'ederim. 

Tabiî Üyo 
Kâmil Karavelioğlu 

Yüksek Başkanlığı 
Yedinci maddenin ikinci fıkrasındaki ve 

beraberindeki Cumhurbaşkanı veya vekilini 
ibaresinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç! 

Yüks'ek Başkanlığı 
7 ııei maddenin çıkarılmasını arz ve teklif 

ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

C. Senatomu Yüksek Başkanlığımı 
İçtüzükte yev alması lâzımgelen maddenin 

kanuna konulmavsı doğru oİmıyacağmdan 7 nei 
maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Yüksek Başkanlığı 
7 nei maddenin ikinci fıkrasının aşağıda 

vazıh olduğu şekilde değiştirilerek oya arzı
nı rica ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

İkinci fıkra: Birinci fıkrada bahis konusu 
olan kurul kendisini ve Türkiye Cumhurtjaşka-
nı veya vekilini girişinde ve çıkışında ayakta 
selâmlai'. 

Yüksek Başkanlığı 
7 nei maddenin 1 nei fıkrasının aşağıda ya

zılı değişik şekliyle oya arzım rica ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

Birinci fıkra: Cumhurbaşkanının T. B. M. 
M. nin veya Hükümetin resmî davetlisi olarak 
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı 'resmî şahsi
yetlerin veya T. B. M. M. adına resmen davet 
edilen parlâmento heyetlerinin T. B. M. M. in
ce kabulü Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi toplantılarının törenli oturumlarında^ olur. 

Başkanlığa 
Madde yedi, bir protokol konusudur. Dışiş

leri B'akanlığı protokol (lenel Müdürlüğünün 
mütalâası alınmadan tedvin edildiği an 1 aşılmış
tı ı*. Madde mesnetten âridir. Bu sebepten ko
misyona tetkikatın ikmali için iadesini arz ve 
teklif, 'ederim. 

Ay d m 
Fikret Turhangil 

Yüksek Başkanlığa 
. Kanunda geçen «çağrı» kelimelerinin «da

vet» olartık değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Niyazi Ağını a slı 

BAŞKAN —• Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÂMİL AB-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlar, kıymetli hocam ve üstadım Sayın 
Ethvmı Menemencioğlu Beyefendinin buradaki 
ifadeleri çok doğrudur. Ona komisyon adına 
arzı eevaıp ötmek için- 'bir ilki dalkikaiMizı ala.ca-
ğıım, ©fendim. Arkadaşıim Ibuıyuııdular İM-, yaban
cı Devlet Başkanını Parlâmenltıo davet eklemez. 
Çok doğrudur. Teamül yabancı Devlet 'başka
nını Devlet başkanının çağırmaısıdır. Yine bu
yurdular !ki, iparlâmıento yalnız parlâmıent'O he
yetlerini davet öder. Bu da doğrudur. Fakat 
önümüzidelki maddeyi dikkatle mütalâa buyu
rursanız, lira maddede parlanıenıtionun yabancı 
kteıvldt (başkanlarına davet edeceğine dair bir hüt-
Iküm yoktur. Davet 'edecek -olan makamlar sıra-
ısiyle, yazılmışıtır.. Cu'mlhuıtbaşkanı, Parlâmento 
ve Hükıühıet iolaralk arika, arkaya iiifald'e edilmiş 
ve ondan 'sonra gelecek lolan davetliler parlâ
menltıo yu ziyaret etm'elorl ihalinıde ve o dav'et-
11nin Ibir yaibamca deıvlet başkanı olmalsı [halinde 
iparlâimenltıoda nasıl Ibir mua'mele ıgörecelktir, na
sıl Ibir kabule ımazlhar lolacaktıır ? 'Bu, Ülkinci Ve 
'üçüıi'fiü fıkralarda belıirtil mistir. 

Bu demektir iki, 'Tüılkiye Cunıihuıibaişikanı ta-. 
Tat'ından davet eldilen yabancı devlet reisleri tbu 
davet sıralsında, parllâmeıntloyu görmelk ve ziya-
ı'et ejtmeik anzusunda olduğu takdirde, şu şekil
de Ibir işleme Itajbi tutulur demektir. 

Bu demektir İki, Türkiye :Cuımlhur|başikanı 
tarafından davet edilen yabancı deivlelt rteisleri 
Ibu daıvet sıraısında, parlâmentıoyu giörimek ve 
zîyaret efme'k arzusunda olduğu takdirde, şu 
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şjeikiide Ibir işleme tabii tutulur, demektir. Bina-
enaleih maddeyi mutlaka kanunda mulhafaza bıı-
ynrunuız demiyorum. Maddeden <çılkaralbilMniz, 
buna ilüzum göımlmiyelbilir. Komisyonun; itlti-
Ihaz buyuracağınız karara hürmetle ımütevaat 
edeceği şüplıesii'zdir. Ancak: mestinde devletler 
Ihukuıku bakımından ağır bir halta yapıldığı ve 
bunum kanunu fteıkli'f eden tarafından yapıldığı 
gaibi Karama Komisyon tarafından da gözden 
kaçarak yüksek kumrunuza ge/tirildiği zakalbı-
nı uyandıracak -olan değerli (hocamızın Ibeyanını 
cevaplamak ihtiyacını duydum. Durum bundan 
olbarett; madde tekrar dikkatle okunduğu zaıman, 
heyetlinitooe de, kolaylıkla Itesliım Ibuyurulacağı 
•bir şekilde Parlâmentonun yalbancı devlet bıaş-
kanına davelt etmesine dair maddede Ibir hüküm 
mevcut değildir. 

Bu vesile ile foirleişik toplantı konulsuna kı
naca temas etmek istiyorum. 

Hakikaten Anayasanın 63 ncü 'mladdesinlin 
son fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yani üki ımıeolisin ancak Anayasalda (gösterilen 
yerlerde ve hallerde 'birleşik itoplanltı yapaca

ğını t'aiS'rilh eltmiştir. 
Şiimdi Iburada nasıl oluyor da Anayasa ko

nusunda çok (tiltüz davranan Komisyonunuz ıbu 
mlevzuda Ibiöyle törenli oturuma oevaz vermiş 
ve (bu mejtjıi Ihuzuırunuıza ,getirmiıstir? 

Böyle (bir ısual ihalklı olarak bütün kıymetli 
arkadaşlarımın zffihinileriine varildolalbilir. Kıy
metli arş'adaışıim, sözcü arkadaşımız Yetkin de 
dtrafhıca 'izaflı (huyundular. ISöz konusu olan (top
lantı, Anayasanın çerçevesi içindeki fbiır toplan
t ı değildir. Bu tamamen ihiejbir karar almak ttıiç-
ib&r kanun ımüzakere etmek, kiçjbir meıseleyi te
zekkür ejtmek üçin yapılan bir toplantı değil
dir. Sadece fizikî olarak, maddi olarak Millet 
Meclîsi ve Senato üyelerinin fbiraraya gelmesin
den ölbareltltiir. Komisyon bunu böyle mütalâa et
tiği ilcin Ibuna ©avaz vermiştir. Eğer İhata yaip-
mıış İsek, oğer Yüksek Heyetiniiz böyle Ibir top
lantının dalhi mümkün olmadığı kanaatinde ise, 
(bunu reylerinizle ihallü faısledeeekisiinıiiz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Son söz milldtvekİliniındİT. Bu 
sdbeple size söz veriyorum. Buyurun iSaıyın öoş-
kunoğlu. 

KÂMİL ÖOŞKUNOĞLU (Manfea) ~ Mulh-
terem arka/daıslar Anayasanın 63 ncü ımaddesi-
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niin ısıon fıkrası hıülkmüne göre, şimdi müzakero 
etjtıiğimiz 'tasarının yedinci maddesindeki, birle
şik toplantının yapılmasına kanunen imkânı ol
madığı kanaatindeyim. 63 ncü ımadjdenin son 
fıkrası, «Meclisler Anayasada gösterilen haller
de (birlikte toplanır.» demektedir. Ancak Ana
yasada (gösterilen hallerde Ibirlilkte ıtoplanacak-
ıtır. 

Sayıın (Sözcü Âmil Bey fizikî Ibir /toplantım
dan [b'alhsetltiler, fizikî Ibir toplantı iki meclis 
için mevzuulbahısolamaz. 

Kaldı İki, yedinci madde, «törenli», Ibirleşik 
toplantılardan Ibalhseidiyor. B'inaenaleyih törenli 
Ibir otu/rum fizikî bir toplantı telâkki 'edilemez. 

Bunun teklifi nasıl olur? Betadeniız iki tak
rir takdim ettim : Birinci fıkra hakkındaki ItaJk-
riıiîımin maksadı şudur: lOrada, «çağrılan», fce^-
liımesi yerine «davet», kelimıesini koydum. «Ka-
fbulü» kelünıeisinden «lonra da, «ıCumihuriyeft Se-
naitoisu ve Millet Meclisi toplantılarının törenli 
oturumlarında», olur dedim.. Yanii 'Devlet Baış-
(kanu olsun, veya gelecek heyet olsun ayn ayrı 
ilki Meclisin törenli Otıırumlarmda IkaJbul Edile
cek delmektir. Birinci /takririm (bu. 

İkinci takririm, ikinci fıkraya aittir. Burada 
da maksadım, şu: «Beraberinde» kelimesini kaldı
rıyorum. Genel Kurul kendisini ve Türkiye 
Cumhurbaşkanını veya Vekilini girişinde ve çıkı
şında selâmlar. Binaenaleyh, .«beraberinde» keli
mesinin yerine Cumhurbaşkanı veya Vekilini ko
yuyorum. Bu tadili yaptığımız takdirde madde 
biraz vuzuha kavuşacaktır, Sayın Nüvit Yetkin 
arkadaşımızın Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy'-
nin memleketimizi ziyareti halinde iki Meclise 
lıitabetmesi halinden bahsettiler. Muhterem ar
kadaşlarım, maddeyi bu şekilde kabul ederiz, mad
denin tamamen reddinin aleyhindeyim. Çün
kü, kanunu kabul ettikten sonra bu maddenin 
yerinin açık kalması, doğru olmaz. Kennedy bu
raya gelirse, arkadaşlar, bir maddeyi böyle ayrı 
ayrı Devlet Başkanı veya diğer heyetlerin gelme
si halinde ayrı ayrı Meclislerin kabulü ve Meclis
lerin ayrı ayrı ziyaret şartını koyuyoruz. 

Meselâ Kennedy hitabedeeek veya her hangi 
bir devlet başkanı hitabedeeek. 

Bunun formülü gayet basit. Bir mevzu, bir
leşik Toplantıyı icabettirecek bir mevzu bulamaz 
mıyız? Birleşik toplantıyı icabettirecek bir mevzu 
bulabiliriz. Zaten her zaman da mevcuttur. 

728 — 
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Devlet Başkanları bu Birleşik Toplantıya bu I 

mesele gelmiş olur, biz bu şeyi kendimiz ihdas ede
riz. Ama bunu Anayasayı ihlâl ederek, Anayasa
nın sarih hükmüne aykırı bir birleşik toplantı 
yapamayız. Ayrı ayrı ziyaretleri esas alırız, ay
rı ayrı kabulü esas alırız. Fakat lüzum hâsıl 
olursa bir birleşik, toplantı mevzuu buluruz. Bir- I 
leşik toplantıya emrivaki olarak Devlet Başkanı 
gelmiş olur. Bunun çaresi budur. Zannederim, 
Sayın Komisyon bu teklifi benimser kanaatinde
yim. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri oya koyuyo
rum: Üç tane takrir maddenin metinden çıkarıl
ması mahiyetindedir. Sırrı Atalay'm takriri, mad
denin bilâkaydüşart çıkarılması, mahiyetindedir. 
Diğer birisi, Lûtfi Bozcalı'nm «içtüzüğe girecek
tir, burada yeri yoktur.» esbabı ile çıkarılması ma
hiyetindedir. Diğeri de Fikret Turhangil'in; 
Hariciye ile temas edip bunun tedvininin daha 
doğru olacağı ve bu maksatla Komisyona iadesi 
mahiyetindedir. 

Binaenaleyh en aykırı olan Sırrı Atalay'ın 
takririni okutuyorum: Yani maddeyi tamamen 
çıkaralım diyor. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, 7 nci 
madde metinden çıkarılmış ve böylece de iki saa
timiz berhava olmuştur. Açık oyunuza sunulacak
tır. 

8 nci madde 7 nci madde olmuştur. Okuyo
ruz. Aynı zamanda bütün madde numaraları deği
şecektir. 

Heyet Başkanları 
MADDE 7. — Bu kanunda bahis konusu he

yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 
getirmesini sağlayıcı tedbirleri alır ve dönüşte 
heyetin faaliyeti hakkında Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlıklarına sunulmak 
üzere birer rapor hazırlarlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık 
oyunuza arz edilecektir. 

T. B. M. M. binasının milletlerarası toplantılarda. 
kullanılması 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binalarını milletlerarası toplantılar için kullanıl
masına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu I 
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Başkanlık Divanları mutabık kalarak izin verme
ye yetkilidirler. Bu iznin verildiği ilgili mercie 
milletlerarası toplantı için ayrılan bina kısmı her 
iki Meclis üyelerinin müşterek kullandıkları bir 
kısım veya sadece milletvekillerinin kullandığı 
bir kısım ise Millet Meclisi Başkanlığı; sadece 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin kullandığı bir 
kısım ise Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tara
fından bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
(7 nci maddenin çıkarılması oya kondu, oylar 

yanlış verilebilir, açıklanması lâzımdır, sesleri.) 
((Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, 7 nci 

madde çıkarılmıştır. Çıkarıldığına göre Millet 
Meclisi metni üzerinde değiştirge vardır. Bu de
ğiştirme için oy kullanacağız. 7 nci maddenin 
çıkarılmasını kabul buyuranlar beyaz oy kullana
caklar. Çünkü kabul edilmiştir ve çıkmıştır. De
ğiştirme meydana gelmiştir. Salt çoğunlukla de
ğiştirme kabul edildiği takdirde Millet Meclisi 
metni kabul edilebilmesi için salt çoğunluk arıya-
caktır. Bu sebeple çıkarılmasını kabul edenler be
yaz oy kullanacaklardır. 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, takrir kabul edildi. Şimdi reye ko
nan maddedir. Maddeye beyaz oy verdiğimiz tak
dirde, Millet Meclisinin metnini aynen kabul et
miş olacağız. Binaenaleyh reddetmemiz icabeder. 
Reye konan maddedir. Onun için kırmızı oy ver
mek gerekmektedir. (Doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bir takrir 
gelmiştir. Maddenin çıkarılmasını istemektedir. 
Bu takriri oyunuza sundum. Kabul edenler buna 
göre beyaz oy vereceklerdir. 

Mesele bundan ibarettir. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Madde reye 

konulmadı, takrir oya konuldu efendim. 
BAŞKAN — Görüyorum ki, kırmızı diyenler 

ekseriyette, kırmızı ret mahiyetinde. Beyaz atan 
varsa yeniden kutuyu dolaştıralım. Kutuya rey 
atan arkadaşımız var mıdır? (Var, var sesleri). 
Kutuyu boşalttılar zaten. Arkadaşlarım yanlış 
olmasın. Çıkartılmasını istiyenler, kırmızı ata
cak, diğer maddenin müzakeresine devam ediyo
ruz. 

• * 



C. Senatosu B : 87 
Buyurun, Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 

YETKİN (Malatya) — Efendim, şimdi okunan 
bu kanun maddesinde Millet Meclisi ve O. Sena
tosu ibareleri yanyana yazılırken Millet Meclisi 
bir zühul eseri olarak başta yazılmış. 9 ncu mad
denin başında T. B. M. M.binalarını milletler
arası toplantılar için kullanılmasına O. Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları mutabık 
kalarak izin vermeye yetkili diye tashih buyur
manızı istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bir de nu
maraları okuyun, daha katı olsun. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir takrir 
vardır. 7 nci madde çıktığına »'öre İm 9 ncu 
madde 8 nci madde oluyor. 

Divan Başkanlığına 
9 ncu maddenin ikinci cümlesinin maddeden 

çıkarılmasını arz ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

NİYAZİ AĞIRNASLT (Ankara) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLT (Ankara) —-Meclis

lerin reislerinin toplantılar için parlâmentoda 
kendilerine tahsis edilmiş olan binalarında mü-
sade vermeleri yetkisini ihtiva eden maddeyi 
müzakere ediyoruz. Bıı çok geniş ve şümullü 
oluyor. Meselâ Millet Meclisi toplantı salonunun 
böyle bir toplantıya hasrını Millet Meclisi Reisi 
veyahut Cumhuriyet Senatosu Heyeti Umumiye 
salonunun böyle beynelmilel bir toplantıya tah
sisini Cumhuriyet Senatosu Başkanı tek başına 
kararlaştırmış olacaktır. Bu da meclislerin kendi 
faaliyetleri bakımından mahzurlu olur. İliç ol
mazsa böyle bir zarureti Cumhuriyet Senatosu 
Heyeti Umumiyesine getirip şöyle bir zaruret 
vardır, Senato Heyeti Umumiye salonunu şu ka
dar müddetle şu toplantı için tahsis edecektir di
ye bir karar almalıdır. Bunda mânevi bir şey 
vardır. Bu müesseseler, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi müesseseleri milletin küllünün 
temsil edildiği, birer teşriî müessesedir. Bizim 
Riyasete verdiğimiz, yetkiler, Meclisin toplantı 
hainde şevki idaresini gündemini tanzim kapsa
mı içindedir. Bu itibarla, daha şümullü bir sala- , 
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niyete giden bir hususta Cumhuriyet Senatosun
dan ve Millet Meclisinden karar almak icabede-
ceği kanaatindeyim. Bu itibarla iki Meclisin de 
Heyeti Umumiye toplantı salonlarına m imhası r 
olmak kaydiyle Meclislerinden karar almalarına 
ihtiyaç yoktur. Ama, toplantı salonlarının tah
sisi için mutlaka O. Senatosundan ve Millet Mec
lisinden reislerin salâhiyet almaları ve hiçolmaz-
sa keyfiyetten haberdar etmeleri lüzumludur 
kanaatindeyim. Komisyonun bu husustaki nok-
tai nazarı aykırı olursa bir takrir arz edeceğim. 
Eğer müşterek olursa, mutabık olurlar ise tak
rire lüzum kalmaz, bunu kendiliklerinden değiş
tirmiş olurlar .Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu'nuu bir tak
riri vardır. 2 nci fıkranın çıkartılması mahiye
tinde, Sayın Sözcü 2 nci fıkranın çıkartılması 
teklif edilmektedir. Mütalâanız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, 2 nci fık
ranın çıkartılması için takriri reyinize sunuyo
rum. 

SADİ KOCAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -
İkinci fıkra değil, 9 ncu madde. 

BAŞKAN — Tekrar takrir okunsun. 
(Kâmil Karavelioğlu'nuu önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Lsbabı mucibesini izah etmiyor. 

Komisyon da katılmıyor. Reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Ağırnaslı nın bir teklifi yoktur. Teklif 
olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler'... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
açık oyunuza arz edilecektir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) —Çağrı ke
limelerinin davet olması hakkında bir takrir ver
miştim. Oya konacaktı, Reis Bey. 

BAŞKAN — 7 nci maddenin metinden çıka
rılması açık oya kondu, neticesine göre takriri
miz hakkında muamele yapılacaktır. 

Daha önce kurulu, parlâmentolararası birlik 
grupları ve dostluk grupları 

GEÇİCİ MADDK — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan 2 nci ve .'i ncü 
maddelerde söz konusu gruplar hakkında 4 ncü 
maddede öngörülen işlem, bu kanunun yürürlü-
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ğe girmesinden itibaren üç ay içinde yerine ge
tirilir; bu süre tatil ve ara verme süresinde işle
mez. 

Yukardaki fıkra uyarınca gerekli işlem ya
pılmamış olan Parlâmentolararası Birlik Grup
ları ile Dostluk Gruplarının faaliyetlerine son 
verilir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — 1 nci 
maddeye atıflar vardır. Komisyonun geri alması 
lâzımdır. 

FİKRET Tl RHANGİL (Aydın) — Efendim, 
burada iki noktaya temas etmek istiyorum. Bi
rincisi maddenin son fıkrasında «birlik grupla
rı ile dostluk gruplarının faaliyetlerine son ve
rilir.» denmektedir. Hangi makam ve merci bu
na son verecektir? Acaba her Meclisin kendi 
Genel Kurulu mu son verecektir, yoksa müş
terek Başkanlık Divanının müşterek kararı ile 
mi tesbit edilecektir? Bu bir. 

İkincisi; bu dostluk gruplar MI in üç ay için
de kanını gereğini yerine getirmesi hususunda 
esbabı mucibe nedir? Bu üç aylık mühlet veril
mesinde bir sebep .görmüyoruz. Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yüürürlüğe girer den
mesi ve üç aylık müddetin kalkması iktiza 
eder. Çünkü bir 'kanuna göre .grupların kurul
ması düşünülmektedir. Bunun bir an evvel bit
mesi icabetmektedir. Kanunu bir tarafa bıra
kıp, eski tüzükler.1 e veya' eski bir ananeyi 
devam ettirmenin uygun olmadığı kanaıatlılde-
yim. 3 ay .tâbirinin, kaldırılmasının ve dost
luk .gruplarına son verecek makam ve merciin 
tâyininin lâznnigekliği kanaatindeyim. 

BAŞKAN" — Oy kııltanmıyan var mı? Vok. 
Oy kullanma muamelesi bitmiştir. 

GEÇİCİ KOMilSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) —Muhterem arkadaşlarını, 
geçici maddede kabul buyurduğunuz 4 ncü mad
de ile gruplar orantılı bir hale getirilmeik için 
bir müddet konulmuş. .Sayın. Turhangii arkada
şım ifade buyurdukları için bizim de dikkatimi
zi çekti. Bu müddet içine uy mı yan 4 ncü mad
deye konulan usule, şekle uymıyan grupların 
nasıl faaliyetlerinin son buracağı açıkta kalı
yor. Onun için şöyle bir" teklif getirmekteyiz. 
Bu şekilde tashihan .müzakereye konmasını is
tirham etmekteyiz. Son fıkra : Yukardaki fık
ra uyarınca .gerekli *şlemi yapılmamış o1.an 
Parlâmentolararası Birlik G-rııplari' ile Dostluk 

Gruplarının faaliyetleri kendiliğinden nihayet 
bulur.» 

Bu şekilde 'bir lıülküm koymak suretiyle üç ay
lık devre içinde bu hükümleri yerine getirmi-
yen .grupların, faaliyetleri kendiliğinden niha
yet bulacağı hükmünü koymak suretiyle ;bir 
müeyyidesini tâyin etmiş bulunuyoruz, zanne
derim VS ayın Turhangii. 

Üç aylık müddete gelince : Kabul buyur
duğunum 4 ncü maddedeki Meclisin dostluk 
gruplarının karar vermesi ve müşterek Riyaset 
Divanınca, Hükümetin de görüşü alınmıak: su
retiyle, bunların tüzüklerinin tabi olacağı es
babın bir yönetmelikle tâyin edilmesi ve tü
züklerin buna uydurulacağı keyfiyeti vardır. 
Üç aylıık müddet bunun kabulü için yeterlidir. 
Böylece kabulünü istirham etmekteyiz. 

.BAŞKAN — Ömer Lûtfi Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Efen

dim, ikinci maddenin son f ikrahında, ilerde 
bilinci maddenin 4 ncü fıkrası uygulanır, den
diğine, birinci madde ihalen tanzim için elde bu
lunduğuna göre, buradaki dördüncü fıkranın 
nasıl bir durum alacağını bilememekteyiz. Bu
nu nasıl ka'bili telif buluyorlar? Bu sualin ce
vabının verilmesi iktiza eder, 

GEÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Devamla) — Anlıyorum efendim, 
2 nci madde milletlerarası anlaşma ile kurul
muş olan birlikler. Bunu komisyon olaraik şöyle 
mütalâa ettik. Meclisimiz içinde 3 türlü dış 
münasebetle ilgili teşekkül vardır. Biri beynel
milel anlaşmalar gereğince şahsiyeti hükmiyesi 
olan teşekküller, Avrupa. Konseyi .gibi. 2 neisi 
beynelmilel teşekküller, fakat. Parlâmentolar 
Birliği gibi şahsiyeti hükmiyesi olmıyan. Üçün
cüsü de dostluk (grupları. Bu ikinci madde, 
ikinci kategoriyi hükmü altına .almış. 2 nci ve 
o ncü kategori hakkında, onların tabi olacağı 
usul* 4 cü madde ile hüküm altına alınmış ol
duğu için, kanaatimizce geri alınmış olan 1 nci 
madde ile yakın bir ilgisi yok. Bununla değişe
bilecek .şekil ve mahiyette değildir. Askıda kal
mış madde diye bir durumu yoktur. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — 1 nci 
maddenin 4 ncü fıkrasına &tıi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — 1 nci madde hangi şekli 
alırsa alsın o maddede bir şey olm uyacaktır. 
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NİYAZİ A&IRNASLI (Ankara) — Mendim, 

muhterem, komisyon rica ediyorum. Bü ka
nunda geçen «çağın» kelimeleri için öz Türlkçe 
bir kelime bulabiliyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN ('Malatya;)' — Biz komisyon olanak 
çağır iyi daveti kapısıyaıı bir Türkçe terim ola
rak kabul etmekteyiz. Çağın kelimesi davetli 
gibi eklere gelmediği için davetli (kelimesini 
orada mecburen kullandık ama, mücerret ve 
müstakil kullamldıığiı zaman çağın kelimesinin 
lif aide ettiği mânıalyı ifade ddecefo kanaatiinkleyim. 
Türkçe kelimenin konulması balhis konusu oldu. 
«Çağım» kelimesi de zaten Türkçedir. Biz 
daha (münasibini bulamadık. Eğer sizin teklif 
ettiğiniz bir kellime var ise, üızerin'de duralum. 

NİYAZİ AĞIRNASLl (Ankara) — Efendim, 
o halde takririmin oya sunulmasını rica edece
ğim. «Çağın» kelimelerinin yerine «davet» keli
mesinin konulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Takrirde «çağın» kelimesinin 
yerine «davet»' kelimesinin konulması teklif 
edilmektedir. Oyunuza sunuyoram. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kamun'daki bütün «çağın» lar «davet» ola
caktır. 

Diğer bir takrir vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici maddenin son cümlesi «Bu kanun yü-
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rürlüğe girmesinden itibaren yerine getirilir.» 
diye bitirilmelidir. Arz ve teklif ederim. 

iSamsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Bir mütalâanız var mı efen
dim?... Komisyon anlamadı galiba, tekrar oku
talım. 

(Fethi Tevetoğhı'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKÎN (Malatya) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor Reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyu
nuza arz edilecektir. 

BAŞKAN — Yürürlük maddeleri, diğer mad
deler komisyondan gelince oya arz edilecek. Di
ğer maddeler hakkındaki oyların neticeleri şöy
ledir. 

7 nci maddenin çıkarılması hususunda 100 
oy kullanılımış 94 oyla 7 nci madde metinden 
çıkarılmıştır. 

3 ncü madde, iştirak 101, kabul 98. 
2 nci madde iştirak 95, kabul 92. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

4. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Şeref Kayalardın; Köy Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale edildiği komisyonlar
dan beşer üyenin iştirakiyle bir Geçici Ko
misyon kurulmasına ve tasarının bu komisyon
da müzakeresine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasansımn, aşağıda adları yazılı komis
yonlardan 5 er üye seçilmek suretiyle teşkil edi
lecek bir Geçici Komisyonda müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

İçişleri Komisyonu 
Anayasa Komisyonu 
Adalet Komisyonu 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu 
Başkanı 

Şeref Kayalar 
BAŞKAN — Efendim, Köy Kanunu Millet 

Meclisinden çıkmıştır. Bir Geçici Komisyon 
teşkili istenmektedir. Anayasa ve İçişleri komis
yonlarından bir Geçici Komisyon kurulmasını 
oylarınıza sunuyoram. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Görüşülen işlerin 8 ncü maddesine geçiyoruz. 
3 — Toplu 1§ Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

kanunu tasarısının Millef Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko-
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misyon raporu. (M. Meclisi 1/273, C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasaya göre Toplu Sözleşme ve Grev 

hakkının belirli süre içinde kanunlaşması ge
reklidir. Bu itibarla Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanunu tasarısının ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Hükümet adına 
Çalışma Bakanı 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt Kanun tasalısının öncelikle görüşülmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun ivedilikle. görüşülmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz alanların isimlerini okuyorum Mehmet 
Ünaldı, Kâmil Coşkunoğlu, Niyazi Ağırnaslı, 
Ömer Ergün, Fethi Tevetoğlu, Ahmet Yıldız, 
özel Şahingiray, Ali Riza Ulusman, Tarık 
Remzi Baltan, Fikret Turhangil, 

Söz Mehmet Ünaldı'nındır. (5 kişi ayağa kal
karak ekseriyet olmadığını beyan ettiler.) Mü
saade buyurun, evvelâ açık oyların sonucunu 
arz edeyim. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetleri hak
kındaki tasarının 7 nci maddesine (107) oy ̂ ve
rilmiş, ( J 1 ) kabul, (94) ret, (2) çekinser, madde 
reddedilmiş ve metinden çıkarılmıştır. Yeni 7 
nci madde için (93) oy kullanılmış (86) kabul 

(6) ret (1) çekinser. Yeni 8 nci madde için (93) 
oy kullanılmış (77) kabul (15) relt, (il) çekin-
ıser. Geçici maddeye (94) oy verilmi'şjtir. (82) 
kabul, (11) ret, (1) çeıMriseıv 

Vakit gecikmiştir. 8 Temmuz 1963 Pazartesi 
günü saat 14 t e toplanılmak üzere birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19.30 
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1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Seiâhattiu Özgür 
Mehmet Şükran Ö/kay.' 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Gelip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Ilancıoğlıı 
öelâl Tevfik İvarasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağirnash 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Tuıhangil 

BALIKESİR 
Kadri öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrl Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzıınhasanoğlu 

Üye seyisi 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

ya katılmıyant ir 
Açık üyelikier 

185 
101 
101 

0 
0 

80 
4 

[Kabul edenler] 
BURSA | Nurullah Esat Sümer 

fhsan Sabri Çağlayan- \ özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtf'i Dozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat Ozerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 

gu 
Haki düzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
! îa ı.lit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Ah'ıeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
/eki İslâm 
N'izamettin özgü! 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rthem Menemcneioğla 
Rifa't Öztürkcine 

\ Hüsnü Dikeçligil 
[ Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûti'i Tokoğl ıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa lHıuKii 
Muammer (Mm/. 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. 13a ha t tin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Orhan Sücrsan 

MARAŞ 
'Vnap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
M ıı a İlâ Akarca 
Haldun Menteseoğ! u 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ liralı i m Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Kii-in! Bayhan 

ORDU 
Kşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
i'Vilu Te\ ••••tuğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi I'latur 

SİVAS 
Ahmet Çekeıaoglu 
i ful û s i Söy 1 e iri ez ı > ğI u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zilini Bet.il 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Vır-,ıı f Dem i rd ağ 

ÜRPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kaıaku-i 
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UŞAK 

Kâmil Coşkıınoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (î.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğin 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 

[Oya katılmıy anlar] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Oetıologlu 

BURDUR 
Hüseyin Otnn "* 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celal Ertug 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevheri oğlu 

İZMİR 
izzet Biran'd 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

(î.) 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskenıder 
Refik Ulusoy 

Ömer Ergim 
Sahir Kurt"tluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç . 

MARDİN 
Abdülkenm Saraçoğlu 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Knmrıılu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 
Ziya Önder (î.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat ZaloĞlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik înei 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (î.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

•Yekûn 



C. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1963 O : 1 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tasansmm 2 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırn Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : Q3 

Kabul edenler : ()0 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler ; 4 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarrkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkeinıe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şalıingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
Nevzat özerdemlı 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NÎĞDE 
Kudret Bayhau 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Bötil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Jsık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydı ner 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhan ettin Uluç 
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TABÎÎ ÜYELER 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai Û'Kan ( I ) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege | 

C. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1963 0 : 1 
[Reddedenler] 

TABÎÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 
SÎÎRT 

Lâtif Aykut 

[Oya kahlmıyanlar] 
1 Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BÎLEOÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

EDÎRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı | 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

1 İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

1 Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim EvMya | 

jelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

1 MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya önder (î.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Ksat Mahmut Kara kur 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdü Ünlü 



C. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1983 O : 1 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi haklnnda kanun tasarısının 3 ncü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kaimi edilmiştir.) 

Üye sayısı ; ı s rl-
Oy verenler : 0 9 

Kabul edenler ; Q0 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyaıılar : 82 
Açık üyelikler •. 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıa 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahrî özdilek 
Mehmet özgüneş i 
Selâhattin özgür j 
Mehmet Şükran Özkaya; 
Haydar Tıınçkanal 
S?tkı Ulay . 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı î 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangİl 

BALIKESİR 
Kadri öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu j 

BOLU 
Rahtrıi Arıkaıı 
Sırrı Uzvum asarı oğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
13 a ki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
•\!i Aksoy 
ilalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
I [azını Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettiu özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

ÎSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fjthenı Menemencioğlu 
Rifa't öztlirkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şalıingiray 
Sabahattin Tanman 

i Berç. Turan 
IZMlR 

S İzzet Birand 
I Ömer Lntfi Bo'/.calı 
I Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KA3TAMOHU 
I Mehmet ilarahca 
I Ahniı'f Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
J Hüsnü İHkeeligi! 

KIRKLARELİ 
| Ahmet Naci A vı 
\ KOCAELİ 
I Lûtft Tokoğlu 

KONYA 
j Mustafa Dinekli 
I Ahmet, Onar 

KÜTAHYA 
I Osman Cevdet ürküt 

A. Ba hattın Özbek 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

i Orhan Süersan 
MARAŞ 

I Cenap Ak.su 
MARDİN 

I Kemil O rai 
I MUĞLA 
] Muallâ Akarca 
j Haldun Menteşeoğiu 
j MUŞ 
I lh«aıı Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbra İlim Şevki Atasağııa 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
iOşref Aylı an 

RİZE 
Necip Danışıtğlu 

SAMSUN 
O m .ilettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tok göz 

SİNOP 
Suphi "Battır 

SİVAS 
Ahmet Ç e k e m o ğ 1 u 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Comal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Iîetil 
Osı) ı aı ı Ha c ı bal oğlu 

TRABZON 
Yusuf Donıirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 
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C. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1983 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE j Hidayet Aydına 

ÇİLEN ÜYELER j Esat Çağa 
! .. . L 1 Ömer EliUİM 
Aıtnl Art us 

Sah ir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

! Necati Özdeniz 
Burbam-itin Üloe 

TABİİ ÜYELER 
Emamıllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Ka ra v eli o ğ 111 
(t. Ü.) 
Sezai O'Kan (1.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdaknlor 

(t) 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KAEAEÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet O m ay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuean 

AYDIN 
İskender Cenap E^o 
Osman Sal m Sarıgöllü 

[ Reddedenler] 
İZMÜi : KAYSERİ 

Cahit. Okı.u-er | Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çckiaser] 

SÎİRT 
Lâtif Aykut . 

lOija katıl i my anlar] 
j GÜMÜŞANE 
I llalit Zarbım 
| HATAY 
| Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

BALIKESİR 
tfr.ver Aka. 
İlam d i Oğuzt-eyo^iu 

Lİ'LEOİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğkı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BUESA 
O alı it OrCıÇ 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamil Titret 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banynoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Basiuli 
Rahmi Sanaian 

ESKİŞEHİR 
(lavsi Vleagök 

GİRESUN 
Melun e I İ?.men (E.) 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
CeJil Cevherioğ I u 

İZMİR 
î'ji.ıis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Seclat Çumralı 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 

Ferit Alpiskender 
Uefik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
AİKİüIkenm Saraçoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Kesat Zaloflu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Ç e tirit aş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
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C. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1963 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Uevat Açık&hn (1.) 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kak 

lAçık üyelikler] 
Samsun 

Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Yekûn 



C. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1963 O : İ 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 7 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde reddedilmiş ve metinden çıkarılmıştır.) 

-

BOLU 

Rahmi Arıkan 

İSTANBUL 

Nurullah Esat Sümer 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Oelâl Tevfik Karaaapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar . 

Açık üyelikler 

185 
107 

11 
94 

2 
74 

4 

[Kabul edenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 

UŞAK 

Kâmil Ooşkunoğlu 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halİt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ERZİNCAN 
Felımi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçjagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
tithem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçkte 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

C. BAŞKANINCA SE 
LEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Burhanettin Uluç 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. ıBahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğk: 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 

Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danuşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

StNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp üner 
Necati özdeni/, 
Nevzat Sengel 

[Çekinserler] 
KONYA 

Mustafa Dinekli 
TABİÎ ÜYE 

Fahri Özdilek 

TABÎÎ ÜYELER 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğiu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 

[Oya kahlmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azsmi Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiıra Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oelil Cevlıerioğlu 

İZMİR 
Enis Kaıısu -
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulu 
(D 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
[Cemal Oral 

ı ay 

Abdülkerim Saraçoğl u 
NİĞDE 

izzet Gener 
ORDU 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öeteıı (İ.) 
Ziya Önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selam i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfiile İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (İ.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Adil Ünlü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 4 
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Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin 

7 nci (eski 8 nci) maddesine verilen oyların sonucudur 

(Maddenin metinden çıkarılması kabul edilmiştir.; 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Veübi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan -
«11 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiıskemder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batın-

SİVAS 
Hulusi SÖylernozonla 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğln 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
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ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

TABfî ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î) . 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

özel Şalıingiray 
IZMÎR 

Cahit Okurer 

[Çekinser] 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

[Oya katılmıyarilar] 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

TRABZON 
Yusuf Deınirdağ 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan (I.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hanıit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Celil Cevherioğlu 
İZMİR 

Enis Kansu 
Hilmd Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emim Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerîm Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (t. Ü.) 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (1.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buiadoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfdk İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

O : 1 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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Yasama Meclislerinin dı§ münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 8 nci 

maddesine verilen oyların somıcu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABtt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddeden 1er 
Çekinserler 

Oya katılmıyan .ar 
Açık üyelikler 

185 
93 
77 
15 

1 
88 

4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhaşaııoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZURUM 
Nurettin Aymiksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA * M 1 f3LAV A f& 

KJLICHJ kJÜJ. C l i 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethera Menemencioğlu 
Rifat öztürkçkte 
Nurullah Esat Sümer 

İZMfR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Dozcalı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ. Akarca 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlıı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
G. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlu 
Burhanettoûn Uluç 
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[Reddeden] 

TABtI ÜYE 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet özgüneş 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (î.) 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tasnman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinser] 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

[Oya kattlmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
E'ehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başlkan.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuılunay 
(D 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 

Kâzım Orbay 

Necati özdeniz 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (i. Ü.) 

NİĞDE 
1/zet (ı ener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Comaletfcin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
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YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tevfük ÎACİ 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (İ.) 
Hasan Kangal 

Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
1 I Samsun 1 
1 1 — 
1 1 Yekûn -i 
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O. Senatosu B : 87 5 . 7 . 1983 O : 1 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının geçici 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y ur d aküler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türk er 

Üye sayıaı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
94 
82 
11 

1 
87 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğiu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
E t hem Menemencioğl.u 
Rifa't öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

edenler] 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Oimz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MANİSA 
Fetit Alpiskendcr 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mcnteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Ecthi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet (Jekemoğhı 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sanır Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Ulug 
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[Reddedenler] 

ÇORUM 

Alâeddin Çetin 

ESKİŞEHİR 

Cavsi Uçagök 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Ernanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğhı 
ibrahim Saffet Omay 

(t) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osıman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 

\hmet Nıısret Tuna 

İSTANBUL 

özel Şahingiray 

[Çekinser] 

SltRT 
Lâtif Aykut 

[Oya hatılmıyanlar] 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azjmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 

Celil Cevherioğlu 
İZMİR 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
İzzet Gener 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettim Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten (î.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Oemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat ZalosHu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm (î.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
1 Samsun 
1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKKS'ENYEDÎNCÎ BİELEŞlM 

5 . 7 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖ

RÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1962 371lı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/182; C. Senatosu 1/253) (S. Sa
yısı : 173) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 2/270; C. Sena
tosu 2/47) (S. Sayısı : 170) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1963] 

X 2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (M. Meclisi 1/273; C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 . 1963] 

X 3. — Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldınlması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmıesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/285; C. Senatosu 1/244) 
(S. Sayısı: 171) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaidınlmasına dair kanun tasansının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İsler ve İçişleri komisyon-
lan raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı : 172) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

5. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve 
cezalandınlmalanna ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Saflık ve İçtimai Yardım, ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklanna dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasansının Millet 
Meclisince kabul • olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227; C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı : 
174) [Dağıtma tarihi : 1. 7 .1963] 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasansının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe komisyonlan raporlan (M. Mec
lisi 1/404, C. Senatosu 1/238) (S. Sayısı : 175) 
[Dağıtma tarihi : 1. 7 .1963] 

X 7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansının Millet Mec-

(Devamı arkada) 



lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/98, 3/99, 3/103, 1/49; C. Senatosu 1/232) 
(S. Sayısı : 176) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

X 8. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/111, 3/469, 1/56; C. Senatosu 1/233) 
(S. Sayısı : 177) [Dağıtma tarihi 1 . 7 . 1963] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisinoe kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 

2 — 
| Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 3/132, 3/207, 1/67; C. Senatosu 1/234) 
(S. Sayısı : 178) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

10. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/258; C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı : 180) 
[Dağıtma tarihi ; 2 . 7 .1963] 

X 11. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
J bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
! kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-
| nan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri Ko-
I misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato-
i su 1/251) (S. Sayısı : 181) [Dağıtma tarihi : 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2 /270; 

C. Senatosu 2 /47) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 313) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 3 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : >461/11836 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1963 tarihli 63 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Ndt : Bu teklif 18 . 6 . 1962 tarihinde Başkan lıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7, 16, 18, 21, 23 . 1 . 1963, 4.2. 1963 ve 27 . 3 . 1963 tarihli 26, 31, 32, 33, 34, 39 ve 63 
ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S.> Sayısı : 313' 
ve 313 e ek) 

Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Basın - Yaym ve Turizm ve İçtüzük komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Basın - Yayın 24 . 6 . 1963 

ve Turizm ve İçtüzük komisyonlarından 
kurulu Geçici Komisyon 

Esas No: 2/47 
Karar No: 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 27 Mart 1963 tarihli 63 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen; İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'in Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi, Millet Meclisi Başkan
lığının 29 Mart 1963 tarihli ve 2461 - 11836 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
havale olunmakla; Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 Nisan 1963 tarihli 57 nci Birleşiminde, 
Anayasa ve Adalet, Basın - Yaym ve Turizm ve İçtüzük komisyonlarından beşer üyenin iştirakiyle 
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kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 19 Haziran 1963 tarihli Birleşiminde teklif sahip
lerinden İstanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nm iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu : , 

Kanun teklifinin esaslı bir şekilde tetkik ve mütalâa edilmesi amacı ile komisyonumuz kendi 
içinde bir alt komisyon kurmuş ve bu alt komisyon uzun bir süre çalışarak teklif üzerindeki müta
lâalarını bir metin halinde komisyon genel kuruluna arz etmiştir. 

Komisyonumuz Genel Kurulu, kanım teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan metnini ve 
alt komisyonunu teklif ettiği metni müştereken müzakere ederek aşağıdaki hususları karara bağ
lamıştır. 

1. Komisyonumuz, kanun teklifinin genel gerekçesi üzerinde uzun müddet durarak; meclisle
rin dış münasebetlerinin içtüzüklerle mi, yoksa kanun yolu ile mi düzenlenebileceği hususunu tar
tışmış ve oy çokluğu ile kanun teklifinin genel gerekçesi kabul olunmuştur. 

2. Komisyonumuz, kanun teklifinin ismi üzerinde uzun müddet tartışmış ve «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi şeklindeki ifadenin mahzurlu olduğu ileri sü
rülmüştür. ' 

Gerçekten de, yasama organının faaliyete (başladığı 25 Ekim 1961 tarihinden bu yana Türkiye 
Büyük Millet Meclisi terimi üzerinde bir fikir birliğine varılamamış ve muhtelif açılardan muhte
lif görüşler ortaya çıkmış ve bu terim her an için bir tartışma konusu haline .gelmiştir. 

Çift Meclisli yasama organımızın tümünü ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi terimin
den; 1961 Anayasasının hazırlanışında çalışmalara esas teşkil eden Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İdari İlimler Enstitüsünün gerekçeli Anayasa tasarısının 59 ncu sayfasının 2 nci paragrafında şu 
şekilde bahsedilmektedir : 

«... her iki Meclis farklı yapılara ve farklı yetkilere sahibolacaklarına göre bunların (birleşik he
yet halinde toplanmaları istisnai hallere inhisar edecektir. Bu duruma ıgöre iki Meclisi birlikte 
Büyük Millet Meclisi gibi bir terimle ifade 'etmekte isabet görmüyoruz. Kaldı ki Büyük Millet 
Meclisi-terimi Millî Mücadeleden beri tek Meclisli yasama organımıza verilmiş bir isim olduğu 
için, aynı terimin iki Meclisli parlâmentonun tümüne verilen bir isim olarak kullanılması pek 
isabetli olmasa gerektir. Bu itibarla iki Meclisli yasama organımız için mlilllctlerarası Anayasa ter
minolojisinde yerleşmiş olan parlâmento teriminin, -daha isabetli bir terim bulunmadıkça, bizde 
de kabulüne lihtiyaç görmekteyiz. Bu hususta dil uzmanlarımızın bulacakları elverişli bir Türkçe 
terimli tercih etmek ıgayet taibiîdir.» 

1961 Anayasasının «T. B. M. M. uin kuruluşu» matlaplı 60 ncü maddesinin gerekçesi, yasama 
organımızın teşekkülünü ve T. B. M. M. terlimin! şu şekilde ifade etmektedir : 

«Yeni Anayasa tasarısı iki Meclisli sistemi kabul ettiği için, bu iki Meclisi de kapsıyan bir te
rim olarak «Türkiye Büyük Millet Meclisi» terimi kullanılmıştır. Bu deyimin tercihinde üç husus 
göz önünde bulundurulmuştur. 

Bir kere «Türkiye Büyük Millet Meclisi» Türkiye de alışılmış bir terimdir. TTalbuki parlâmen
to deyimi yabancı bir çeşni bırakmaktadır. 

İkincisi, Türkiye'de siyasi rejimin iç tanzimler dışında, Millî Mücadelenin başından beri, millî 
iradeye dayanarak devam ettiğini göstermek bakımından da bu ismin kullanılması daha uygun 
sayılmıştır. 

Üçüncü ve buma bağlı olarak, Parlâmento deyiminin tarihî menşei bakımından monarşik bir 
mâna taşıdığı da düşünülmüştür. Halbuki Türkiyedo 'meclislerin ve millî irade rejiminin doğuşu 
monarşik bir sistemin gelişmesi suretiyle olmuş değildir. 

İkinci fıkra iki Meclis sisteminin tabiî bir neticesi olarak görülmüş, iki Meclisten beklenen 
faydaların hakiki olması düşünülmüştür. İki Meclisi sık sık bir araya toplamanın bir de üçüncü 
Meclis yaratmak, yahut seçim usulleri ayrı şahıs1 ardan, kurulu tek Meclis ihdas etmek mailıivetinde 
olacağı düşünülmüştür. Bu bakımdan her iki MecUsin ayrı ayrı çalışmaları prensibi kabul edilmiştir. 

Meclisler şu hallerde birlikte toplanmaktadır'ar : 1. Cumhurbaşkanı seçme; 2. Savaş hali 
ilân ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı Silâhlı Kuvvetlerin 
Türkiye'ye kabulü, 3. Örfi İdare ilânının onanması, 4. Bir Bakanın Yüce Divana, sevkı,» 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 170 ) 
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Diğer taraftan Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin müstakil en çağında (bulunabile

cekleri veya çağırıya uyabilecekleri ve kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen (metninin 
11 nci maddesinde : 

«Bu kanunu Yasama meclisleri yürütür.» 
hükmünün bulunması sebebiyle kanunun ismi; teklif sahibi Sayın Coşkun Kırca'nm iştiraki ile 
«Yasama meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun» olarak değiştirilmiştir. 

3. Komisyonumuz, 25 Ekim 196.1 tarihinden bu yana Yasama meclislerinde Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve gerekse benzeri kurullar üyeliklerinin seçimi hususunda ortaya çıkmış olan 
tatbikat huzursuzluklarını gözönünde tutarak; Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri kurullara 
üyeliklerin seçim şeklini tatbikat 'huzursuzluklarını önleyici ve fikir ayrılıklarını telif edici bir 
tarzda kaleme alarak yeni bir sistem vaz'etmiştir. Tedvin olunan bu maddeye göre; Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaşmalar uyarınca kurulup bir milletlerarası 
hukuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan veya taşımıyan ve yasama organı üyelerinden kuru
lan milletlerarası kurullara katılacak T. B. M. M. üyeleri, mensuboldukları siyasi partinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısındaki grupu tarafından adaiy olarak gösterilecek ve 
mensuboldukları Yasama meclisleri Başkanlıklarınca Genel Kurullarının bilgisine sunulmakla seçil
miş sayılacaklardır. Siyasi parti gruplarına veya siyasi parti grupu olmıysnlara düşen sayı, 
-'boş üyelikler hariç - T. B. M. M. Birleşik Toplantısı üye tamsayısı içindeki yüzde «oranlarına 
göre, tesbidolunacaktır. Sayı ve oranlara 3 gün içinde itiraz mümkün iolup bu itiraz saıyı ve oran 
lan tesbit etmekle görevli Millet Meclisi Başkanlık Dîvanı tarafından kesin olarak karana bağ
lanacaktır. 

Siyasi parti grupu olmıyan Cumıhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerine düşen sayı; 'T. B„ 
M. M. Birleşik 'Toplantısında mevcut siyasi parti grupu ımensubu lolmıyanlardan Cumhuriyet 'Sena
tosu üyesi olanların sayısının ve Millet Meclisi üyesi olanların sayısının ayrı ayrı 'T. 'B. M. 'Birle
şik toplantısında mevcut siyasi parti grupu mensubu olmıyanlann toplamına nisbet edilerek 'bulu
nan yüzde oranlarının, 2 ncd fıkraya göre siyasi parti grupu ımensubu 'Oİmıyanllar için teslb'it edil
miş olan sayıya uygulanarak olur. 'Cumhuriyet 'Senatosu Ve Millet Meclisi kendisine düşen sayıda 
siyasi parti grupu olmıyaınlar arasından seçim yapar. iSeçim için adaylar siyasi parti grupu ımen
subu olımıyanlarla temas ettikten sonra, ilgili Meclisin Başkanlık Divanınca tesbit edilerek Gene! 
Kurulun bilgisine sunulmakla seçilmiş sayılırlar. Avrupa. Konseyi Danışma Meclisli ve diğer 'kurul
ların yedek üyelikleri içinde aynı usullerle seçtim yapılır ve /aynı siyasi parti grupuna mensup bir 
asıl üyenin yerini ancak aynı grup a mensup bir yedek üye, siyasi parti grupu ımensubu olmıyan 
bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıftaki bir yedek üye allablilir. Bir siyasi parti grupunun 
veya siyasi parti grupu üyesi olmıyanlarm kendilerine düşen asıl veya yedek üyeliklerden, bir 
diğer siyasi parti grupu ımensubu olmıyan veya siyasi parti grupunun, belli bir Cıımihuriiyet Sena
tosu veya Millet Mecllisi üyesi lehine seçim slonuçları kesinleşmeden feragat etme imkânı mev
cuttur. 

4. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan ımeltninin ;3 noü 
maddesini esas İtibarı ile beniimısemiş ancak bu maddenin o neü fıkrasını «bu (birlik gnıpları, ge
rektiğinde Yasama Meclisleri Başkanlıkları ile yazışma yaparlar.» şeklinde değiştirmiş ve yine bu 
maddenin 4 noü fıkrasındakİ «Millet Meclisi Başkanlığına,»' ibaresini bir 'evvelkine paralel ola
rak «Yasama Meclisleri Başkanlıklarına» şeklinde değiştirmiştir. Zira; bu birlik gruplarının her 
Ski Yasama Meclisi üyelerinden teşekkül ettmesi; gerek bu birlik üyelerinin seçiminde ve gerek
se bu biriliklerin çalışmalarında gcreMi hallerde ber iki 'Yasama Meclisleri Başkanlıkları ille ya
zışma yapabilmeleri lâzımdır. Bir diğer taraftan 'heyetlere başkanlık edecek kimselerin Iher iki 
Yasama Meclisleri Başkanlıklarına yazı ile bildirilmesi bu Yasama Meclislerinin şahsiyetleri ve 
faaliyetleri ve nülbayet bu kanunun yürütülmesindeki düzenin ve koordinasyonun temin! bakımın
dan gerekli görülmüştür. Ye bu madde bu değişiklikler ile 2 nci madde olarak komisyonu
muzca da kabul edilmiştir. 
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5. Komisyonumuz, kaimin tekllifmin (Millet Meclisince (kalbul edilmiş olan .metninin 4 ncü mad

desini esas itibarı ile benimsemiş ancaik Mr evvelki 2 nci maddeye paralel olarak ve aynı ge
rekçe ile (maddenin 2 n'eli fıkrasını '2 nci maddenin 3 ncü fııkrasına atıf yapmak ısuretiyle değiş
tirmiştir. Komisyonumuzca 'bu ımadde '3 ncü madde olarak ka'bül ediLmişltir. 

6. Komlisyonumuz, 2 nei ve 3 noü 'maddelerde halhis konusu Parlâımenıtolararası Birlik Grup
ları ile Dostluk Gruplarının kurulmasını ve faaliyetlerini -esaslı bir müeyyideye Ibağlamayı lü
zumlu 'görmüştür. Bu cümleden olarak; Parlâımentolararası Birlik Grupları ile Dostluk grup
larının kurula'Mimesi için Cumhuriyet Senatosuve Millet Meclisi Genel kurullarının .bu yolda 
ayrı ayrı karar almaları gerekli 'görülmektedir. Diğer taralftan yine bu parlâımenıtollararası 'bir
iliklerin ve dostluk gruplarının tüzük ve faaliyetlerinde (uymaları -gereiken esasların, Cuhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının, Hükümetin ıgörüşünü aldıktan sonra, arala
rında anlaşarak yapacakları bir yönetmelikle tes'bitini zaruri görmektedir. Yukarda izah olu
nan gerekçe ile. kaleme alman bu maddeyi komisyonumuz 4 ncü ımadde olarak fcaıbul 'etmiştir. 

7. (Komisyonumuz, 'Millet Meclisince kabul edilen metnini 5 indi maddesini esas itibarı ile 
ıb-emiiımsemljış ancak; maddenin 1 nci fıkrasındaki «Millet Meclisi (Başkanlığınca usullüne göre çağ
rı sahibine duyurulur» ifadesi yerine «Millet Meclisi (Başkanlığınca diplomatik yoldan çağrı sa
hibine duyurulur» şeklini tercih etmiş ve 1 n d maddenin yeni şekline uymıyan 2 nci fıkrasını 
çıkartmış ve yeni 'bir fılkra kaleme alarak 1 nci maddeye âtuf yapmıştır. (Kanun teklifinin Mil
let Meclisince katoul edilmiş olan metnin yine hu. 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 'ncü fıkraları da 
kaldırılmıştır. Komisyonumuz, yine bu (maddeye, geçmiş tatbikatı göz önünde tutarak; Cumhu
riyet Senatosuna veya Millet Meclisline ayrı ayrı yapılacak resmî sirayet çağrılarına uyup uy-
mımamak konusundaki kararın çağrıyla ilgili Meclis Genel 'Kurulunda alınacağım ve kararında 
yine çağrıyla ilgili Meclis (Başkanlığınca çağrı sahibine duyurulacağı esasını muhtevi bir fıkra 
eklemeyi lüzumlu görmüştür. Yine komisyonumuz 'çağrıların uzmaıniığa ait bir nitelik taşıması 
halinde iöfzel )bir seçim yolu talkibedilmesini ön fgörmülş ve hu niteliktelki seçimlin Yasama, Meclis
leri Başkanlarının ile o Yasama Meclislerindeki siyasi parti grupları .başkanları ve siyasi parti 
grupu 'olmıyan topluluklar haşlkan -temsilci- lerinin mütalâalarını almak suretiyle seç'im yapıl
ması ikabul edilmiştir. Komisyonumuz, kanun tefkliiflinin Millet Meclisince kalbul olunan metni
nin 5 ,nei maddesini yukarda 'belirtilen değişiklikler ve eklerle '5 ,nei madde olarak kabul etmiştir. 

8. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kajbul edilmiş olan metninin 6 nci 
maddesini esas itibariyle .benimsemiş ve 1 nci fikradaiki «Türkiye Büyü'k Millet Meellisinden» 
İbaresi yerine «Yasama Meclislerinden», ifadesini daha uygun görmüş ve yine 1 nci fikradaiki dil 
bilme 'gereğini «iyi bilmeleri» şeklinde geliştirmiştir. Madde (bu değişiklikler ile 6 nci madde 
olarak komisyonumuzca (kabul edil mistir. 

'9. Komisyonuımuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 'olunmuş olan metninin 7 n.'ei 
maddesinin esas ve metin itibariyle 'benimsemiş amcalk; 1 nci fıkradaki '«Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve (Hükümetin» ifadesindeJki «ve» kelimesini «veya» şeklinde, 3 ncü fıkranın 1 nci sa
tırındaki «çağrının»1 ifadesini «çağrıların» şeklinde ve yine 3 ncü fıkranın son cümlesindeki 
«usulüne güre» ifadesini dalha evvelki maddelerde yapılan değişikliğe paralel tolaralk «diploma
tik yoldan» şeklinde değiştirmiş ve diğer yaddan, (komisyonumuzca kalbul lolunaın 5 nci {maddenin 
3 ncü fıkrası hülkmlüne paralel olarak; Cumhuriyet Senatosunun veya Millet Meclisinin kendile
rinin muadili yalbancı Meclislere hitabeden çağrı ıkarar!larının çağrıyla ilgili Meclisin Genel Ku
rulunda alıına'cağı ve hu kaırarın çağrılan yabancı Meclise 'Çağrı kararı alan Meclis Başkanlığınca 
diplomatik yoldan 'bildirileceği esasını ımuhıtevi yeni foıir fıkra eklemek suretiyle 7 nci madde ola
rak: kabul edilmiştir. 

10. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan metninin 8 nci mad
desini esas ve metin itibariyle benimsememiş ve maddenin son satırındaki «Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıklarına sunulmak üzere bir rapor hazırlarlar» ifadesindeki «bir» kelime
sini «birer» olarak değiştirmek suretiyle bu maddeyi 8 nci madde olarak kabul etmiştir. 
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11. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan metninin 9 ncu mad

desini esas itibariyle benimsemiş ancak; Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarının Cumhuriyet 
Senatonun hizmetlerine ait kısımlarının milletlerarası toplantılar için kullanılması hakkındaki 'ka
rarın ; şahsiyeti, faaliyeti ve aidiyeti sebebiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca ilgili mercie 
bildirilmesi hükmü eklenmek suretiyle bu madde 9 ncu madde olarak (ittifakla kabul edilmiştir. 

12. Komisyonumuz, kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan metnine «Parlâmen-
tolasarası Birlik Grupları ile Dostluk Gruplarının» kurulması ve faaliyetlerini bir esaslı müeyyide
ye bağlamak, amaciyle 4 ncü maddeyi teklif etmiş bulunuyordu. Ancak, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan Parlâmentolararası Birlik Grupları ve Dostluk Gruplarının bahis 
konusu 4 ncü maddede ön görülen işlemleri yerine getlirebilmesi için bir geçici .madde ile üç aylık 
bir süre içinde yasama meclislerinden ayrı ayrı karar alma hakkını tanımış ve bu gereği yerine ge-
tirmiyen Parlâmentolararası Birlik Grupları ve Dostluk Gruplarının faaliyetlerine son verileceği 
belirtilmiştir. 

13. Millet Meclisi metninin 10 TICU maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
14. Millet Meclisi metninin 11 nei maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
15. Komisyonumuz, kanun teklifinin Cumhurivet Senatosuda'fci görüşme süresinin bitmesine 

öirkaç gün kaldığını göz önüne alarak kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ittifakla 
karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. 

Â. Artus 

Konya 
M. Obuz 

İmzada bulunamadı 

Ü. 
Sözcü 

Malatya 
N. Yetkin 

Balıkesir 
E. Aka 

Tabiî Üye 
8. özgür 

Kâtip 
Hatay 

S. Adak 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

Manisa 
F. Alpiskender 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Erzurum 
N. Pasinli 

İmzada bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyelikleri 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 
sayılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı 
kanunlarla onaylanmış olan 22 Mayıs 1951 ta
rihinde değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Av
rupa Konseyi Statüsünün 25 ve 26 ncı madde
leri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından Avrupa Konseyi Danışma Meclisi 
üyeliğine seçilecek on Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesinin yedisi Millet Meclisince mil
letvekilleri arasından ve üçü de Cumhuriyet 
Senatosunca Cumhuriyet Senatosu üyeleri ara
sından seçilir. 

Her Meclisten seçilecek olanların tesbitin-
de o Mecliste mevcut siyasi parti gruplarının 
o Meclisin - boş üyelikler hariç - üye tamsayı
sının içinde - ki yüzde oranları esastır. Bu 

oranların uygulanması sonucunda her Mecliste 
siyasi parti grupları kendilerine düşen yer ka
dar aday gösterebilirler. Bu adaylar, o Mecli
sin Genel Kurulunun bilgisine sunulmakla se
çilmiş sayılırlar. Söz konusu oranların uygu
lanması sonucunda, o Meclisten seçilecek olan
ların sayısı dolmamışsa, açık kalan yerlere, 
aynı Meclisin geri kalan üyelerinden aday 
olanlar arasından Genel Kurulda gizli oyla se
çim yapılır. 

2 nci fıkrada yer alan esaslar, statünün 25 
nci maddesinin (c) bendi gereğince seçilecek 
yedek üyeler için de uygulanır. 

Bir yedek üye, ancak, kendisiyle aynı siya
si parti grupuna mensubolan bir asıl üyenin ye
rini alabilir; ilgili siyasi parti grupu adına fe
ragatte bulunulmuş olması hali saklıdır. 

Bu maddede yer alan esasların her bir mec
liste uygulanması içtüzüklerle düzenlenir. 

C. Senatosu 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Yasama Meclislerinin J)ıs münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Vamşma Meclisi ve benzeri 
Kurullar üyelikleri 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 
sayılı ve 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı ka
nunlarla onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Andlaşma ile değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli 
Avrupa Konseyi statüsünün 25 ve 26 ncı madde
leri gereğince, Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisine ve diğer Milletlerarası Andlaşmalar uya
rınca kurulup bir Milletlerarası hukuk tüzel ki
şisinin organı niteliğini taşıyan veya taşımıyan 
ve yasama organı üyelerinden kurulan Millet
lerarası kurullara katılacak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, mensubolduklaıi siyasi par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısındaki grupu tarafından aday olarak: 
gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi iseler, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun ; Milletvekili iseler, Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlı
ğınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Her bir grupa ve siyasi parti grupu mensu
bu olmıyanlara düşen sayı, bunların - boş üye
likler hariç - Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı üye tamsayısı içindeki yüzde 
oranlarına göre, Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca tesbit edilir. Bu sayı ve oranlara, siya
si parti grupları ve siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanlar, ilâmından itibaren üç gün içinde iti
raz edebilirler. Bu itirazlar, aynı Divan tara
fından kesin olarak karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine düşen 
sayının Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
arasında bölüşülmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısında mevcut siyasi par
ti grupu mensubu ollmıyanlardan Milletvekili 
olanların sayısının ve Cumhuriyet senatosu üye
si olanların sayısının ayrı ayrı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik toplantısında mevcut si
yasi parti grupu mensubu olmıyanların topla
mına nisbet edilerek bulunan yüzde oranlarının, 
2 nci fıkraya göre siyasi parti grupu mensubu 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Milletlerarası Andlaşmayla Kurulu kurullarda 
üyelik 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma 
gereğince yasama organları üyelerinden ku
rulan ve bir milletlerarası tüzel kişinin orga
nı olan veya olmıyan milletlerarası .kurullar
da üyelik için yapılacak seçimde, Türkiye Bü
yük Milet Meclisinden gidecek olanların yüzde 
altmışbeşi kadar milletvekili Millet Meclisin
ce ve yüzde otuzbeşi kadar Cumhuriyet Sena
tosu üyesi de Cumhuriyet Senatosunca 1 nci mad
denin 2 nci fıkrası ve gerekiyorsa 3 ncü fıkrası 
uyarınca seçilir. 

Bu hallerde de, 1 nci maddenin 4 ncü fık
rası hükmü uygulanır. 

Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsil 

MADDE 3. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi ni
teliği taşınııyan parlâmentolararası birliklerin 
toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Geçici Ko. değiştirişi 

olmıyanlar için tesbit edilmiş bulunan sayıya 
uygulanması suretiyle olur. 

Her Yasama Meclisi kendisine düşen sayıda 
siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar arasın
dan seçim yapar. Bu seçim için adaylar siyasi 
parti grupu mensubu olmayanlarla temas ettik
ten sonra ilgili Meclisin Başkanlık Divanınca 
tesbit edilerek Genel Kurulun bilgisine sunul
makla seçilmiş sayılırlar. 

Birinci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek üye
likleri içinde yukardaki fıkralar uyarınca se
çim yapılır. Aynı siyasi parti grupuna mensup 
bir asil üyenin yerini ancak aynı grupa mensup 
bir yedek üye; ve siyasi panti grupu olmıyan 
bir asil üyenin yerini de ancak aynı vasıftaki 
bir yedek üye alabilir; son fıkra uyarınca ya
pılmış olan ferayatlar saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu üyesi olmıyanların kendilerine düşen asıl 
veya yedek üyeliklerden, bir diğer siyasi parti 
grupu veya siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
belli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi le
hine seçim sonuçları kesinleşmeden feragat et
mesi mümkündür. 

Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış olan 
birliklerde temsil 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi ni
teliği taşınııyan parlâmentolararası birliklerin 
toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
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Millet Meclisinin kalral ettiği metin 

ilgili birlik grupundan katılacak temsilciler, bu 
birlik grupları tarafından kendi tüzükleri gere
ğince seçilirler. Birlik grupları, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine açık olur. 

Bu birlik gruplarının tüzükleri, 1 nci fıkrada 
söz konusu temsilcilerin seçilmesinde, değişik si
yasi eğilim sahibi birlik grupu üyelerinin ada
letli bir şekilde dikkate alınmasını sağlıyacak 
tarzda düzenlenir. 

Bu birlik grupları, Millet Meclisi Başkanlığı 
ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere ilgili 
grupun başkanı; o heyete dâhil değilse, ikinci 
başkanı; o da heyete dâhil değilse, heyet üyele
rinin aralarından seçecekleri ve Millet Meclisi 
Başkanlığına yazı ile bildirecekleri birisi baş
kanlık eder. 

Dostluk grupları 

MADDE 4. — Yabancı devletler parlâmen
tolarının bir veya birkaçiyle karşılıklı ola
rak kurulacak dostluk grupları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulu
nurlar. Dostluk grupları, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerine açık olur. 

Bu dostluk grupları Millet Meclisi Başkan
lığı ile yazışma yaparlar. 

Yabancı parlâmentolara resmî ziyaretler 

MADDE 5. — Yabancı parlâmetolardan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret çağrılarına uyup uymamak konusunda 
karar Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
genel kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki Mec-

Cfeçici Ko. değiştirişi 

ilgili birlik grupundan katılacak temsilciler 
bu birlik grupları tarafından kendi tüzükleri 
gereğince seçilirler. Birlik grupları, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerine açık 
olur. 

Bu birlik gruplarının tüzükleri, birinci fık
rada söz konusu temsilcilerin seçilmesinde, de
ğişik siyasi eğilim sahibi birlik grupu üyelerinin 
adaletli bir şekilde dikkate alınmasını sağlıya
cak tarzda düzenlenir. 

Bu birlik grupları, gerektiğinde yasama mec
lisleri başkanlıkları ile yazışma yaparlar. 

Bu madde gereğince seçilen heyetlere ilgili 
grupun başkanı; o heyete dâhil değilse, ikinci 
başkanı; o da heyete dâhil değilse, heyet üyele
rinin aralarından seçecekleri ve yasama meclis
leri başkanlıklarına yazı ile bildirecekleri birisi 
başkanlık eder. 

Dostluk grupları 

MADDE 3. — Yabancı devletler parlâmen
tolarının bir veya birkaçı ile karşılıidı olarak 
kurulacak dostluk grupları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çerçevesi içinde faaliyette bulu
nurlar. Dostluk grupları, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi üyelerine açık olur. 

îkinci maddenin üçüncü maddesi hükmü bu 
gruplar için de uygulanır. 

Parlâmentolar ar ası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde yazılı 
parlâmentolararası birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması için Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Genel kurullarının bu yol
da ayrı ayrı karar almaları gereklidir. 

Bunları tüzük ve faaliyetlerinde uymaları ge
reken esaslar, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanlarının Hükümetin gö
rüşünü aldıktan sonra, aralarında anlaşarak ya
pacakları bir yönetmelikte tesbit edilir. 

Yabancı parlâmentolara resmî ziyaretler 

MADDE 5. — Yabancı parlâmentolardan Tür
kiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî ziya
ret çağrılarına uyup uymamak konusunda karar 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel 
kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki Meclis çağ-
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lis çağrıya uyma kararı verirse, çağrının kabul 
olunduğu, Millet Meclisi Başkanlığınca usulüne 
göre çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrıya uyulacaksa, çağrılan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi sayısının yüzde alt-
mışbeşi kadar milletvekili Millet Meclisince 
ve yüzde otuzbeşi kadar Cumhuriyet Senatosu 
üyesi de Cumhuriyet Senatosunca-'seçilir. 

Bu heyetlere Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanlarının aralarında an
laşarak tesbit edecekleri Millet Meclisi veya 
Cumhuriyet Senatosu Başkan veya Başkanvekil-
lerinden birisi katılır. Bu zat, aynı zamanda he
yetin Başkanıdır. 

Her iki Mecliste seçim 3 ncü fıkraya göre 
heyete katılacak olanların hangi siyasi parti 
gruplarına mensuboldukları dikkate alınarak, 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre 
yapılır. 

Dil bilgisi 
MADDE 6. — 1, 2 ve 3 ncü madeler gere

ğince Türkiye Büyük Millet Meclisinden seçi
lerek milletlerarası toplantılara katılacak olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Fran
sızca veya tngilizceyi veyahut gitmeleri bahis 
konusu olan toplantıda kullanılacak dillerden 
birini bilmeleri gereklidir. 

4 ncü veya 5 nci maddeye göre yapılacak 
resmî ziyaretler için yabancı dil bilme şartı 
aranmaz. 

1 ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak se
çimlerde siyasi parti gruplarına oranlarına göre 
ayrılan yerler herhalde saklıdır. 

Yabancı resmî ziyaretlerin kabulü 

MADDE 7. — Cumhurbaşkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin resmî 
davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden yaban
cı resmî şahsiyetlerin veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi karariyle resmen çağrılan parlâmen
to heyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısının törenli bir oturumunda olur. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu olan resmî 

9 — 
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riya uyma kararı verirse, çağrının kabul olun
duğu, Millet Meclisi Başkanlığınca diplomatik 
yoldan çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrıya uyulacaksa 1 nci maddeye göre se
çim yapılır. 

Yabancı parlâmentolardan Cumhuriyet Se
natosuna ve Millet Meclisine ayrı ayrı yapıla
cak resmî ziyaret çağrılarına uyup uymamak 
konusunda karar ilgili meclis genel kurulunda 
alınır. Meclis çağrıya uyma karan verirse çağ
rının kabul olunduğu o meclis başkanlığınca 
diplomatik yoldan çağrı sahibine duyurulur. 

Çağrılar uzmanlığa ait bir nitelik taşıdığı 
takdirde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi başkanları meclislerdeki siyasi parti grup-

j lan veya siyasi parti olmıyan siyasi topluluk-
| larm başkanlarının da görüşlerini almak sure-
! tiyle, çağrının mahiyetine göre bir uzmanlık 
I listesi hazırlar. Bu liste Meclisler Başkanlık-
j larınca ayrı ayrı genel kurullarının bilgisine 

sunulur. 

I Bil bilgisi 

MADDE G, — 1 ve 2 nci maddeler gereğin-
I ce yasama meclislerinden seçilerek milletlerara

sı toplantılara katılacak olan Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi üyelerinin Fransızca ve tngiliz

ceyi veyahut gitmeleri bahis konusu olan top
lantıda kullanılacak dillerden birini iyi bilme
leri gereklidir. 

3 ncü ve 4 ncü maddeye göre yapılacak res
mî ziyaretler için yabancı dil bilme şartı aran-

I maz. 
1 ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak se

çimlerde siyasi parti gruplanna ayrılan yerler 
her halde saklıdır. 

Yabancı resmî ziyaretlerin kaim I ü 

I MADDE 7. — Cumhurbaşkanının, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin veya Hükümetinin res-

I mî davetlisi olarak Türkiyeyi ziyaret eden ya
bancı resmî şahsiyetlerin veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına resmen çağnlan parlâ
mento heyetlerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısının törenli bir oturumunda 
olur. 
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davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise, Genel 
Kurul, kendisini ve beraberindeki Cumhurbaş
kanı veya Vekilini girişinde ve çıkışında ayak
ta selâmlar. 

1 nci fıkrada bahis konusu çağrının yapıl
ması, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurularının ayrı. ayrı alacakları çağrı-
kararınm, Millet Meclisi Başkanlığı tarafın
dan, çağrılan parlâmentoya usulüne göre bil
dirilmesi suretiyle olur, 

ile ij e t B a şk anlık lan 
MADDE 8. — Bu kanunda bahis konusu he

yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 
getirmesini sağlayıcı tedbirleri alır ve dönüşte, 
heyetin faaliyeti hakkında Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına sunulmak 
üzere bir rapor hazırlar. 

T. B. M. M. Binasının Milletlerarası toplantılar
da, kullanılması 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binalarının milletlerarası toplantılar için kulla
nılmasına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanları mutabık kalarak izin 
vermeye yetkilidirler. Bu iznin verildiği Milet 
Meclisi Başkanlığınca ilgili mercie yazı ile du
yurulur. 

10 — 
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Yukardald fıkrada bahis konusu olan resmî 
davetli bir yabancı Devlet Başkanı ise, Genel 
Kurul kendisini ve beraberindeki Cumhurbaş
kanı veya vekilini, girişinde ve çıkışında ayakta 
selâmlar. 

1 nci fıkrada bahis konusu çağlıların yapıl
ması, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Kurullarının ayrı ayrı alacakları çağrı 
kararının Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 
çağrılan parlâmentoya diplomatik yoldan bildi
rilmesi suretiyle olur. 

Cumhuriyet Senatosu veya Millet Meclisi
nin, kendilerinin muadili yabancı meclislere hi
tabeden çağrı kararları, bu meclislerin kendi 
Genel Kurullarınca alınır ve çağrıyı yapan mec-

j lisin başkanlığınca çağrılan meclise diplomatik 
yoldan bildirilir. 

Heyet Başkanları 

MADDE 8. — Bu kanunda bahis konusu he-
j yet başkanları, heyetin temsil görevini yerine 

getirmesini sağlayıcı tedbirleri alır ve dönüşte 
heyetin faaliyeti hakkında Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlıklarına sunulmak 
üzere birer rapor hazırlarlar. 

T. B. M. M. binasının milletlerarası toplantılarda 
kullanılması 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binalarını milletlerarası toplantılar için 
kullanılmasına, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanları mutabık kalarak 
izin vermeye yetkilidirler. Bu iznin verildiği 
ilgili mercie milletlerarası toplantı için ayrı
lan bina kısmı her iki Meclis üyelerinin müş
terek kullandıkları bir kısım veya sadece mil
letvekillerinin kullandığı bir kısım ise Millet 
Meclisi Başkanlığı; sadece Cumhuriyet Senato
su üyelerinin kullandığı bir kısım ise Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tarafından bildirilir. 

Baha önce kurulu, parlâmentolararası birlik 
grupları ve dostluk grupları 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan 2 nci ve 3 ncü 
maddelerde söz konusu gruplar hakkında 4 ncü 

I maddede öngörülen işlem, bu kanunun yürür-
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MADDE 10. 
yürürlüğe girer. 

Yürürlük tarihi 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu kanunu Yasama Meclisle
ri yürütür. 

Geçici K<>. değiştirici 

iüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yerine 
getirilir; bu süre tatil ve ara verme süresinde 
işlemez. 

YukardaM fıkra uyarınca gerekli işlem ya
pılmamış olan Parlâmentolararası Birlik Grup
ları ile Dostluk Gruplarının faaliyetlerine son 
verilir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 
ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

o-®-a 
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