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Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük 
Komisyonu raporu ( 2 /15 ) 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonu Başkanlığına 

2 . 1 . 1963 tarih ve 1658/2109 sayılı yazınıza : 
Anayasanın 85 nci maddesiyle ilgili yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazınız Hukuk Fakül

tesi 1 No. lı Esas Teşkilât Kürsüsü Profesörü Dr. Tarık Zafer Tunaya ile Doç. Dr. Selçuk özçelik ta
rafından incelenmiş, bu hususta hazırlanan rapor ilişikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti arz eder, saygılarımı sunarım. 
İstanbul Üniversitesi 

Rektör V. A. 

Anayasanın 85 nci maddesiyle ilgili rapordur 

Siyasi parti gruplarının hukukî mahiyeti : 
1. Parlâmentolar irinde çeşitli siyasi gruplaşmalar olabilir. Bunlardan bir kısmı, karma mahi-

yetlidir. Ayrıca partilerin milletvekilleri, çeşitli amaçlarla, gruplar kurabilirler. Bunlar siyasi 
gruplardır. Fakat siyasi parti grupları değildirler. Parlâmentolar içinde, siyasi parti grupları, 
kısaca parti grupları denen gruplar da vardır ki, Ibunlar münhasıran aynı siyasi partiye mensup 
milletvekilleri tarafından kurulur. Özellikle disiplinli partilerin, milletvekilleri üzerindeki etkisini, 
davranış beraberliğini, kısaca baskısını sağlarlar. Parti grupları, parlâmento çalışmalarına intibak 
ettirilmitş siyasi partilerdir. Bir yönden parlâmentonun esaslı unsurudurlar, bir yönden de siyasi 
partinin organıdırlar. Böylelikle memleket içinde teşkilâtlanmış, seçime bir programla katılmış, 
kamu oyunun 'bir parçası olan siyasi partinin görüş ve davranışlarının tercümanı olurlar. Parti 
programı dışına çıkılmasını sağlarken, parlâmento içi kurallara uymak zorundadırlar. 

2. Siyasi parti gruplarının fonksiyonları genci olarak şu şekilde özetlenebilir : 
a) Parlâmento çalışmalarına katılma bakımından parti gruplarına önemli haklar tanınmış-

tir. Komisyonlara aday gösterilmesi, Başkanlık Divanının kurulması, Meclis Gündeminin düzen
lenmesi, müzakere usulleri alanlarında, parti grupları münferit milletvekillerinden fazla bir yetkiye 
sahiptir. 

b) Yasama çalışmalarına katılma bakımından, meselâ kanun tekliflerinin hazırlanmasın
da bu gruplar «bir lâboratuvar vazifesi» görürler. Bu arada, kanunların Anayasaya uygunluğu
nu kontrol alanında, Anayasa Mahkemesine başvurma hakları da kendilerine tanınabilir. 

c) Nihayet, parti grupları parlâmento içinde Hükümeti denetleme bakımından önemli rol oy
narlar. 

3. Parti gruplarının fonsiyonları ve kuruluşları Anayasa ve Meclis İçtüzükleriyle, 
mümkün olduğu takdirde, siyasi partilerle ilgili bir kanunla düzenlenebilir. Fakat Ibu, Batı 
demokrasilerinde hayli güç ve geç. gerçekleşmiştir. Uzun bir süre çok partili liberal devlet, parti 
gruplarını ve diğer siyasal grupları fiilî birer teşekkül olarak görmüş ve hukukan görnıemezlikten 
gelmiştir. 

XX nci yüzyılın ilk yarısına doğru grupları hukukî bir statüye bağlamak yoluna gidilmiştir. 
4. Bu açılklamadan anlaşılabileceği gibi, bir parlâmentoda çeşitli siyasi grupların kurulup 

kurulmıyacağı uzun tartışmaların 'konusu olmuştur. Şu kadar vaı^ki,' siyasi parti grupları bir mec-
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lisin tabiî unsurlarıdır; ve münhasıran aynı siyasi partili milletvekilleri taralından kurulurlar. Bu 
bakımdan, parti grupları geçici organlardır. Her şeyim döneminde sayıları değişebileceği gibi tama
men silinebilir de. 

Durumun memleketimizi betonundan incelenmesi : 

Meselenin gelişmesi : 

5. Anayasa Hukukumuz ve geleneklerimiz bakımından, duruma Anayasa ve «sessiz bir Ana
yasa» olan Meclis Dahilî Nizamnamesi ayılarından bakmak gerekir. 

6. Siyasi gelişmelerimiz içinde, parti gruplarının tarihçesi 1908 yılma kadar çıkarılabilir. 2 nci 
meşrutiyet parlâmentosunda, parti grupu, siyasi parti (Fırka) anlamında idi. Meselâ İttihat ve Te
vakki Cemiyeti, Meclisi Mefcusan içinde fırka sayılıyordu. Meclis dışındaki teşkilât ile Âmme 
menfaatine hadim bir cemiyet olduğu Şûrayı Devlet kararı ile teslbit edilmişti. Bu »karışıklık Meş
rutiyetin siyasal hayatı boyunca giderilememiştir. 

7. T. B. M. M. Hükümeti döneminde (1920 - 1923) Meclis içinde gruplaşmalar olmuştur. Fakat 
bunlar (birer parti grupu değil, Müdafaai Hukukçu teşekküller sayılmıştır. 

8. Cumhuriyet rejiminde, tek ve çok parti sistemleri içinde parti grupları T. B. M. M. nde 
gayet önemli bir role sahip kılınmışlardır. 2 Mayıs 1927 tarihli Dahilî Nizamname, grupları ancak 
1947 tarihli tadilâtı ile, hukukan tanınmış ve onları Meclisin esaslı unsurları haline getirmiştir. Bu 
tarihe kadar, tek parti devrelerinde parti grupu meclisin bütün yetkilerini fiilen kullanabilecek 
kadar kudretli bir organ olmuştur. 

9. Halen yürürlükte olan T. B. M. M. Dahilî Nizamnemesi, 22, 23 ve 85 nci maddeleriyle siyasi 
parti gruplarını meclisin esas unsurları olarak tanımış ve fonksiyonlarını düzenlemiştir. 22 nci 
maddeye göre, siyasi parti grupu, yalnız aynı partiye mensup mebuslardan teşekkül eder. 23 ncü 
maddeye göre, komisyonlara aday gösterme işi, parti gruplarınca yapılır. 85 nci maddeye göre do 
söz istemede, parti grupu adına yapılacak beyanlar, sıraya bağlı değildir. Dahilî Nizamnamenin 
bu hükümleri, siyasi iniş çıkışların tesiriyle, çeşitli değişmelere konu olmuşlardır. 

Meselenin Anayasa Planına çıkışı : 

10. Yeni Anayasa çalışmaları içinde, mesele siyasal hayatımızın önemli olaylarından biri sa
yılmış ve Batı demokrasilerindeki cereyana uyularak parti grupları Anayasa müessesesi yapılma 
yol una gidilmiştir. 

i l . Anayasanın hazırlık çalışmaları içinde mesele önce İstanbul tasarısında ele alınmıştır. 
İstanbul Anayasa Komisyonu ön tasarısının 87 uci maddesi, parti gruplarının niteliğini belirtir
ken 1 nci fıkrasında «Yasama meclislerinin içtüzüklerine göre kurulan parti Meclis grupları yasa
ma meclislerinin organıdır.» hükmünü sevk etmiştir. Bunu izliyen 2 nci fıkradan çıkarılabilecek 
sonuç Meclis gruplarının mulhakkak bir siyasi partinin Meclis olacağıdır. Bunun yanında 
80 nci madde siyasi parti gruplarının kuruluş yetki ve çalışmalarını düzenlemektedir. 

12. Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsünün hazırladığı Anayasa ön tasarısının 
50 nci maddesinde parti gruplarının fonksiyonlarına temasla yetinilmiştir. 

13. Kurucu Meclis çalışmaları içinde Anayasa Komisyonunun tasarısı 84 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında «Siyasi gruplar» dan söz edilmektedir. Bu hükmün Temsilciler Meclisindeki müzakere
sinde ortaya çıkan belli başlı meseleler şunlar olmuştur : Siyasi gruplar partilerle irtibatı olarak 
mı düşünülmüştür? Veyq, başka bir deyimle partilerim dışında ayrıca siyasi grupların ve müs
takillerin siyasi grup meydana getirebilme imkân1 arı var mıdır? Yine buna ilişkin olarak az üyeli 
partiler bir araya gelerek gruplar kurabilirler mi ' Bu meseleler Temsilciler Meclisinde tartış
ma konusu olmuştur. 

Komisyon sözcüsünün düşüncesine göre bağı ııısız milletvekilleri bir araya gelerek bir siyasi grup 
teşkil edebileceklerdir. Bundan anlaşılan da partilerin dışında ayrıca siyasi grupların teşkil edile
bileceğidir. (Tem. Mec. Tut. Dergisi, 48 nci Birleşim, 19 . 4 . 1961, S. 460.) 
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14. Buna karşılık Turhan Feyzioğlu'nun Temeilciler Meclisinde, bu maddenin konuşulması 

sırasındaki kanaatine göre «84 neü maddedeki siyasi gruptan kastedilen siyasi partilerin grupla-
rıdır ve bugünkü Anayasamızda ve içtüzüğümüzde alışılmış tâbiri ile siyasi partilerin Meclis grup
larının düşünülmesi lâzımdır. 

Bundan sonra Turhan Feyzioğlu'nun yaptığı teklif, yani maddedeki «siyasi gruplar» tabiri
nin «siyasi partiler Meclis grupları» tarzında değiştirilmesi teklifi müzakereler neticesinde kalbul 
edilmiştir, (aynı fdergi S. : 462) 

15. Temsilciler Meclisinde bu maddenin görüşülmesinden çıkarılan sonuca göre Anayasamı
zın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki siyasi parti gruplarından acık olarak kastedilen siyasi 
partilerin Meclis gruplarıdır. Şu halde 1961 Anayasasına göre, meclisler içinde, Meclisin unsuru 
olarak, münhasıran siyasi parti grupları kurulabilir. 

Cumhuriyet Senatosundaki durum : 

16. Cumhuriyet Senatosunda, partili senatörler yanında, bir partiye mensubolmıyan veya 
bağımsız olan §u üç kategori senatör de vardır: a) Tabiî senatörler (Anayasanın 70 nci maddesi 
gereğince eski Cumhurbaşkanlariyle eski Millî Birlik Komitesi üyeleri. Bugün için eski Cumhur
başkanları bu kategoriye dâhil değüdir.); b) Cumhurbaşkanı kontenjanına dâhil 15 üye (bun
ların en az onu bağımsızlar arasından tâyin edilir. Madde 70); c) Bağımsız olarak seçimle gel
miş olan senatörler. (Bu senatörler bir parti listesinde veya müstakillen seçimi kazanmış sena
törlerdir.) 

17. Sözü edilen kategorilere dâhil senatörler arasında şu ayırımlara varmak mümkündür. 
Bir ayınım, seçimle gelip gelmediklerine göre yapılabilir. Tabiî senatörlerle, Cumhurbaşkanı kon
tenjanı içindeki senatörler seçimle gelmemişlerdir ve bu grup içindeki Tabiî senatörlerin bu sıfat
larını ikaydı hayat şartı ile muhafaza edecekleri Anayasaca kalbul edilmiştir. 

18. Diğer bir ayırım da bağımsız kalma veya bir partiye dâhil olup olmama esasına göre 
yapılabilir. Bu takdirde yukarda tesbit edilmiş olan (Bk. No. : 16) partili senatörler dışında 
kalan senatörlerin bir siyasi parti grupu yahut grupları kurmalarına Anayasa kesin olarak im
kân vermemektedir. Bu arada kaydı hayat şartı ile Tabiî Senatörlük niteliğini Anayasa o ka
dar kesin tutmuştur ki, Tabiî senatörlerin bir siyasi partiye ginneleri halinde tabiîlik vasıfları 
70 nci madde uyarınca, partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi ta
rihinde sona ermektedir. Nitekim bunun bir örneği Emekli General 'Sıtkı IJlay tarafından veril
miştir. 

19. Anayasa gerekçesi ve müzakerelerinden aeık olarak ortaya çııkan sonuç, Parlâmentoda si
yasi parti gruplarından başka, parti gruplarına tanınan haklardan ve imtiyazlardan istifade edebi
lecek durumda siyasi grupların kurulamıyacağıdır. Bu kesin sonucun ışığı altında, Tabiî sena
törlerin parti grupu halinde teşkilâtlanamıyacakları bedihîdir. Kaldı ki, sözü edüen senatörler bir 
parti grupunun organik niteliğine de sahip değildirler, geçici değillerdir. Kaydı hayat şartı ile 
istisnai bir statüye sahibolmalarma karşılık, parti grupu kurmaları nazara alınmamıştır. Cumhu
riyet Senatosu içimde partileşmeleri, bir parti olarak ortaya, çıkmaları ancak Talbiî Senatörlük 
niteliğini kaybetmeleri ile mümkündür. Şu halde kaydı hayat şartı ile Tabiî Senatörlük siyasi 
parti üyesi olmakla ve parti grupu kurmakla kesin olarak bağdaşamaz. Grup halinde bulunma
ları vakıasına gelince, bu mümkündür. Fakat, böyle bir grup bîr • siyasi parti grupu değildir, 
siyasi parti grupuna tanınan haklardan ve yetkilerden faydalanamaz. 

20 Genel seçimle gelmiş olan bağımsız senatörler için de durum aynıdır. 

Esas Teşkilât Hukuku Profesörü Rsas Teşkilât Hukuku Doçenti 
Dr. Tank Zafer Tunaya Dr. A. Selçuk Özçelik 
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T. C. 

Ankara Üniversitesi 'l • () • l-^^ 
Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı : 41 - 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: İçtüzük Komisyonu Başkanlığının 2 . 1 .1968 tarih ve 1657/21 i() sayılı yazısı. 
Anayasanın 85 nei maddesi hakkında Üniversitemiz Hukuk Fakültesinden alman 23 . 5 . Iî)ü3 

tarih ve 2370 'sayılı yazı ve ekinin birer örneği ilişik olarak sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

O/Y/-. Prof. Hmıt Kemal Yetkin 
Rektör 

M Ü T A L Â A 

Hakkında mütalâa verilmesi istenen meseleyi aydınlatmak irin, 85 nei maddeyi bütünü içerisin
de göz önünde tutmak lâzımdır. 

Devlet temel organlarının işleyişi hakkındaki esaslar her Anayasada belirtilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası da yasama organını meydana getiren Meclislerin faaliyetleri hakkında hü
küm sevk etmek lüzumunu duymuştur. 85 nei madde, İni lüzumun ifadesidir. Anayasa koyucusu, 
bu madde içinde üç. ayrı. hususu hükme bağlamıştır :. 

1. Parlömantcr faaliyet kurallarının ne yolda tesbit edileceği; 
2. iBu kuralların tesbit i sırasında siyasi parti gruplarına verilecek, ebemmiyet ölçüsünün ne 

olacağı; 
3. Meclislerin kolluk fişlerinin nasıl sağlanacağı. 
85 nei maddenin ikinci fıkrası, siyasi partilerce meydana getirilen gruplardan gayrı parlöman

tcr faaliyet teşekkülü ortaya çıkmasını yasaklıyan bir hüküm değildir, 
Zira, 
Yasak hükmü, her şeyden önce, açık ve kesin olur. Yorum yolu ile yasak kurulamaz. Aslolan 

bir hakkın varlığıdır. 
85 nei maddenin yorumlaımıasındaki çelişmenin sebebi, iki ayrı mefhumun karıştırılmakta olu

şudur. Siyasi parti grupu ile Parlâmento grupu mefhumları, yekdiğerindeıı ayrı teşekküllere delâ
let eder. Yasama organını terkibeden Meclislerden biri içerisinde veya ikisi arasında müşterek 
geçici ve daimî gruplaşmalar meydana gelmesi mümkündür. Bu gruplara (katılacak olanlar çeşitli 
siyasi partilere mensup olabilecekleri gibi, hiçbir siyasi partiye bağlı da bulunmıyabilirler. (îrııp 
teşkil edemiyecek durumda olan siyasi parti mensupları veya bunlarla bağımsızlar, bir araya gel
mek suretiyle, Parlâmento grupları adı altında faaliyetlere iştirak edebilirler. Parlâmento haya
tının isterleri, bu çeşit teşekkülleri zaruri kılar. Bunlara mâni olmak, parlömantcr faaliyetleri 
kösteklemek olacağından, Anayasanın böyle bir sonucu arzulamış olacağı düşünülemez. Aksini dü
şünmek, Anayasanın Parlâmento faaliyetlerini sadece siyasi partilerin tekeline vermek gayesini ta
şıdığını ifade etmek olur. 

Anayasanın siyasi parti gruplarına inhisarî mahiyette bâzı yetkiler vermesi ve meselâ Anayasa. 
Mahkemesi nezdinde iptal talebi hakkını tanımış olması keyfiyeti, siyasi parti grupları dışında 
grup teşkil olunamıyacağı mânasına gelmez. Bahis konusu hükümler, siyasi parti grupları dışın
daki grupların, dalıa doğrusu Parlâmento gruplarının, olsa olsa bu yetkilere salıibolamıyacakları 
mânasına gelebilir, Kaldı ki, Anayasanın 140 ncu maddesi hükmü, siyasi parti gruplarına olduğu 
kadar, belli ölçüyü doldurmaları kaydiyle - bir siyasi partiye mensup bulunsunlar veya bulunma
sınlar - diğer Parlâmento üyelerine de iptal talebinde bulunma hakkını tanımıştır. 
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Anayasa Komisyonu tasarısında, bu fıkra ile benzerlerinde kullanılan «siyasi grup» deyiminin 

Temsilciler Meclisince «siyasi parti grupları» şeklinde değiştirilmiş olması ve bu lıususta cereyan 
eden görüşmeler, Anayasa yazımın, bu değiştirme ile Meclis faaliyetlerini siyasi parti gruplarının 
tekeline yermek istediğine delâlet eden bir nitelik taşımamaktadır. Bu konudaki görüşmelerde, 
Meclis faaliyetlerinin siyasi parti grupları mensuplarına hasredilmesi lüzumunu ifade eden bir fi
kir ileri sürülmüş değildir. Üstelik bir hukukî metnin, hele Anayasamız gibi halkoyu ile tekem
mül etmiş bulunan bir metnin yorumlanmasında, Parlâmento görüşmelerinin ancak sınırlı bir de
ğer taşıyabileceği muhakkaktır. 

Diğer taraftan, Parlâmento üyesi, milletin temsilcisidir. Bu sıfatı ile, her türlü Par
lâmento faaliyetine katılmak yetkisini haizdir. Siyasi parti gruplarına mensup bulun-
mıyan Meclisler üyelerinin grup teşekkülleri kurmalarını Anayasanın menetmiş olduğunu 
söylemek, onları yasama görevlerini ifadan alıkoymak sunucunu doğurur. Gerçekten 85 nci mad
denin ikinci fıkrası hükmü bu yolda Ibir yasak koymaktadır, deşecek olursa (Meclislerin bütün 
faaliyetleri), sadece siyasi parti gruplarınca ifa edilmek gerekecektir. Millî temsil yetkisini Ana
yasadan almakta olan bir kimseye bu yetkinin gerektirdiği faaliyetleri menetmek ise, Anayasa ira
desini zıdiına tefsir teşkil eder. Anayasamızın, on üyelik bir siyasi parti grupuna temsil olunma 
teminatı sağlarken, faraza otuz üyelik bir bağımsızlar grupunu temsil imkânından yoksun bırak
mış 'bulunduğunu kabule imkân yoktur. Bu esası koyduktan sonra, üyenin millî temsil görevini 
yerine getirmemesi neticesini doğuracak bir mekanizma veya sistem düşünülmüş olması, mantıkla 
kabili izah olamaz. Esasen bu husus, Başkanlık Divanının terekküp tarzı hakkında, fakültemizce, 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ye Adalet Komisyonu Başkanlığına daha önce sunulmuş bulunan ra
porda da belirtilmiştir. 

85 nci maddenin ikinci fıkrası ile konulan esas, İçtüzük tanziminde siyasi parti gruplarının âdi
lâne muamele görmesini temine matuftur. Diğer bir ifade ile bu hüküm, siyasi partilere, Meclis 
faaliyetlerine kuvvetleri ölçüsünde katılma teminatı sağlamaktadır. Filhakika, nispî temsil esasının 
kabul edilmiş olması, siyasi partilerin belirli orantı ölçüsünde Parlâmento faaliyetlerinde rol alma
sını gerektirir. Kaldı ki, aynı esas siyasi partilere mensup bulunmıyan Parlâmento üyelerinin de 
gruplaşmasını gerektirecek mahiyettedir. Siyasi parti grupları dışında kalan Parlâmento üyeleri 
hakkında ayrıca hüküm konulmamış olması, bunların gruplar meydana getiremeyecekleri anlamına 
gelmez. Bu yolda bir anlayış, temel hürriyetlerden olan bir araya gelme hakkının da özüne dokun
mak demek olur. 

Bu sebeplerden ötürü : 
Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünün, siyasi parti gruplarına mensup bulun

mıyan temsilcilerin grup teşkil etmelerine engel bir hüküm taşımakta olduğu yolunda yorumlanma
sının caiz olamıyacağı mütalâasında bulunduğumuzu bildiririz. 

Doçent Dr. 
Münci Kapani 

Profesör Dr. 
îlhan Ar sel 

Profesör Dr. 
Bülent Nuri Esen 
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T. C. 

Ankara Üniversitesi 26 , 4 . 1963 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dekanlığı 
Sayı : 00428 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Anayasanın 85 nei maddesi hakkındaki mütalâamızı muhtevi rapordan iki nüshayı sunuyoruz. 
Bu rapor İdari İlimler Enstitüsü öğretim üyelerinin kendi aralarında yaptıkları bir istişare 

sonucu hazırlanmıştır. 
En derin saygılarımla arz ederim. 

Dekan 
Prof, Dr. A. Suat Bilge 

MECLİS GRUPLARI HAKKINDA RAPOR 

Anayasamıza göre Meclis gruplarının birtakım Anayasa yetkileriyle teçhiz edildiğine şüphe 
yoktur. Gerçekten, örneğin 141) ncu madde bunlara iptal dâvası açabilme yetkisini vermiştir. 
Yine 89 ncu maddede B. M. M. üyelerinin konuşma hakkını aşan bir imkâna sahiptirler. 109 nen 
maddeye göre de Geçici Bakanlar Kurulunda, temsil olunurlar. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, gruplar birer Devlet organıdır ve kamu hukuku yetkileri 
ile mücehhezdirler. Böyle olunca da gerek kuruluşları, gerekse yetkilerini 'kullanışları da Ana
yasanın saik çerçevesi dâhilinde kalmak lâzımgelir. Gerçekten Anayasanın 4 ncü maddesinin 
son cümlesine göre «hiçbir kimse veya organ, kaymığını Anayasadan almıyatı bir Devlet yetkisi 
kullanamaz». 

Kanaatimizce Büyük Millet Meclisindeki bağımsızların grup teşkil edip edemeyeceklerini hu 
ışık altında incelemek gerekmektedir. Eğer Anayasa -bağımsızların - her hangi -bir siyasi parti 
ile ilişiği olmadan - grup teşkil etmelerini öngörmemişse 'böyle bir imkânın her hangi bir şekilde 
açılanuyaeağı, aksi halde 4 ncü maddenin son cümlesine aykırı bir duruma düşüleceği aşikârdır. 

Bu mülâhazalardan hareketle 85 nci maddede sözü edilen «siyasi parti grupları» kavramının 
hudutlarını tesbit edebiliriz. 

1. Anayasanın lâfzı. : 

Madde metninde açık ve kesin olarak «siyasi parti grupları» dendiğine göre, siyasi parti olma
dan grup olmıyacağını söylemek mümkündür. Fakat böyel bir meselede kelimenin dar çerçevesine 
sıkışmanın doğru olmadığı da ileri sürülebilir. : 

Ne var ki, diğer maddelerde de (örneğin 84, 89, 94) devamlı olarak aynı deyimin kullanılmış 
olması, siyasi parti grupu deyimiyle gerçekten ancak siyasi partilerin kastedildiğini ortaya koy
maktadır. 

Kaldı ki, Anayasanın 149 ncu maddesi grupların iptal dâvası açma yetkisinden bahsederken 
bunu daha da sarih olarak söylemiş bulunmakta d ir. Filhakika bu maddede dâva açma hakkı Mec
liste temsil edilen siyasi partilere ve onların Meclis gruplarına tanınmıştır. Farzımuhal bağımsız
lar bir grup teşkil edebilseler dahi bu grupun Anayasa Mahkemesine müracaat yetkisi bulunmıya-
caktır. Binaenaleyh Mecliste yetkileri biribirinden farklı iki çeşit grup belirmiş olacaktır. 

Anayasa bütün maddelerinde siyasi partilerin gruplarını öngördüğü içindir ki, 149 ncu madde
de partilerden ve onların Meclis gruplarından bahsetmiştir. 



2. Hazırlık çahşmaları .' 
Anayasanın açık ibarelerinden anlaşılan bu anlamı, Anayasanın Temsilciler Meclisinde görüşül

mesi de teyidetmektedir. Gerçekten Anayasa Komisyonu maddeyi siyasi partiler dışında kalan
ların da grup teşkil edebileceği şekilde hazırlamış ve komisyon sözcüsü de bunu bilhassa belirtmiş
tir. Fakat tutanaklardan da anlaşılacağı üzere Prof. Feyzioğlu'nun verdiği bir takrirle bu imkân 
kapatılmış ve maddeye siyasi partiler ithal edilmiştir. 

Temsilciler Meclisi görüşmelerinde şüpheli 'bulunan tek mesele bağımsızların bir siyasi parti 
grupuna iltihak edip edemiyecekleri meselesidir. Feyzioğlu'nun takririnin buna taallûk eden ikısmı 
reddedlmiştir. Mamafih kanaatimzce bu iltihak meselesi daha ziyade siyasi partileri ve onların 
tüzüklerini ilgilendiren bir meseledir. Kimlerin ve ne ölçüde parti ve grupu ile alâkası bulundu
ğunu parti tüzükleri halledecektir. 

3. Mukayeseli hukuk : 
Batı demokrasilerinde Meclis gruplarının zaruri olarak parti çerçevesinde kalmadığı malûmdur. 

Bunun fayda ve mahzurları 'konumuzun dışındadır. Mühim olan mukayeseli hukuktan Anayasa
mızın sarih hükümleri karşısında istifade etmenin mümkün bulunmadığıdır. Filhakika bağımsızla
ra grup olma hakkının verilip verilmemesi bir lege frenda meselesidir. Bunun lehinde veya aley
hinde olunabilir. 85 nci maddedeki grup deyiminin şümulü ise bir lex lato meselesidir. 

i. Siyasi parti kavramı : 
(irapların ancak siyasi partiler tarafından kurulabileceği kanaatimizce, muhakkak ise de, 

siyasi parti deyiminin şümulü ayrıca düşünmeye değer bir meseledir. 
Bir siyasi partiyi Ibir siyasi dernekten ayıran hukukî nitelikler nelerdir? Seçim bir unsur mu

dur? Bu hususların Siyasi Partiler Kanununda tesbit edileceği muhakkaktır. Mecliste grup ola
bilme yetkisi de bu varlıkları tanımaktadır. 

Mamafih bugünkü müspet hukukumuzca parti adı verilebilmesi için, Cemiyetler Kanununa gö
re teşekkül etmiş bir hükmi şahsiyete ihtiyaç vardır. 

Bu münasebetle şunu da belirtelim ki, Cumhuriyet Senatosunda bulunan Tabiî üyeler ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyeler ayrı topluluklar teşkil etmezler. Menşelerine bakarak bunları birer 
topluluk saymak mümkün değildir. Ne sıfatla Parlâmentoda bulunurlarsa bulunsunlar ayrıca bir 
mensubyetleri bulunmadığı müddetçe herlbiri tamamen bağımsız durumdadırlar. Böyle olduğu 
içindir ki, her hangi bir grupa iltihak etmeleri mümkündür. Zaten Cumhurbaşkanınca seçilenler 
arasında partililer de vardır. 

Yukarda mâruz sebeplerle bağımsız üyelerin kendi aralarında Anayasanın anladığı mânada 
grup kuramıyacakları kanaatindeyiz. Tâbiatiyle bu kanaat, bağımsızların Meclisteki çalışmalarını 
kolaylaştırıcı idari kolaylıklar gösterilmesini asla önleyici değildir. Kendilerine salon tahsisi, sek
reter verilmesi, hattâ törenlerde temsil ettirilmeleri mümkündür. Hattâ Parlâmento koşulları ba
kımından zaruridir. Fakat müstakiller veya Cumhurbaşkanı kontenjanı üyeleri yahut tabiî sena
törler grupu sıfatiyle Anayasanın gruplara tanıdığı yetkileri 'kullanmaları mümkün görünmemek
tedir. 

özetle söylemek gerekirse, Meclislerimizdeki siyasi parti mensupları ve grupları dışında kalan 
parlömanterlerin Anayasa teminatı ve hakları içinde ve binaenaleyh siyasi parti gruplarına eşit 
bir statü dâhilinde teşkilâtlanmaları mümkün değilse de, bunların Meclis içi çalışmalarda müessiri-
yetlerini ve faaliyetlerini rasyonalize bir faaliyet ve müessiriyet imkânına kavuşturacak şekilde 
teşkilâtlanması imkânsız görünmemektedir. Meclis kendilerine sekreterler verilmesi, salon tahsisi, 
hattâ Meclisin protokoller temsillerinde, bu sıfatla kendilerine kontenjan ve yer ayrılması müm
kündür. Anayasada sarih olarak yasaklamadığı ve bertaraf etmediği noktalarda parlömanter ça
lışmaları ihtiyaçların empoze ettiği şekilde bir düzene fbağlamak prensibinden yararlanmak 
mümkündür. Binaenaleyh bağımsızları (siyasi parti grupu) statüsü dışında ıbir idari teşkilâtlan
madan alıkoymak yolu kapalı değildir. 
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Cumhuriyet Senatosu îçtüzük Komisyonu raporu 

(•umhuriyel Senatosu 
İçtüzük Komisyonu 28 . 8 . 1963 

Esas No: 2/15 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünü hazırlamakla görevli komisyonumuz, 25 Haziran 1963 tarihin

den itibaren yapmış olduğu 11 Birleşimi mütaakıp 22 Ağustos 1963 tarihinde çalışmalarını bitirmiş
tir. 

Komisyonumuz, yapmış olduğu bu sürekli çalışmalarda İçtüzük teklifinin Genel Kurul müza
kereleri sırasında komisyona iade olunan maddelerini bu müzakerelerin ışığı altında yeniden ka
leme almıştır. İçtüzük teklifinin Genel Kurul müzakereleri sırasında Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay tarafından İçtüzüğe dâhil edilmesi için teklif olunan takrirleri de komisyonu
muzca, tetkik ve mütalâa edilerek ya aynen veya yeniden tedvin edilmiş ve bu arada lbâzı takrir
ler de komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Diğer taraftan, Genel Kurulca muhtelif oturumlarda komisyonumuza iade edilmiş veya komis
yonumuz tarafından geri alınmış maddeler üzerinde de hassasiyeti e durularak Genel Kurulun di
rektiflerine uygun hal tarzları bulunmak suretiyle metinler tedvin edilmiştir. 

Genel Kurulda üzerinde en çok durulan konu, Cumhuriyet Senatosundaki siyasi grupların Baş
kanlık Divanına ve umumiyetle teşriî faaliyetlere adedleri oranında katılmaları hususudur. 

Komisyonumuz; bu konuda Anayasanın 84 ve 85 nci maddeleri hükümlerinin, gerek Başkanlık 
Divanının ve gerekse teşriî faaliyetleri sadece adedleri oranında siyasi parti gruplarına inhisar 
etmiyeceği ve siyasi parti gruplarının Senatonun tümü içindeki adedleri oranında temsilinin sağlan
masını hedef tuttuğu kanısına varmış ve hu anlayış içinde meseleyi çözmüştür. 

Anayasamız, Cumhuriyet Senatosunun bünyesindeki Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı ve Tabiî Üye
ler gibi siyasi partilere mensubolmıyan üyelerin de vücudunu zaruri kılmaktadır. Ayrıca, siyasi 
hayatımızın tabiî icapları olarak bu müstakil ve tarafsız üye miktarının- daima tahavvül edeceği 
de komisyonumuzca bir hak olarak kabul edilmiştir. 

Bünyesinin bu terekküp tarzı ile Cumhuriyet Senatosunun; temsilinin, idaresinin ve faaliyetle
rinin sadece siyasi parti gruplarına hasrının kabil olmadığı sonucuna da varıl mistir. 

Üniversitelerden alınan mütalâalar 'bu görüşümüzü teyidetmektedir. 
Bu ana görüşe uygun olarak Anayasamızın teşriî faaliyette münhasıran siyasi parti gruplarına 

tanıdığı hakları ve yetkileri mahfuz tutmak ve bunlara şâmil olmamak kayıt ve şartı ile bağımsız 
üyelerin kendi aralarında gruplar teşkil edebilmelerinin ve aynı suretle bu bağımsız üyelerin Baş
kanlık Divanına ve teşriî faaliyetlere katılabilmelerinin Anayasaya aykırılık teşkil etmiyeceği, bi
lâkis onun ruhuna daha uygun düşeceği ve Cumhuriyet Senatosunun teşriî faaliyetlerinden kolay
lıklar sağlıyacağı sonucuna varılmıştır. 

Bu görüşle İçtüzüğün 14 ncü maddesinde bağımsızların gruplar teşkil edebilmeleri ve 15 nci 
maddesinde grup yönetici ve sözcülerinin Başkanlık Divanına 'bildirilmesi ve nihayet 8 nci madde
sinde adedleri oranında Başkanlık Divanında temsil edilmeleri hususları tanzim olunmuştur. 

Madde 8. —• «Siyasi grupların oranları» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından İçtüzüğe dâhil «dilmesi istenilen ve 

«Siyasi grupların oranları» olarak teklifte yer alan kısım esas itibariyle Komisyonumuzca be
nimsenmiş ancak, madde yeniden kaleme alınarak yine Sırrı Atalay tarafından teklif olunan ve 
Komisyonumuzca «Danışma Kurulu» olarak değiştirilerek metne işlenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda mevcrıt siyasi grupla temsilcilerinin Başkanlık Divanı Üyeleri ile 
birlikte teşkil ettikleri Danışma Kurulu toplantı yılının bitiminden önceki bir hafta içinde top
lanarak Başkanlık Divanı seçimi için gerekli hazırlıkları aşağıdaki esaslar- dâhilinde yapacaktır : 
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1. Danışma Kurulunda temsil olunan siyasi grupların Cumhuriyet Senatosundaki yüzde oran

larının tesbiti, 
2. Başkanlık Divanındaki yerlerin, görev ve yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, Baş

kan vekillerinin herbiri için yüzde 10, idareci üyelerin herbiri için yüzde 7, 'kâtip üyelerin herbiri 
için yüzde 5 olmak üzere puvan itilbarı, 

3. Siyasi grupların, Cumhuriyet Senatosu üye tam sayısına iştirak oranları esas olmak üzere 
büyüklük sırasına göre bir dağıtım cetvelinin tanzimi, 

Danışma Kurulunca, Başkanlık Divanı seçimi için gerekli esaslar tesbit olunduktan sonra, 
Başkanlık Divanı sunuşları arasında Genel Kurulun tasviplerine sunulacaktır. 

Genel Kurulda dağıtım cetveline bir itiraz vukuunda açılacak müzakerelerde, Danışma 'Kurulu 
ve siyasi gruplar adına sadece birer sözcüye onar dakikayı aşmamak üzere söz verilecektir. 

Konuşmaları mütaakıp dağıtım cetveli esas olmak üzere Başkanlık Divanı seçimlerine geçile
cektir. 

Madde 13. — «Danışma Kurulu ve görevleri» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından içtüzüğe dâhil edilmesi istenilen ve 

«Karma Başkanlık Divanı» olarak teklifte yer alan kısım, esas itibarı ile, yabancı memleketlerde 
teşekkül etmiş olan «Başkanlar Kurulu» müessesesidir. 

Gerçekten de bu müessese, bilhassa nispî temsil esasına göre teşekkül eden yasama meclislerin
de, siyasi gruplar arasındaki fikir aykırılıklarını telif edici bir kurul olarak vazife görmekte ve bu 
arada azınlıkta kalan grupların haklarının korunmasını sağlamaktadır. 

Komisyonumuz esas itibariyle, «Karma Başkanlık Divanı» teklifini benimsemiş ancak, bu müesse
senin bir Danışma Kurulu halinde teşkilini daha uygun mütalâa ederek teklif olunan bu kısmı yeni
den kaleme almıştır. 

Komisyonumuzca, «Danışma Kurulu» şeklinde değiştirilerek yeniden tedvin olunan bu kısımlar 
kurulun teşekkülü ve görevleri tesbit ve tadadolunmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunda mevcut, siyasi gruplar temsilcilerini Başkanlık Divanı üyeleri ile 
(birlikte teşkil ettikleri Danışma Kurulu, Cumhuriyet Senatosu Başkanının, bulunmadığı zaman
larda Başkanvekillerinden birinin Başkanlığında en ez ayda bir defa toplanarak - olağanüstü hal
ler saklıdır - bu içtüzükte kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirecektir. 

Malde 16. — «Prensip kararlarında üyelerin bağımsızlığı» 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülecek kanun tasarısı ve teklifleri üzerinde siyasi partilerin Cumhu

riyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinden mürekkep müşterek gruplarında prensip kararları alın-
masıtnı ve bu kararların Cumhuriyet Senatosunun o siyasi partiye mensup üyeleri üzerinden bağlayıcı 
etkilerini önlemek üzere Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından teklif olunan mad
de, Genel Kurulda yapılan görüşmelerin ışığı altında değiştirilmiş ve madde sadece bu kabil prensip 
kararlarının Cumhuriyet Senatosu üyelerinin oylarında bağhyamıyaeağı şeklinde tadil ve tanzim olun
muştur. 

Madde 40. — «Komisyonda özel görüşme» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından içtüzüğe dâhil edilmesi istenilen ve 

«Komisyonda genel görüşme» olarak teklifte yer alan kısım esas itibarı ile Anayasanın 88 nci 
maddesinde Hükümeti murakabe hususunda yasama meclislerine tanınmış olan denetim yolların
dan «Genel görüşmenin» komisyonlarda da uygulanabilmesini ön görmektedir. 

Modern parlömanter rejimlerde karşılaşılan «Komisyonda genel görüşme» nin Cumhuriyet 
Senatosunda da tesisinin, Cumhuriyet Senatosu çalışmalarını daha verimli ve daha seviyeli bir 
hale getireceği hakikati komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, Anayasanın yasama mec
lislerine bir denetim yolu olarak gösterdiği genel görüşmeye paralel olarak teklif olunan «Komis
yonda genel görüşme» nin «Komisyonda özel görüşme» olarak değiştirilmesi komisyonumuzca 
Anayasa yönünden daha uygun mütalâa edilmiştir. Diğer taraftan teklif komisyonlarda bu 
nevi bir görüşmenin yapılabilmesi için bâzı şartlar taşımakta idi. Komisyonumuz bu şartları 
kaldırmış ve insiyatifi komisyon ve ilgili Bakana tanımıştır. Bu hale göre de, komisyonun ve 
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Va ilgili Bakanın istemi üzerine, komisyonun vazife sahasına giren önemli konular üzerinde özel-
görüşmeler yapabilecektir. 

Sekizinci Bölüm 

«Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi» 

Anayasanın 1.27 nci maddesi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin. Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetleneceğini âmirdir. 

Anayasanın 127 nci maddesinin gerekçesi; Kanın İktisadi Teşebbüslerinin iktisadi •muraka
besini yapmakla görevli denetim kurulunun Anayasa ile düzenlenmesine imkân görülmediği bu 
vazifenin yasama organına bağlı Sayıştaya veya yine bu organa bağlı bir 'diğer kurula veyahut 
yürütme içinde yer alan bir kurala verilip verilmemesi hususunun, gelecekteki ihtiyaçlara göre 
tesbit olunabileceği fikrini savunmaktadır. 

Mezkûr 127 nci maddenin 3 neü fıkrası, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda müzakere olu
nurken, verilen bir Önerge ile teklif edildiği şekli, teşrii denetlemenin T. B. M. M. «adına» ya
pılacağı yolunda bir hüküm ifade ediyordu. Bu hüküm, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyo
nunca, fıkranın yeniden kaleme almışında değiştirilmiş ve teşrii denetlemenin yasama organına 
bağlı bir kurul tarafından onun adına yapılması mecburiyetini müstelzim «adına» kelimesinin 
ref'i ile, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, her halde, yasama. organınca bizzal denetleneceği 
esası kabul edilmiş ve bu değişiklik Genel Kurulca da tasvibolunnıuştur. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetiminin, bu teşebbüsler hakkında yasama organı önünde si
yasi sorumluluğu taşıyan ve merkezî en yüksek icra organı seviyesinde1 ve ona 'bağlı olarak yer 
alacak bir kurul tarafından yapılmasında idari ve teknik zaruretler olduğu mütalâası ile teklif 
olunan «Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin dü
zenlenmesi hakkında Kanun» Millet Meclisinden çıkmak üzeredir. 

Bu kamınla, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince denetlenmesini sağlamak 
üzere, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilecek üyelerden Ibir T. 
B. M. Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun kurulacağı ve bu Karma Ko
misyonun Kanununda 'gösterilen esaslar dâhilinde denetim görevini yerine getireceği kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu 'Kars Üyesi Sırrı Afalay tarafından İçtüzüğe dâhil edilmesi teklif olu
nan kısım ise yukarda izah olunan T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karına Komisyonu 
Kanununda hissedilen ve İçtüzükle doldurulması gereken boşlukları düzenleyici ve müzakere 
süre ve usulüne mütedair hususlardır. 

Komisyonumuzca bu teklifler aynen benimsenmiş ve İçtüzüğe dercedilmiştir. 
Madde 90. — «Görüşmelere başlama ve süre» 
Bu madde ile, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporlarının Başkanlığa tevdi ile 

derhal bastırılıp üyelere dağıtılacağı ve üyelere dağıtımından iki tam gün geçtikten sonra ancak 
gündeme alınabileceği esası vaz'edilmiştir. Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin, Karma Komis
yon raporu ve teşebbüslerin bilanço ve kâr ve zararlarını gösterir ekler üzerinde olacağı esası ka
bul edilmiştir. 

Genel Kuruldaki görüşme süresi 15 gündür. 
Madde 91. — «Görüşme usulü» 
Bu madde ile, tümün üzerinde yapılan konuşmaları mütaakıp, teşebbüsün bilançosu, kâr ve za

rar hesabı üzerinde görüşme açılacağı, komisyon raporunun reddi veya iadesi hakkında önerge 
verildiği takdirde önerge sahibine - önerge birden fazla üye tarafından verilmiş ise önerge sahip
lerinin aralarından gösterecekleri birine - ve Hükümete onar dakikayı aşmamak üzere konuşma 
hakkı verileceği ve mütaakıben önergenin oya konulacağı, reddi halinde komisyon raporunun oy
lanacağı, dikkate alınması kabul edilen önergeler üzerinde ise müzakere açılıp tekrar oya başvu
rulacağı, önergenin kabulü halinde Karma Komisyon raporunun reddolunacağı esasları kabul edil 
mistir. 
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Ondördüncü bölüm 

«Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu» 

1961 Anayasası ile kurulmuş olan Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna; Anayasa
nın 143 ncü ve 145 nci maddesi gereğince yasama meclislerince belli miktarda üye seçilmektedir. 
1962 yılında tatbikatı ile karşılaşılan bu seçim ile ilgili hususların İçtüzükle düzenlenmesi lüzu
mu ortaya çıkmıştır, 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından, yukarıda bahsedilen seçimle ilgili 
hususların İçtüzüğe derci teklifi komisyonumuzca benimsenmiş ancak; ayrı ayrı olarak mütalâa 
edilen iki madde tevhiden kaleme alınmış ve «yeter çoğunluk sağlanamazsa» matlaplı madde ko
misyonumuzca kaldırılmıştı r. 

Maddell2. — «Seçim» 
Bu madde ile, adayların, hangi tarihe kadar ve ne gibi belgelerle Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlığına -müracaat edebileceklerinin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca en az 15 gün evvel ilân 
olunacağı, müracaat süresinin bitiminden itibaren iki gün içinde gerek bizzat ve gerekse de üye
lerce aday gösterilenlerin Anajusanm saydığı nitelikleri haiz olanlarının alfabe sırasına g;öre bü
tün niteliklerini gösterir bir aday tablosunun bastırılarak seçimden en az üç i^ün evvel üyelere da
ğıtılacağı esasları vaz'olunınuştur. 

Madde 156. — «Geçici görev» 
Anayasanın 78 nci maddesi, 'bir üyeye, Bakanlar Kurulunca altı ayı aşmamak kaydiyle geçici 

bir görev verilmesi halinde üyenin o görevi kabulü için. kendi meclisinin bu hususla karar alması
nı gerekli görmüş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından. İçtüzüğe dâhil edilmesi teklif olunan 
«Geçici görev» kısmının lüzumu komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak madde metni, esasına 
dokunmadan yeniden tedvin olunmuştur. 

Bu mad/lc hükmüne göre, bir üyenin Bakanlar Kurulunca geçici bir görevle vazifeli kılınması 
halinde üyenin bu vazifeyi kabulü için Genel Kuruldan karar alınması gerekmektedir. Teklif alan 
üye veya teklifte bulunan Hükümet Başkanlık Divanına müracaat edecek ve Başkanlık Divanı-
da; bu müracaatı Divan sunuşları arasında Genel Kurulun tasviplerine sunacaktır. 

Genel Kurul bu konuda görüşmesiz işari - göstergeli - oyla karar verecektir. 
Madde 157. — «İlâve başka bir görev kabulü» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'in teklifinde yer alan bu kısmın da keza Ana

yasanın 78 nci maddesi hükmüne paralel olarak İçtüzüğe derci istenilmektedir. 
Anayasanın «üyelikle 'bağdaşamıyan. işler» matlaplı 78 nci maddesinde, üyelikle bağdaşamıya-

cak işleri tesbit ve tadadetmiş ve hattâ mezkûr maddenin 4 neü fıkrasında «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla gösterilir» hükmü ile de 
bu alanın daha da genişletilebileceği esasını vaz 'etmistir. 

Komisyonumuz, teklif olunan bu maddeyi esas itibariyle benimsemiş ancak metni yeniden ted
vin etmiştir. 

Bu maddeye göre, Anayasanın 78 nci maddesi hükmüne ve kanunlara aykırı olarak görev ka
bul eden bir üyenin bu durumunun Başkanlık Divanınca incelenip araştırılacağı ve sonucun Baş
kanlık Divanı karan olarak Genel Kurula sunulaeağı ve Genel Kurul Anayasanın 78 nci maddesi 
hükmüne ve kanunlara aykırı hareket edildiğine karar verirse o üyenin üyelik sıfatının düşeceği 
kabul olunmuştur. 

Madde 158. — «Üyelikten çekilme» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından İçtüzüğe dâhil edilmesi teklif olunan 

bu maddenin İçtüzüğe derci esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, teklif olunan 
bu madde yeter görülmemiştir. 
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Komisyonumuz, Başkanlık Divanınca çekilme dilekçesinin gerçeklik derecesinin lesbit edilme

sini, ancak bundan sonra çekilme dilekçesinin Genel Kurulun 'tasvibine sunulabileceğini kabul et
miştir. 

Çekilme dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunulmakla kesinleşecek!iı\ 
Madde 159*. —• «Üyelerin tedavisi» 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay tarafından İçtüzüğe dâhil edilmesi 1 ekli I! olunan 

bu madde esas itibariyle komisyonumuzca da benimsenmiş ancak madde metni yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Başkanlık Divanı bu madde hükmüne göre, üyelerin gerek yurt içinde ve gerekse, yurt dışında 
tedavileri hususunda lüzumlu her türlü tedbirleri almakla vazifeli kılınmıştır. 

Komisyonumuzca hazırlanan rapor ve teklif olunan madde metinleri Genel Kurulun tasvip
lerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

Sözcü 
Malatya 

Niivit Yetkin 

Katip 
Yozgat 

Seulık A rtukmac 
Sakarya 

Turhan Kapaniı 

Afyon Karahisar 
Celâl T. Kareısapeın 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Edirne izmir 
Söz hakkım saklıdır 14 ueü maddede çekimse-

Tahsin lîunçjuoğtu rim, 15 nci maddede çe
kimserim, söz hakkım 

saklı dır 

Aydın 
14 ncü maddeye muhalifim, 15 nci 
maddeye muhalifim, söz hakkım 

saklıdır. 
O. tfaim Sarıgöllü 

Cahit Okur er 

Siyasi Urupların oranlan 

MADDE 8. — C. Senatosu Başkanı, toplantı yılının bitmesinden önceki bir hafta içinde, Da
nışma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma Kurulunda temsil edilen bütün grupların C. Senatosu üye tamsay ısındaki yüzde 

ofanları teslbit edilir. 
2. Başkanlık Divanmdalki yerler, görev ve yetkileri 'bakımından; Başkan için yüzde 19, Baş-

kanveMilerinin her biri için yüzde 10, îdareoi Üyelerin her biri için yüzde 7, Kâtip üyelerin her 
biri için yüzde 5 puvan itibar olur. 

3. Başkan, Başkanvekilleri, İdareci Üyeler ve Kâtip üyeler için grupların Cumhuriyet Senato
su üye tamsayısına oranlarının büyüklük sırasına göre dağıtım cetveli düzenlenir ve Genel Kurul-
lun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde Danıişma Kurulu adına bir sözcü ile gruplar adı
na birer sözcü, onar dakikayı aşmamak üzere, birer defa konuşurlar, Bu konuşmalardan sonra, 
dağıtım cetveli Genel Kurulun oyuna sunulur. 

C) Genel Kurulca tasvibedilen dağıtım cetveli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine 
geçilir. 
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Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 13. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı : 
A) Divan ve komisyonların seçimlerinden evvel oranları, adayları ve seçim gününü 
B) Grupların anlaşmalarını gerektiren önemli konuları; 
C) Lüzumlu görülen sair hususları, 
Görüşülüp kararlaştırmak ve Başkanlık Divanı ile birlikle toplanmak üzere Cumhuriyet Sena

tosunda bulunan gruplar temsilcilerinin katılacağı bir Danışma Kurulu teşkil eder. 
Bu Kurul, Cumhuriyet Senatosu Başkanının veya bulunmadığı zamanlarda Başkanvekillerin-

den birinin başkanlığında en az ayda bir defa ve gerektiğinde olağanüstü toplanır. 
Danışma Kurulunca alman kararlar, Divanın sunuşları arasında, Genel Kurul teklif olarak 

arz edilir. 

Cumhuriyet tieuato.su grupları 

MADDE 14. — Cumhuriyet Senatosunda üyesi bulunan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosu 
çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere, Gruplar teşkil edebilirler. 

Hiçbir siyasi partiye mensubolmıyan üyeler de, Anayasanın munhasıras siyasi parti grupları
na tanındığı haklara sahibolmamak şartiyle, kendi aralarında gruplar teşkil edebilirler. 

Gruplar on üyeden az olamaz. 
Hususi, mahallî veya meslekî menfaatleri savunmaya matuf gruplar teşkil edilemez. 

* ~ Urupların organları 

MADDE 15. — Siyasi partilerin grupları, her toplantı yılının başından itibaren bir hafta için
de kendi yönetim kurulu üyeleriyle Başkanlarının ve Başkanvekllerinin ad ve soyadlarını Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına yazı ile bildirirler Bu görevlerde boşalmalar halinde, bir hafta için
de yenileri seçilerek değişiklik Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına derhal bildirilir. 

Siyasi partilere mensubolmıyanların teşkil ettikleri gruplar da aralarında görev /taksimi yapar
larsa yukardaki fıkralar hükümlerine uyarlar. 

Prensip kararlar nida üyelerin bağımsızlığı 

MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek kanun tasanı veya -teklifleri için siyasi 
partüerin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi müşterek gruplarında alınan prensip kararları, 
o siyasi partinin Cumhuriyet Senatosu grupu üyelerini bağlıyamaz. 

Komisyonlarda Özel görüşme 

MADDE 40. — Komisyonların vazife sahalarına giren önemlili konular üzerinde, komisyo
nun veya ilgili Bakanın istemi üzerine özel görüşme yapılabilir. 

Özel görüşme yapılacağı gün, Bakanla komisyon başkanı tarafından birlikte kararlaştırılır. 

SKKlZİıVCl BÖLÜM 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi 

(Görüşmelere başlama ve süre 

MADDE 90. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyon raporları Başkanlığa tevdi edil
dikten sonra basılıp üyelere dağıtılır. Dağıtımdan iki tam gün geçtikten sonra Genel Kurulda gö-

http://tieuato.su
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rüşmelere başlanır. Görüşmeler Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyon raporları ve bu te
şebbüslerin blânçoları ile kâr ve mrar hesaplarını gösterir ekler üzerinde yapılar. 

Görüşme süresi onbeş gündür. 

Görüşme usulü 

MADDE 91. — Tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, her Kamu iktisadi Teşebbüsünün bi
lançosu ile kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açılır. Komisyon raporunun onanmamasını ve
ya geri çevrilmesini istiyen önerge veya önergeler verilmişse değişik önergelerden her birinin 
sahiplerinden birine, Hükümet ve komisyona onar dakikalık konuşma hakkı verilir; önergeler 
oya konur. Önergeler kabul edilmezse, Karma Komisyon raporu oylanır, dikkate alınması kabul 
edilen önergeler üzerinde yulkardaki usule göre yeniden görüşme açılır; neticede tekrar oya baş
vurulur. Önerge kabul edilirse, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kanma Komisyon raporu reddedil
miş sayılır. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu 

Seçim 

MADDE 112. — Anayasa Mahkemesinin veya Yüksek Hâkimler Kurulunun Cumhuriyet Sena
tosu kontenjanında açılacak üyelikler için hangi tarihe kadar müracaat edileceği ve ne gibi bel
geler verileceği Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca en az onbeş gün önce ilân edilir. 

Başkanlık Divanı, tesbit edilen müracaat süresi bitiminden itibaren iki gün içinde, müracaat 
edenler veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri tarafından aday gösterilenler arasından Anayasanın 
saydığı nitelikleri haiz olanların soyadı alfabe sırasına göre adlarını soyadlarını ve bütün nite
liklerini gösterir aday tablosunu tanzim ve seçim gününü tesbit eder. 

Aday tablosu, bastırılarak, seçimden en az üç gön evvel üyelere dağıtılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Daimî ve ^eeiei görev, üyelikten çekilme, tedavi 

Geçici ı/örev 

MADDE 156. — Anayasanın 78 nci maddesi gereğince belli bir konuda altı ayı aşmamak üze
re Bakanlar Kurulunca kendisine geçici bir görev verilen üyenin görevi kabulü, Cumhuriyet 
Senatosunun kararına bağlıdır. 

Başkanlık Divanı, görev teklifi alan üyenin Başkanlığa müracaatı yahut Hükümetin bildirisi 
üzerine, durumu; Başkanlık Divanı sunuşları arasında Genel Kurula bildirir. 

Genel Kurul, bu konuda, görüşmesiz işari oyla karar verir. 

İlâve başka bir görev kabulü 

MADDE 157. — Anayasanın 78 nci maddesinde ve kanunlarda Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
ile bağdaşamıyacağı belirtilen her hangi bir hizmeti veya görevi kabul ettiği bildirilen üyelerin 
durumu Başkanlık Divanınca incelenir ve araştırılır. Netiue, Başkanlık Divanı kararı olarak 
Genel Kurula sunulur. 

Genel Kurul Anayasanın 78 nci maddesine aykırı hareket edildiğine karar verirse, üyelik 
sıfata düşer. 
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Üyelikten çekilme 

MADDE 158. — Cumhuriyet Senatosundan ayrılmak istiyen üyenin çekilme dilekçesi, Baş
kanlık Divanınca çekilmenin isteminin gerçekliği tesbit edildikten sonra, Genel Kurula arz edilir. 
Genel Kurulun ıttılaı tarihinde çekilme kesinleşir. 

(İyelerin, tedavisi 

MADDE 159. — Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Senatonu üyelerinin yurt dışında ve içinde 
tedavileri için gerekli ve lüzumlu tedbirleri alır. 




