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1. — OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

2279 sayılı ödünç para verme işleri Kanu
nunun 9 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine, ve 

7129 sayılı Bankalar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı gö
rüşüldü ve kanunlar kabul olundu. 

Başkan Divan Kâtibi 
Madanoğlu Cemal Aksoyoğlu Refet 

Divan Kâtibi 
Özgür Selâhattin 

ı m> ı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 
KÂTİPLER -: Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturumu çaıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Âna/yasa kanunu 
tasarısı (5/7) (S. Sayısı : 35) (1) 

BAŞKAN — Dün görşülmesini bugüne bı
raktığımız 92 nci maddeden müzakereye başlıyo
ruz. Maddenin değiştirilen şeklini okuyoruz. 

b) Kanunların ıgörüşülımelsi ve ikabûDü 
Madde 92. — Kanun tasarısı ve teklifleri 

önce Millet Meclisinde görüşülür. 
Milılert, Meclisinde (kaibûl, değiî tüıralenelk (kabul 

veya reddedilen tasarı ve teklifler Cumhuriyet 
Senatosuna gönderilir. 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı ve ekleri Temsil
ciler Meclisinin 34 ncü birleşim tutanağının so-
nundadır. 

Millet Meclisimde Ikaibûi edilen «netin, Cum
huriyet Senıetosunca değişiklik yapılmadan ka
ibûl .edilirse, Ibu ımestin (kanunlaşır. 

Cumhuriyet 'Senatosu, kendisine gelen metni 
değiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin bu 
değişikliği benimsemesi halinde metin kanun
laşır. 

Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan 
gelen metni benimsemezse, her iki Meclisin ilgili 
komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üye
lerden bir karma komisyon kurulur. Bu ko
misyonun hazırladığı metin Millet Meclisine su
nu hır. Millet Meclisi, karma komisyonca veya 
Cumhuriyet Senatosunca veya daha önce ken
disince hazırlanmış olan metinlerden birini ol
duğu >gıM ikabûl »efomelk korundadır. Cumhuriyet 
Senatosunda üye tamsayısının salt çoğunluğu 
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ile kabul edilmiş olan madde değişikliklerinde, 
Millet Meclisinin kendi ilk metnini benimse
mesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyu gereklidir. Bu halde açık oya başvurulur. 

Millet Meclisinin rededttiği bir tasarı veya 
teklif, Cumlıuriyet Senatosunca da reddedilirse, 
düşer. 

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya 
teklif, Cumlıuriyet Senatosunca olduğu gibi ve
ya değiştirilerek kabul edilirse, Millet Meclisi, 
Cumfhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni ye
niden görüşür. Cumlıuriyet Senatosunun metni 
Millet Meclisince benimsenirse, kanunlaşır; red-
dededilirse, tasarı veya teklif düşer; Cumlıuri
yet Senetosundan gelen metin Millet Meclisince 
değiştirilerek kabul dilirse, 5 nci fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Cumlıuriyet Senatosunun üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile tümü reddedilen bir metnin 
Millet Meclisi tarafından kabulü için, üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu 
halde açık oya başvurulur. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ile tümü reddedilen bir 
metnin kamınlaşabilmesi, Millet Meclisi tara
fından üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile 
kabul edilmesine ibağlıdır. Bu halde açık oya 
başvurulur. 

Cumhuriyet Senetosu, kendisine, gönderilen 
bir metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve ge
nel kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir 
süre içinde karara bağlar; bu süre üç ayı geçe
mez ve ivedilik hallerinde onbeş günden, ivedi 
olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu sü
reler içinde karara bağlanmıyan metinler, 
Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden ge
len şekliyle kabul edilmiş sayılır. Bu fıkrada 
belirtilen süreler Meclislerin tatili devamınca 
işlemem. 

Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin 
seçimleri ve siyasi partilerle ilgili tasarı ve tek
liflerin kabul veya reddinde yükardaiki fıkralar 
hükümleri uygulanır. Ancak, karma komisyon 

• kurulmasını gerektiren hallerde, karma komis
yonun raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin birleşik toplantısında görüşülür ve karara 
bağlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir
leşik toplantısında Millet Meclisinin ilk metni
nin kabulü için üye tamsayısının «alt çoğun-
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luğunun oyu lâzımdır. 8 ve 9 neu fıkralar hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler? Buyurun Kadri Kaplan. 

KAPLAN KADBİ — Efendim, bu metin 
evvelce görüşülüp tasarladığımız şekilde gü
zel hazırlanmıştır. Yalnız bendeniz iki nok
taya işaret etmek isterim. Maddenin bu şekil
de hazırlanmasının bir sebebi, Senato bir ka£ 
nun teklifi yaparsa, bu teklif Millet Meclisinde 
ne şekilde muamele görecektir? Bunu mad
de metninde tâyin ve tesbit etmektedir. 

Senatonun çoğunluğu inandığı bir husus 
hakkında bir teklifi inceleyip kalbul etti. Mil
let Meclisine sevk olundu. Millet Meclisi ise 
bu teklifi kabul etmedi; dünde arz etmiştim. 
Senato buna inanmıştır. Böyle bir kanun çı
karılmasını istiyor. Halbuki Millet Meclisi 
bunu .salt çoğunlukla red ederse Senatoya gele
cek, İkinci Meclis bunda 2/3 çoğunlukla ıs
rar edecektir. îkinci Meclisin bu ısrarı üze
rine Birinci Meclis de bunu ancak 2/3 çoğun
lukla red edebilmelidir. 

BAŞKAN — Diğer arkadaşlara söz verme
den evvelâ Kadri Kapla'nın bu. teklifi üzerin
de görüşüp bir neticeye varalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ge
tirilmiş olan yeni sistem, Senato ile Meclis 
arasmdaiki münasebetlerde daha fazla Senato 
lehine bir durum arz etmektedir. Bu takdirde 
işlerin yürütülmesi bir hayli güç olacaktır. 
Meclis içerisinde muhtelif partiler, bağım
sızların elemanları mevcuttur. 2/3 çoğunlukla 
red veya kabul ışartmı koymak neticeyi istih
sali zorlaştıracaktır. Bu takdirde bu müessese 
ve getirdiğimiz sistem şimdiden işlemez bir ha
le gelecektir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Kadri Kaplan 
arkadaşımızın teklifi birinci Meclise gelen bir 
kanun üzerinde yapılan muamelenin teknik bir 
neticesini ortaya koymaktadır. Hemen şunu 
arz edeyim 'ki, Meclis içerisinde muhtelif par
tiler olacağına göre, bunlar ^arasında görüş 
farkları da gayet tabiî mevcudolacaktırv Bu 
sebeple bu hususu kesin bir riyazi hükme bağ
lamak doğru değildir. Yalnız birinci.Meclis
te bir kanun 2/3 ekseriyetle reddedilirse aynı 
suretle Senatoda da muamele görmelidir. Bu 
'arada şunu sölyliyeyinı ki, Birinci Meclisin üs
tünlüğünü kabul etmek lâzımıdır. Çünkü, ni-

— 3 -~ 
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haî karar orada verilecektir. Ancak; mu
amele burada veya orada ne suretle cereyan et
miş ise aynı suretle her ikisinde de benzer bir 
mıramele cereyan etmelidir. 

KAPLAN KADRİ — Hâdise açük, mevzu 
uzun boylu münakaşa ediliyor. Neticede siz 
neye karar verirseniz'öyle olur. Yalnız tekrar 
edeyim ki, Senato inandığı bir kanunu kabul 
edip Birinci Meclise gönderdi, Birinci Mec
lis Ibunu reddederse tekrar Senatoya gelecek
tir. Senato 2/3 yoğunlukla kanunu kabul etti 
yarii 122 oyla. Millet Meclisi ise bu mı yarı
dan bir fazlasiyle yani 226 oyla kab|ul ederse, 
Millet Meclisinin geri kalan 224 reyiyle beraber 
122 Senato oyu toplamı 346 kabule rağmen 
(kanun 226 oyla reddedilmiş olacaik demektir. 
Millî irade ile gelen 346 kişi kabul ediyor, bu
na rağmen Senatonun reddini de hesaba alır
sak, 290 reyle reddolunuyor demektir. Bu
rada bir açık mevcuttur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, İkin
ci Meclisin teşekkül tarzını ııaızarı dikkate al
mak lâzımdır. 20 tane Cumhurbaşkanı kon
tenjanı, 23 tane Millî Birlik Komitesi âzası, 
eder 43. Bslki Cııınhurb akkanları ve Genel Kur
may başkanlarını da hesaba katacak olursak, 
yuvarlak bir hesapla, bu yekûn en az 45 e va
racaktır. ikinci Meclis içerisinde bu miktar 
nihayet Ibir ağırlık teşkil eder. Bunların da ta
raflarını dülşünecek olursak 55 - 60 kişinin 
llkinci Meclis üzerinde bir tazyiik yapması muh
temeldir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu şekilde 
bir düşünce 'beni büyük ölçüde rencide et
mektedir. Senatoya girecek Millî Birlik Komi
tesi üyeleri ve Cumhurbaşkanı kontenjanı ek
leme ve devşirme insanlar değildirler. Ana
yasa referanduma arz edilecek ve millî irade
ye iktiran edecektir. Bu suretle bu şahıslar 
millî irade ile Senatoya iltihak etmiş olacak
lardır. Bu sebeple bu insanları millî irade 
dışında telâkki eder mahiyette konuşulmasını 
asla doğru bulmam bu beni şiddetle üzmek
tedir. Millî iradeyi temsil eden insanlar, bu 
tarzdaki ifade ile devşirme ve yamama 

' (fi&vîyçte sahipmiş gilbi telâkki olunamaz. Her üye 
(gfbî onlarda millî ifade île gelmiş vatanperver 
insanlardır. 

SAŞEiÂİN'— îleri sürtülen teklifi, rakamlar 
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simlinde izah edilerek; mücessem bir şekilde bir 
kere anlıya!mı. 

KAPLAN KADRİ Birinci meclisin ser
bestçe çalışması keyfiyeti doğrudur. Sonunda 
millî irade orada tecelli edecektir. Ama; Senato 
olarak siz çok inandığınız bir mevzuu görüşüp 
karara bağladınız, halbuki birinci 'Mecliste parti 
grupları var, bağımsızlar var. Onlar buna hayır 
diyecekler. Tekrar size gelecek, siz buna inanmış-
smuzdır. Bu memleket için lâzımdır diyeceksiniz. 
Tekrar Millet Meclisine gitti, orası 2126 oyla ha
yır diyecek, 224 oy ise evet diyecektir. Her iki 
mecliste evet diyenler 340 kişi, hayır diyenler 291) 
kişi olduğu halde kanun reddedilecek. Bunu bir 
muvazeneye getirebilmek için birinci Meclîste 
roddodilecekse, 2/3 ekseriyetle reddedilmelidir. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bunun tama
men aksi olarak tecelli etmesi de mümkündür. 
Birinci Meclis mutlaka 2/3 ekseriyetle reddetsin 
diyemeyiz. Kalbul. edilecek kanun bir Anayasa 
değildir. Nihayet çoğunlukla kabul edilecektir. 
Esasen her zaman meclisler 2/3 çoğunlukla top
lanamazlar. Senatoda kabul nisabı ne olursa ol
sun, Millet Meclisi 226 oyla o kanunu kabul veya 
reddedebilir. Bu teklifte ısrar olunursa, bu tak
dirde getirilmiş olan bu sistem işlemez bir hah; 
[gelir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, mese
leyi şöyle izah edeyim; ikinci Mecliste 193 üye 
hayır derse, öbür tarafta birinci Meclis de 2/3 
ekseriyet evet derse, kanun kabul edilecek demek
tir. Esas mahzur burada. Meseleyi izah etmek ba
kımından gene şöyle bir misal vereyim: İkinci 
Mecliste 193 kişi evet der; ve buna diğer 
Meclisten de löO kişi iltihak ederse, yekûn 343 
olar. Yani 343 kişi evet demesine rağmen, ölbür 
tarafta, 300 kişi hayır deyince kanun kalbul edil-
ıniyecek demektir. Meselenin zayıf tarafı da bu
rasıdır. Yani öbür Mecliste 2/3 ekseriyet ne der
se, o olacak. Kanun kalbul veya, reddedilecek de
mektir. Birinci Mecliste 300 kişi kalbul ediyor, iki 
mecliste ise 343 kişi hayır demesine rağmen ka-

I nun kabul ediliyor. Püf noktası burasıdır, Açık 
kalan nokta buradadır, 

I 'BAŞKAN — Eskiden nasıldı? 
! (TÜRSOYTRAK SUPHÎ — Eskiden de yine 
I aynı îdi. 
I KAPLAN KADRİ — Her 'iki Mecliste de ay-
j nı mabette çoğunlukla karar verilmesi hâlinde 
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ikinci Meclis ısrar ederse buna birinci Meclis an
cak 2/3 çoğunlukla karar verecek. Aksi halde 
evet diyecektir. Bu mevzuu tasarıyı hazırlıyan-
larla da konuştum. Her iki ekseriyeti birlikte dü
şünürsek iki meclisi karşı karşıya (getirebiliriz. 
dediler. Bunu da ar/ etmiş olayım. 

ERSÜ VEHBÎ — tki meclis sisteminin bâzı 
prosedürleri vardır. Bunu da düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Şimdiki durumu ele alalım. Millî 
Birlik Komitesi 23 kişidir. Temsilciler Meclisi 
274 kişi. Meselâ burada ya])ilan değişiklikler ora
ya gidiyor, görüşülüyor ve kabul oluyor. Biz bu
rada Senato adedine nazaran daha azız Tâ kişi, 
274 kişi 12 misli. Böyle olmasına rağmen burada 
kabul edilen orada oylamaya gidilerek nasıl ka
bul ediliyorsa, buna müşabih bir esası da burada 
kaibul edebiliriz. Efendim, Senato ve Meclis mü
tecanis bir kütle değildir. Meclislerden çıkacak 
kanunlar ve bu kanunlar üzerinde yapılacak mü
nakaşalar daima halk efkârının gözü Önünde ce
reyan edecektir. Bu sebeple neticeler daima deği
şik olabilir. İleride meclislerde her zaman salt 
çoğunlukla içtima mümkün değildir. Hele bütün 
içtimalara üyelerin tam olarak katılmaları nıüm-
kün olmaz. Meclislerde partiler ve bağımsızla!' 
daima değişik nöbetlerde (bulunacaklardır. Biz 
terazinin iki kefesini de riyazi bir eşiti ilde gör
mek istiyoruz. Bu takdirde iki meclisin teşekkü
lünü aynı miktar ve mabette yapmak lâzımdır. 
Bu da olmadığı takdirde her iki meclis üyelerinin 
ıbir meselede nihai bir neticeye varabilmeleri için 
(birleşik toplantı yapmaları yoluna gitmek gere
kir. Aksi takdirde kanunların çıkması dahi zor, 
belki de mümkün o'hnryacaktır. Bu bakımdan 
(bendeniz Kadri Kaplan arkadaşımızın teklifine 
iştirak edemiyorum. Diğer arkadaşlarımJU' söyle
diği gibi, salt çoğunlukla, kaibul edilen bir kanun 
<lbür mecliste <1 e aynı çoğunlukla kabul edilsin 
demek kanunların çıkmasını tamamen önlemek
tir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ - İşin hakikaten 
(bir çıkmaz tarafı vardır, güç tarafı vardır. Bu
rada önemli olan bir kanunun tümü üzerinde 
meclislerin ihtilâfa düşmeleri halinde bunun hal 
yolu ne, olmalıdır? İşte, ele alınacak nokta budm\ 
Ufak tefek ihtilâflar, anlaşmazlıklar üzerinde 
durmaya lüzum yoldur. Ama bir kanunun tümü 
üzerinde iki meclis ihtilâfa düşerse bunu hal i e in 
bir prensip kararı alalım, diyorum. Onların ka
bul ettiği sistem şu: ikinci meclîs 2/3 ekseriyetle 
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I karara bağlamış ise, birincisi de 2/3 ekseriyetle 

evet demelidir. Bu hale nazaran ikinci Meclisin 
tamamı hayır dese, birinci Meclisin 2/3 si evet 
demesi halinde o kanun müspet olarak çıkacak
tır. Bu hususu sizlere şurada rakamlarla göster
mek istiyorum. İkinci Meclis 193 kişi, birinci 
Meclis ise 450 kişi. İkinci Meclisten 193 kişi top
tan bir kanun için hayır dese, ikinci Meclisten de 
buna 150 kişi iltihak etse yekûn 343 olur. Yani 
343 kişi bir kanun için hayır demektedir, öbür 
taraftan birinci Mecliste 300 kişi evet dediği için 
343 kişinin hayır demesine rağmen kanun müs
pet olarak çıkacaktır. Açıkça görülüyor ki, orta
da, bir boşluk var. 

TUNOKANAT HAYDAR — Bu hesaba na
zaran meseleyi halletmek için iki meclisi birleş
tirmek lâzım gel e e ektir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Hayır, buna bir 
hal tarzı aramak lâzımdır. Sunulan şu metne 
ben iştirak edemiyorum. Ancak, ortada bir boş
luk' vardır. Buna işaret etmek istiyorum. 

ATAKLİ MUCİP — Arkadaşların hepsi bi
rinci ve ikinci meclisleri kütle halinde mütalâa 
ediyorlar. Şimdi şöyle kabul edelim, (A) par
tisini iktidar partisi olarak ele alalım. 2/3 ek
seriyetle de iktidara gelmiş bulunuyor. (B) par
tisi ve bağımsızlar da gayet tabiî geri kalan 
1/3 il teşkil edecektir. İkinci Mecliste de ekse-

J riyet (A) partisinde olursa, esasen 2/3 oyla ka
bul veya. ret mevzuubahsolmryacaktır. Hattâ 
.İkinci Mecliste Birinci Meclisin laksine muhale
fet, ekseriyette olsa bile, arkadaşımızın buyur-

I duğu hususların tahakkuk edeceğini zannetmi-
j yorum. Bir kanun her iki mecliste muhakkak 
I fa'iıı oyla. kabul veya tam oyla, reddedilemez. Bu 

hiçbir zaman tahakkuk etmez. Pek ender ahval 
için bir çare aramak lâzımgeliyorsa buna da bir 
riyazi imkân bulmak mümkün değildir kanaa-

1 tindeyim. 

(JRBEBİ UMANULLAH — Şu Anayasa fert 
ve cemiyete birçok hürriyetler getirmektedir. 
İhı büyük tehlike Millet Meclisinden bu Anaya
saya. aykırı bir kanunun çıkmasıdır. Bunun 
için bir İkinci Meclis ve Anayasa Mahkemesi 
derpiş olunmuştur. İkinci Meclis Millet Mecli-

I sini frenliyecek, vasfı itibariyle Birinci Meeli'si 
aydınlatacaktır. İkinci Meclisten de bjr an için 
geçtiğini kaibul edelim. O takdirde karşısına 
Anayasa Mahkemesi çıkacaktır. Ve kanunu red
dedecektir. Rğer burada, bir nisbet koyar İkin-
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ci Meclisi de Birinci Meclis durumuna getirir
sek o zaman ikinci Meclise lüzum yoktur. Bir 
Meclis, bir Anayasa Mahkemesi bulunur. İki 
Meclis değil, artık tek meclis olur. O zaman ise 
Meclis içerisindeki gruplar kendi aralarından 
muvazi nisbette temsilci seçmek suretiyle ken
di kendilerini murakabe ederler. 

YILDIZ AHMET — Efendim, hiç kızmadan 
konuşmak lâzımdır. Suphi Gürşoytrak arkada
şımızın yaptığı hesap, Kadri Bey arkadaşımızın 
teklifinin cevabı değildir. 193 kişi hayır dediği 
halde 226 kişi evet derse, kanun kabul edilecek
tir. Bu durum dünya üzerindeki bütün teşriî 
organlarda da aynıdır. Bu bir prosedür olarak 
kabul edilmiştir. Bütün konuşmalar dönüp do
laşıp aynı noktaya dayanıyor. Şimdi deniliyor-
k i ; Birinci Mecliste salt çoğunluğu teşkil edecek 
kadar insan bulunmazsa, ne olacak? ingiltere'
de bunun tatbikatı görülmüştür. Mecliste mev
cut parti grupları sırf kendilerinin teklif ettiği 
kanun kabul edilsin diye her türlü vasıtaya mü
racaat ederek milletvekillerinin Mecliste çoğun
luğu temin edebilmesi için hastayı arabayla 
Meclise getirmekte, bu yolda çeşitli gayretler 
sarf etmektedirler. Bizde de partiler bu gay
reti gösterecekler, belki de şimdi şikâyet edi
len Meclise devam meselesi de böylece halledil
miş olacaktır. 

Arkadaşlar, şu Anayasanın heyeti umumi-
yesi itibariyle iki vasfı vardır. Birincisi bir re
aksiyon Anayasası olmasıdır. Bu sebeple şim
diye kadarki Anayasadan ayrı olarak, aldığı
mız neticelere göre, teferruatlı bir kanun halin
dedir. ikincisi de; bir espri tanımasıdır. Bu da 
İkinci Meclisten doğan bir allerji ifade eden 
bir koku taşımasıdır, ikinci Meclisin fonksiyo
nunu artırmak ve onu ayakta tutacalk bir ça-. 
reyi de bulmak mecburiyetindeyiz. Şu madde 
dolayısiyle bunun hesabını vermeyi gönülden 
istiyorum, ilerde de aynı şeyi söyliyeceğim. Bu 
nasıl tâyin edilecektir1? Kabul edilen yeni seçim 
sistemi ile partiler Meclise, büyük bir ekseriyet
le gelemiyecektir. Mutlaka Mecliste 3, 4 parti
ye mensup insanlar bulunacaktır. Sureti kati
ye te bir parti istediği bir şeyi Mecliste yaptı-
ramıyaeaktır. Bu hususta bütçe ile ilgili hü
kümleri de göz önünde bulunduracak olursak, 
bunun ne kadar zor olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Sonra, ikinci Mecliste tarafsız birçok 
insan buluna çaktır. Çelebi arkadaşımın ifade 
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ettiği gibi, Anayasaya aykırı kanunlar çıkanla-
mıyacaktır. Doğru. Fakat öyle kanunlar var
dır k i ; Anayasaya aykırı olmamakla beraber 
memleket menfaatleri bakımından çıkmaması 
lâzımdır. Binaenaleyh benim kanaatime göre 
Birinci Mecliste hâkim olan nisbe't ikinci Mec
liste de aynen hâkim olsun. 

KAPLAN KADRİ — Ben yine tezimi savu
nacağın»; diyorlar ki, Birinci Mecliste partiler 
büyük bir ekseriyetle temsil olunamıyacalklar-
dır. Ama, aslolan Birinci Meclisin ret veya ka
bulüdür. ikinci Meclis inandığı bir mevzuu ka
nun teklifi halinde Birinci Meclise gönderecek
tir. Birinci Meclis bunu yarıdan fazla bir oyla 
reddedecektir. Her iki mecliste kanunun lehin
de verilen oyların sayısı reddedenlerden faz
ladır. işte, burada bir boşluk vardır. Adedi bir 
tarafa bıraksak dahi verilecek karar bir siyasi 
karardır. Esasen mühim olan da siyasi karar
dır. Riyazi karar değildir. Her iki meclis de 
millet iradesini temsil etmekfedir. Bir kararın 
ittihazında, her iki meclisteki oyların taplamı 
kabul etmesine rağmen bu karar Birinci Mec
lisin salt çoğunluğu ile reddedilmektedir. Bu 
telif plunamıyor. Nihayet elde edilecek bir si
yasi karardır. Bunun üzerinde biz şimdiden 
bir karara varmalıyız. 

ERSÜ VEHBİ — Metin aynen kabul edil
melidir. Riyazi ve siyasi neticeler hiçbir şey 
ifade etmez. Biz burada pekâlâ 9 - 1 1 oyla ka
rar alabiliyoruz. Gelecek meclislerin durumları 
ne olacaktır? Henüz bunlar belli değil, 'Suphi 
Gürşoytrak arkadaşını bu hususta bir boşluğun 
olduğunu ileri sürüyor ve bunu riyazi bir hesap
la isbat etmeye çalışıyor. Bir de bunun aksini 
d üşünmek lâzım; bu durumu önleyecek bir fren 
var mıdır? Yok. O halde meseleyi riyazi bir şe
kilde halletmeye imkân yoktur. Bir defa birin
ci ve ikinci meclislerin bu gibi münasebetlerin
de sureti katiyede müşterek toplantıya gitme
leri doğru değildir. Bundan birçok mahzurlar 
doğabilir. Meselâ ikinci Mecliste bir şey söyle
nirken Meclis içerisindeki partililer, bağımsızlar 
ve komisyon üyeleri ne düşünüyor? Bağımsızlar 
Komite üyeleri ne söylüyor? Bu da bir ağırlık 
noktasıdır. Hiçbir Meclis kendi ekseriyetine da
yanarak hiçbir suretle Anayasaya aykırı bir 
kanun çıkaramaz. Eğer bir iktidarın böyle kötü 

I temayülleri varsa, elbette millet onu iktidardan 
düşürür. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — İkinci Meclis

te, Millî Birliği bir tarafa bırakıyorum, burada 
bir açıklık olduğu aşikârdır. İki Mecliste 423 ki
şi evet dediği halde 226 kişiniü hayır demesi ile 
kanunun reddedilmesi hususunu bendeniz kabul 
edemem. Onun için, bu kanunda bir boşluk var
dır. Evvelâ bunu tesbit edelim. Boşluk var mı, 
yok mu? Bunun için bir defa daha ilim heyetiy
le konuşalım. 

O'KAN SEZAİ — Muhterem arkadaşlar; ar
kadaşların büyük bir vukufla ileri sürdükleri 
fikir ve mütalâaları dinledim. Hakikaten iki ta
rafın ileri sürdüğü ehemmiyetli noktalar vardır. 
Ancak, şimdi şu tahtada gösterilen rakamları 
görünce; şimdiye kadar en zayıf tarafım oldu
ğunu zannettiğim riyazi kuvvetimin hiçte zan
nettiğim gibi olmadığını tesbit etmiş olmakla, 
mesut oldum. Şimdiye kadar biz biliyorduk ki; 
aynı cinsten olan maddeler toplanır. Elma ile 
armut ayrı ayrı cinslerden olduğu için toplana
maz. Binaenaleyh her iki Meclisin fonksiyonla
rı birbirinden farklı olduğu için nasılki elma 
ile armut toplanamıyorsa, 193 Senatörle 150 mil
letvekili toplanamaz. Birinci Meclisin siyasi te
şekkül tarzının ona verdiği siyasi özellik baş
kadır, ikinci teşekkülün siyasi bünyesi başka
dır. Siyasi bünyelerinin teşekkül tarzı birbiri
ne benzemiyen, fonksiyonları birbirinden ayrı 
olan iki teşekkülün hesaplarını ayrı ayrı düşün
mek ieabeder. Şu halde; iki Meclisteki kişi oy
ları matamatik bir ifadede bağdaşamaz. Bu ba
kımdan teklifi yapan arkadaşlarımın hesapları
nın kifayetsiz olduğunu kabul etmek, eğer dü-
şünülecekse, başka bir çare aramak iktiza eder. 

BAŞKAN — Aşağıda bir usul var, beğenilen 
bir şeyi alkışlıyorlar. Müsaade ederseniz bende 
bu güzel ifadeyi alkışlamak istiyorum. (Alkış
lar) 

AKSOYOĞLU REFET — Arkadaşlar, ben 
maddeyi savunmak için kısaca arz edeyim. Her 
iki Meclisi de mütecanis saymamalıyız. Burada 
ancak Komite mütenacisdir. Yarın ne ikinci Mec
lis, ne de birinci Meclis mütecanis olacaktır. 
Çeşitli partiler ve bağımsızların bulunacağını 
nazara alarak Vehbi Ersü ve Sezai O'Kan arka
daşlarımızın ileri sürdükleri fikirlere aynen ka
tılıyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sezai O'Kaırın 
fikirlerine ben de iştirak ediyorum. Ayrı fonk
siyonlara sahip iki Meclisi bir Meclis gibi telâk-
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ki ederek bir riyazi netice istihsali mümkün de
ğildir. ; 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Kadri Beyle ben-" 
deniz bu metindeki boşluklara işaret ediyoruz. 
Verdiğimiz rakamlar da sırf bu boşluğu açıkça 
ifade edebilmek arzusundan doğmaktadır. İle
ride bu boşluktan doğabilecek mahzur ve ihti
lâfları şimdiden bir kayıtla önlemek mümkünmü-
dür. Onun üzerinde duruyoruz. Bulabileceğimiz 
çareler olursa, bunun şimdiden metne dercini is
tiyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Ben bu müzakerenin 
dışında teklifimi şu şekilde arz ediyorum; böy
le bir durum karşısında müşterek bir komisyo
na gidilmelidir. Gene nihai karar Birinci Mec
liste olacaktır. 

BAŞKAN — Bu takdirde, diğer fonksiyon
lar işliyebilir mi? 

KAPLAN KADRİ — îşliyebilir; bir mahzur 
yoktur. 

AKSOYOĞLU REFET — Müşterek bir fonk
siyona gidilmesinden yine bir netice alınamıya-
caktır. Bu sebeple Karma Komisyon kurulma
sına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Oylamaya geçiyorum. Kadri 
Kaplan'm teklifini kabul edenler... 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Benim de bir 
teklifim var. 

KÜÇÜK SAMİ — Karşılıklı iki teklif var. 
Her iki teklif üzerinde de konuşmak lâzımdır. 

YILDIZ AHMET — Karavelioğlu'nun söyle
diği boşluk vardır. Ama aksi olan boşluk da 
mevcuttur. Bu boşluğu kabul edelim. Ama, ne 
yapacağımızı müzakere ettik, riyazi bir çaresini 
dahi bulamadık. Şimdi tesbit edelim, hakikaten 
boşluk var mıdır? Yok mudur? 

KOKSAL OSMAN — İmtihan mı olmak is
tiyoruz ? 

ÇELEBİ EMANULLAH — Eğer boşluk arı
yorsak, şu Anayasanın her maddesinde boşluk 
vardır, yalnız bu maddede değildir. 

AKSOYOĞLU REFET — Böyle bir karar 
verilebilir mi? Bence şu getirilen maddenin ta
diline lüzum var mıdır, yok mudur? Onu oya 
koyalım. 

OTECAN SEZAİ —- Madde üzerinde titizlikle 
duruluyor. Yerindedir. Fakat, daha önce bâzı 
faktörlerin halledilmesi ve soruların cevaplandı
rılması lâzımdır. Eğer Seçim Kanunu daha Ön-
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ce kabul edilmiş, ve şu maddeler görüşülmeye j 
başlamadan Meclislerin teşekkülüne ait hüküm- I 
ler kabul edilmiş olsaydı, şu madde üzerinde I 
sarih bir karara varmak, belki daha kolay ve 
mümkün olurdu. Ben seçim Kanunu karara bağ- I 
lanmadan bunun üzerinde rey veremem. Şu mev
zuda dar bölge, karma liste, nispî temsil sistem- I 
lerinin rolü olacaktır, sanıyorum. I 

ÇELEBİ EMANULLAH — Seçim Kanunu 
icabeclerse değişebilir. Anayasanın şu maddesi I 
üzerinde rolü olacağı kanaatinde değilim. I 

BAŞKAN — Üç mevzuu ayrı ayrı reye koy- I 
mak istiyorum. 

KAPLAN KADRİ — Bir teklif üçte iki ek
seriyetle kabul edilirse, komisyona gitsin. Bu I 
takdirde Birinci Meclis tazyik altında bulundu- I 
rulmuş olacaktır. I 

BAŞKAN — Birinci teklif, boşluk var mı- I 
dır? İkinci teklif iki taraflı boşluk var mıdır ?. I 
Üçüncü teklif ise Kadri Kaplan arkadaşımızın I 
tadil teklifidir. I 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Mademki, müza
keremizde İçtüzük hükümleri hâkimdir. Sual I 
şeklinde boşluk var mıdır, yok mudur denemez I 
ve oya konulamaz. Bu mevzuda muhakkak bir I 
tadil teklifi getirilmesi lâzımdır-. I 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
boşluk var mıdır, yok mudur şeklinde bir karara I 
varsınlar ben teklifimi yapacağım. I 

ERSÜ VEHBİ — £aravelioğlu'nun teklifine 
ben katılıyorum. I 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
konuşurken ben kızmıyorum. Ben diyorum ki, I 
bir boşluk var; bunu ilim heyeti tetkik etsin. I 

BAŞKAN — Karavelioğlu'nun maddenin I 
ilim heyetine verilmesi teklifini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edümemiştir. I 

Kadri Kaplan'in tadil teklifini kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... 7 ye karşı 8 oyla kabul edil
memiştir. Şimdi, madde hakkında başka söz is- I 
tiyen yok. Maddenin tümünü oyunuza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ekse
riyetle kabul edilmiştir. I 

Bundan evvelki birleşimde 93 ncü maddeyi I 
kabul ettiğimiz için 94 ncü maddeye geçiyorum. I 
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II. Bütçenin görüşülmesi ve kabulü; gider 

artırıcı ve gelir azaltıcı teklifler 
Madde 94. — Genel ve katma bütçe kanunu 

tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce Bakan
lar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

Bu tasarılar ve raporlar, ilk önce Millet Mec
lisinde görüşülür ve en geç iki ay içinde sonuca 
bağlanır. 

Millet Meclisinde kabul edilen tasarı metni 
Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. Cumhuriyet 
Senatosu, bu metni onbeş gün içinde sonuca bağ
lar; bu süre içinde sonuca bağlananıyan metin 
kabul edilmiş sayılır. 

Cumhuriyet Senatosunca reddedilen veya de
ğiştirilen metin Millet Meclisine gelir. Millet 
Meclisi, genel ve katma bütçe kanunu tasarılarını 
malî yılbaşından önce kesin olarak karara bağ
lar; 92 nci maddenin 4 ncü ve 6 ncı fıkraları 
hükümleri saklıdır. 

Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üye
leri kendi Meclislerinin genel kurullarında, Ba
kanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hak
kındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üze
rindeki görüşmeler sırasında açıklarlar. Bölüm
ler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde görüş
me yapılmaksızın okunur ve oya konulur. 

Türkiye Büyük Miİlet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
şimdi de bütçe üzerindeki kanaatlerimi arz ede
ceğim : Son müzakerelerde tecrübelerimiz oldu ve 
bu konuda Bütçe Komisyonundan Coşkun Kırca 
ve Mümtaz Soysalla görüştüm. Gördüm M, bu 
mevzuun iki mekanizması var. 

1. — İlk tasarı ile gelen bütçe. İkincisi de 
aşağıda tadilen kabul edilen bütçedir. İlk teklife 
göre, gelen tasarı evvelâ bir karma komisyonda 
görüşülmektedir. Bu komisyonun 1/4 ü İkinci 
Meclis, 3/4' Birinci Meclis üyeleridir. Karma Ko
misyon iki ay müddetle bütçeyi; müzakere edip 
lıazırladığı metni İkinci Meclise gönderiyor. Bu 
birinci şıktır. Sonra Senatoda bir hafta müzakere 
edilir. Senatoca bir görüş ayrılığı meydana ge
lirse o mevzuda Karma Komisyona gidilir. Kan-
n ı a Komisyon çalışmasını bitirip neticeyi Birinci 
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Meclise getirir. Bütçe de, Birinci ve İkinci Mec
lis arasında gidip geldikten sonra son şeklini 
alır ve kabul edilir. Birinci sistem bu. 

Şimdi, yapılmak istenilen değişikliğin sebe
bi de şudur; bir defa karma komisyon mevzuu 
yok. Birinci Meclisin bir Bütçe Komisyonu var. 
Bütçe Birinci Meclise geliyor. 2,5 aylık bir müd
det içerisinde tetkikini yapıyor ondan sonra 
bütçe îkinci Meclise geliyor. 15 gün içerisinde 
de bu Meclis bütçeyi tetkik ediyor, bu müddet 
içerisinde tadilini yapıyor. Eğer tetkikini biti
remezse; Birinci Meclise iade ediyor. Birinci 
Mecliste de tasarı olduğu gibi kanunlaşıyor. Bu 
suretle de îkinci Meclisin hüviyeti fiilen ortadan 
kaldırılmış oluyor. Bu hususu Coşkun Kırca ve 
Mümtaz Soysal ile konuştum. Onlar da aynı şe
yi söylediler. Benim teklifimde ise; şimdi bi
rinci sistemde yine ağırlık Birinci Mecliste olu
yor. Son söz yine Birinci Mecliste olacaktır. Fa
kat, îkinci Meclis daha ziyade devamlı, daha zi
yade Devlet adamlarından müteşekkil olduğuna 
göre birinci sistemi arz ve teklif ediyorum. îkin
ci Meclisin, Karma Komisyona vereceği üye nis-
beti ne olacaktır? Bunu burada istediğimiz gibi 
tanzim edebiliriz. 

YILDIZ AHMET — Efendim, ben de pren
sip itibariyle Karaveli'nin teklifine katılıyorum. 
Komisyondan Senatoya ve Senatodan Birinci 
Meclise geldiği zaman bunun ikinci sisteme gö
re büyük faydası olacaktır. Aded olarak bende
niz Birinci Meclisten 40, Senatodan 20 teklif edi
yorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, ben 
teklifin birinci kısmında birleşiyor, ikinci kıs
mında ayrılıyorum. Bugünkü tecrübemize göre 
bütçe hakikaten Karma Komisyonda görüşülüp 
hükme bağlanıyor. İkinci Meclis de millet ira
desini temsil ettiğine göre; benim teklifim şu : 
Son söz Millet Meclisine olsun. Ama, Karma Ko
misyon da eşit sayıda kurulsun. Eğer arkadaş
larımız bunu kabul etmezlerse o zaman tasarı
da olduğu gibi 1/3 ü Senatodan, 2/3 de Birinci 
Meclisten olsun. Bu suretle, müşterek bir otu
rumda bütçe tetkik edilsin. Hiç olmazsa bu su
retle bütçeyi bir neticeye bağlamak mümkün ola
caktır. Senato azaları iki yılda bir değişecek. 
İktidar partisi aleyhinde bâzı değişmeler olabi
lecek ve 4 senede bir de umumi seçim yapılacağı
na göre; Senato da üyeler arasında vâki olacak 
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j değişikliklerin iktidar partisi aleyhine bir du

rum yaratacğını kabul etmeye imkân yoktur. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, ben Karave-

lioğlu arkadaşımıza iştirak ediyorum. Yalnız 
Suphi'nin bir noktasına cevap vereyim. Birleşik 
toplantıda bir de Hükümete itimat oyu alına
caktır. Senato bütçeyi kabul etmekle itimat reyi 

I vermiş .olacaktır. Halbuki, Hükümet Birinci 
Mecliste itimat oyu verilmemesi dolayısiyle düşe-

I çektir. Ben bu bakımdan teklifi mahzurlu sayı-
I yorum. 

ATAKLI MUCÎP — Karavelioğlu'nun tek
lifine iştirak ediyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Bir noktada tereddüdüm 
var. Birinci fıkranın sonunda, bu komisyonda 
siyasi parti gruplarının temsili, Millet Mecli-

I sindeki sayılarının oranına göre olacağı kayıtlı
dır. Dün de konuştuğumuz gibi bağımsızlar 

I açıkta kalıyor. Bu nokta vuzuha ulaştırılmak 
için Senatodan 15, bağımsızlardan 5 kişi diye bir 
kayıt koyalım ve böylece bu mevzuu Karaveli
oğlu'nun teklifi şeklinde karara bağlıyalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben de Kara-
velioğlu arkadaşımızın teklifine iştirak ediyo-

I rum. Partiler bir nisbet dâhilinde temsil edile
cektir. Bunun adedi çok mühimdir. Yalnız do-

I zunu kaçırmıyalım. Şimdi bir parti % 50 ekse
riyetle iktidara gelmiştir. İktidara gelmiş olan 
partiden 15 kişi Bütçe Komisyonuna alınır. 15 

I kişi de diğer parti ve bağımsızlardan alınır. Se
nato için bu miktar değişebilir. Çünkü, Senato 

I seçimleri her iki senede bir yapılmak suretiyle 
1 % 50 nisbetinde değişmektedir. İktidara gelen 
I Hükümet muhakkak ki programını yürütecektir. 

Bütçe Komisyonunda iktidar partisini temsil 
edecek, adedin dozu artırılabilir. Bu 15 kişi 
iktidar partisinden, 7 kişi muhalefetten olmak 
üzere yekûnu 22 olarak kabul edebüiriz. Bura
da nisbet ve doz çok mühimdir. Nisbeti değişti
recek olursak bunun üzerinde münakaşa oluna
bilir. 

YILDIZ AHMET — Bundan evvelki müza
kerelerimizin sebebi katı ayırımlar olmasıdır. 
7 - 8 parti geldiği takdirde; nisbet ne olacaktır? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, ar : 
kadaşlar birinci sistemi kabul ediyorlar mı, et
miyorlar mı? 

BAŞKAN — Birinci sistemi oylarınıza sunu* 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
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KARAVELÎOĞLU KÂMİL — O halde, bir 

bağımsızlar meselesi, bir de sayı meselesi var
dır. Bu ikisini halledelim. Ben şöyle teklif edi
yorum. Birinci Meclisten 35, İkinci Meclisten 
15. Sebebi şu : İkinci Meclis hakikaten Devlet 
adamları vasfını taşıyan insanlardır. Birinci 
Meclise gelen insanlar ise biraz partizan ve 
biraz da demagoktur. İkinci Meclise biraz daha 
ağırlık verelim. (Bütçede esas olan komisyon ça
lışmasıdır. Son söz birinci Meclissin olduğuna 
göre bir hata da yapmış olmuyoruz. Her iki Mec
lis kendi varlığı nisbetinde Bütçe Komisyomi'n-
da temsil ediliyor.. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
35, 15 nisbetini kalbul edenler... Etımiyenler... 13 
oyla kabul edilmiştir. Şimdi', bu değişiklikle mad
deyi oyunuza sunacağım. Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki bağımsızlar ve parti (grupları da na
zara alınarak bu orantı ile Bütçe Komisyonu teş
kil edilecektir. 94 neü maddeyi ıkabud edenler... 
ratmiyender... Madde kabul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İkinci Mec
liste 50 tane bağımsız varsa, bunlardan- '5 tanesi 
seeiMn. Orantılı olmuş olur. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. Artık 
üzerinde konuşulamaz. Şimdi 95 nci maddeye 
geldik. 

(KARAMAN SUPHİ — 94 neü maddenin 4 
neü ve 6 ncı fıkraları var. Eski metnin 5 nci 
bölümünde Meclis üyeleri gider artırıcı ve eksil-
tici teklifler yapamaz denmişti. Yalnız dün ka
bul edilen metinde, Karma Komisyon da Ibu mev
zuun' içine alınmıştır. Beni bu teklife iştirak edi
yorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, du
rumu izah edeyim. Bu maddenin komisyonu şü
mulüne almasını istiyorum. (Bir karşılık bulmak 
.suretiyle teklifte bıılunulsun. 
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Fakat, 'benim teklifim sudur arkadaşlar : 

Bütçe Encümeni toplandığı zaman gerek Temsil
ciler, gerekse Senato azaları dinleyici olarak ge
lecektir. Temsilciler Mecliste yaptıkları teklif
leri aynen tekrar edeceklerdir. Onun için ıbus iş 
bizi çıkmaza götürür. Bütçe Komisyonuna işti
rak eden üyelerin hepsinin salâhiyetti vardır. 
Karavelioğlu arkadaşımızın bir dereceye kadar 
hakkı vardır. Yapılan teklifte dışardan üye gel
mesi de istenmefebedir. Şu halde Bütçe Komisyo
nuna bütün üyeler iştirak etmiş olacaklardır. 

ıKARAVELÎO&LU KÂMİL — Bütçe Komis
yonunda, yapılan teklifi üyelerden 'biri üzerine 
alırsa. Kabul edilen 93 neü maddede şöyle bir 
teklif vardır: Türkiye Cumlhaıriyet Meclisi1 üye
leri, bütçe kanun taşanlarının Genel Kurulda 
görüşülmesi sırasında, komisyona gider ve artış 
azaltıcı tekliflerde bulunabilir, deniyordu ki, bu, 
tasarıdan çıkarılmıştır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kâmil Beyin tek
lifi normaldir. Sureti katiyede iştirak edemem. 
Ama Bütçe Encümeninde ıgördülk ki, kimsenin 
yapamadığı; teklifleri, üyeler vasıtasiyle, komis
yon âzasi' olmıyanlar yapmışlardır. Diğer taraf
tan bu bütçe müzakerelerinin geciktirilmesine, 
Genel. Kurula geç ulaştırılmasına sebeJbolur. Ama 
buna mukabil, Bütçe Komisyonu üyeleri kulis 
faaliyetini daha iyi yaparlar, daha tatbikî olur. 
Haydar Beyan dediği gibi olur. Dar kapıyn ka
patıyoruz, bırakıyoruz; geniş kapıyı açıyorum. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Özigüneş hak
lı. Çünkü, nasıl olsa teklif yapan da komisyon 
üyeleri. Komisyonlarda istenilen teklif yapılsın, 
ama Mecliste bu olmasın. 

iTUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
komisyonda vazife aldığım, çalıştığım sırada ha
kikaten1 çok aeaip durumlarla karşılaştık. Bu, ev
velki metinden edinilmiş olan tecrübelerin mah
sulüdür. Türk Gençlik teşkilâtı 100 bin liraya 
razı iken, bâ&ı arkadaşlarımızın teklifi üzerine 
500 bin lira verilmiştir. Benim üzerinde durmak 
istediğim şey; Bütçe Komisyonu üyeleri1 esasen 
teklif yapabilirler. Bunun dışında Senato Mec
lisi üyelerinin de karşılıklı olarak teklif yapma
ları lâzımdır. 

BAŞKAN — Oürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTBAK SUPHİ — Kanaatimce bi

raz katı davranıyoruz. Mademki demokratik yo
la girdik orada üyelere konuşma yetkisi tanımak 

KARAVELİOĞLU KÂMİL ~ Efendim, 
Karma Komisyonda.' da üyelerce teklif yapılsın 
denmiştir. 

(Sonra, meselâ, Jandarma Genel Kumandanlı
ğına 7,5 milyon lira istimlâk için verilsin dendi, 
kabul ettik,, verdik. Komisyonda da bu yapılsın!, 
fakat Mecliste bu olmasın. 

TUNÇıKANAT HAYDAR — Efendim, Büt
çe Komisyonunda enine boyuma müzakere edili
yor. Karma Komisyonda da istediğimiz yapıla
bilir, Karavdioğiu/ntın da istediği gibi. 
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dıvruımıııdayız, onlar da haklı dâvalarda Bütçe 
Komisyonu üyeleri gibi konuşsunlar. Bunun an
cak bir tek 'mahzuru olabilir. Haristen konuşan
lar lüzumlu ve lüzumsuz birçok müdahaleler 
yapmaktadırlar ki, bu da Bütçe Komisyonu Baş
kanının ikazı ile durdurulmaktadır. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Refet. 
AKSOYOĞLU REFET — Komisyonda bâzı 

ek gelir kaynakları sağlayıcı veya gelir azaltıcı 
teklifler yapılabilir. Ancak, 'tasarının 'Genel Ku
rulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı, gelir 
azaltıcı teklifler yapılamaz 'dersek kâfidir. Ko
misyonda, karşılık göstermek .suretiyle, giderleri 
azaltıcı, gelirleri artırıcı teklifler yapılabilir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, benim, teklifim 
su olacak: 

Eski metnin, Meclisler üyeleri diye başiıyan 
bir son fıkrası var. Şimdi, bu son fıkra çıkacak 
ve onun yerine yeni metindeki son fıkra girecek, 
bu şekilde metin tamamlanacak efendim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu 
son fıkrayı ele alarak; mebusun hakkıdır, şura
ya, buraya para verin demek. Eni net teklif ka
naatimce budur. Diğerleri usul ve tekniğe aykırı
dır. 

(Burada, 94 neü maddemin son paragrafının 
aynen alınması yerinde, dur, kanaatindeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Kifayet teklif edilmektedir. 
Kifayeti oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, müsaa
de buyurursanız bir şey arz edeceğim, yazılı 
metinde gözden kaçtıysa bilmiyorum. İlk tasa
rıda karma komisyon en çok bir ay içinde görü
şecek, önce Senato Meclisine gelecek deniyor. 
Sonra Senato bir hafta içerisinde karara bağ
lar şeklinde Ikayit vardır. Şu şekilde olursa; ilk 
metne göre karma komisyon çalışması dahi Se
natoda 70 gün içinde neticeye bağlanır, dersek 
Senatoya daha uzun konuşma fırsatı vermiş 
oluruz. Bir haftaya sığdırılması doğru değil
dir. Bu 70 gün İçtüzükle düzenlenebilir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu Kâmil arkadaşı
mızın teklifini yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski metinde kalbul edilmiş olan 93 neti madde
nin son fıkrası oraya girecek. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, tekriri 
müzakere taleJbediyoru'm, Kabul edilen 93 ncü 

5. Mi Ö : İ 
I maddeyi kabul edecek olursak Bütçe Karma 

Komisyonda konuşulacak ve bir haftada Sena
toda konuşulacaktır. Karma Komisyon dâhil Se
natoda konuşma müddetinin 70 gün olmasını 
kabul edersek bu daha iyi olur, zamandayım. 
Bunu İçtüzükle halletmek suretiyle Senatoya 
çok dar bir zaman içinde bütçenin konuşulma
ması için bir yer veriyor demektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim Mec
listeki esasa tesir etmiyecek mahiyetteki nu
tukları bir tarafa bırakırsak, Bütçe üzerindeki 
konuşmalar az olacaktır. Onun için, Bütçe bir 
haftada eılkar. Çünkü, Genel Kurulda gelir artı
rıcı teklifler yapılamıyacak ve bütçe fasıl fasıl 
kabul edilecek. Bu bakımdan bir hafta, yerin
dedir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu teklif üzerin
de konuşmak istiyorum. 

Arkadaşımız haklı, fakat bir hataya gidi
yoruz. Çünkü, İçtüzük hükümleriyle bu husus 
sağlanır, ama, İçtüzük hükümleri değişir hü
kümlerdir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 70 
günlük teklif 75 gün olsun. Falkat, bütçe, en 
geç bir haftada Senatoya gider ve bir haftada 
da, orada görüşülür. Ama., elastikiyet yok, 

(Yurdakuler Muzaffer Riyasete geçti.) 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, en son 
bize gelen tasarı tetkik edilecek olursa, buna: 

göre tasarılar ve raporlar ilk önce Millet Mec
lisinde görüşülür ve en geç iki ay içinde sonu
ca bağlanır. Şimdi ise zaman tahdidi yoktur. 
İçtüzüğe bırakılmıştır. Zaman değişmiyor, hep
sinin üç ay içinde neticeye ulaşması zarureti 
vardır. Onun için 70 gün üzerinde ısrar ediyo-

I ruz. 
ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bütçenin 

tümü üzerinde görüşüleceğine ^nre bence bu 
müddet kâfidir, zannediyorum. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, tümü üzerin

de görüştük. Mademki Devlet Bütçesi görüşü
lüyor. Bunun için bir iki ay fazla müddet ver
mek de mümkündür. Bir hafta yerine 10 gün 
diyelim daha salim bir neticeye varmış oluruz. 
Çünkü 10 gün içerisinde Birinci Mecliste ne 
söylenmişse îkinci Mecliste de' aynı şeyler söy
leneceğinden bu 10 günlük müddet kâfidir, zan-

I nediyorum. 

— il — 
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BAŞKAN — Kifayet teklif 'edilmektedir, oy- I 

lannıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Şimdi iki teklif vardır. Birinci teklif 70 gün 
diyelim, ilerde işi tüzüğe bırakalım. İkinci tek- I 
lif de bir hafta müddeti 10 güne çıkaralım., 
Bir üçüncü teklif ise olduğu gibi kalsın. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada bir nok
ta var; bir haftada görüşülür ve bir haftada I 
sevk edilir. Bu bir haftadan istifade mümkün
dür. 

BAŞKAN — Efendim, teklifleri oya suna
cağım. 

önce, Suphi Beyin teklifini, 70 günü kaibul 
edenler... 6. 

Ahmet Beyin teklifini, 10 güne çıkarılması
nı kabul edenler... 11. I 

3 ncü teklif; maddenin olduğu gibi kalma- j 
sini kafbul edenler;.. 7. 

Böylece, 10 gün olarak kabul edilmiştir. Bu
na göre metin değiştiriliyor. Maddeyi bu deği
şiklikle kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Yürütme I 

A) Cumhurbaşkanı I 
I. Seçimi ve tarafsızlığı I 

Madde 95. :— Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince, kırk yaşını doldurmuş 
ve yiÜks'ek öğrenim yapmış kendi üyeleri ara
sından, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile I 
ve gizli oyla yedi yıllık bir süre için seçilir; ilk 
iki oylamada 'bu çoğunluk sağlanamazsa, salt ço- I 
ğunlukla yetinilir. I 

Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaş
kanı seçilönıez. I 

Cumihutfbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği I 
kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli
ği sıfatı sona erer. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, müddet hak
kında konuşacağım. Fazla görüyorum bu müd
deti. C. Senatosu ile henıahenk olmasını sağ
lamak g«r£k. Ge^en gün de arz ettim, mahzur 
var dendi. 

Bir devre içinde mütaakıp Cumhurbaşkanına 
sıra geimiyeceğinden 6 «enelik müddet bunun I 
tarafsızlığını devam ettirmeye kâfidir. İkinci se- I 
ne de yine Cumhurbaşkanlığını eskisi yapacak
tır. Senatoda bu ihtilâfı 'bu suretle halletmek 
mümküdür. 2 nei defa, üst üste seçilmesine im- ( 
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kân olmadığından tarafsızlığına hiçbir suretle 
halel gelmez. Onun için 6 sene olarak derpiş 
edilmesini teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — 5 sene olması daha 
muvafık olur kanaatindeyim. 

KOKSAL OSMAN — Bu tarafsızlar dediği
miz şahıslar üç. senede bir değişecek midir. (De
ğişecek sesleri) 

KARAVELİOĞLII KÂMİL — Bendeniz 5 
sene olmasını ve iki defada değişmesini arz ede
rim, 7 seneye iştirak etmiyorum. 4 sene için mil
letvekili, 6 sene için Ayan Meclisi seçimi yapıl
dığına göre, bunun 5 sene olması daha muva
fık olur. Devamlılığı sağlamak için 5 sene olma
sı ve iki devrede seçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Arka arkaya seçim yap

manın mahzurunu elbette takdir buyurursunuz. 
Onun için 'bendenizce 7 sene olması daha muva
fık olur zannederim. Arkadaşlarımız diyorlar ki; 
kendisini seçmiş olanlarla çalışmıyor, yeni ge
len bir heyetle çalışıyor. Senato üyeleri eski 
Cumhurbaşkanının seçtiği üyelerdir. Bir Cum
hurbaşkanını, büyük bir denge unsuru olarak 
görüyoruz. Kendisi tarafsız olarak vazife de
ruhte edecektir. 

Kısaca; istifa ettiği bir partisi vardır. Bu 
parti yine çoğunlukla iktidarda ise mesele yok. 
Fakat, ıbaşka 'bir partiden gelmişse, büyük bir 
denge unsuru olacak olan Cumhurbaşkanı için 
7 yıl uygundur. 

GÜRSOYTRA KSUPHİ — Efendim, Cum
hurbaşkanlığı Senato üyeliğinden daha az ("»nem
li bir görey midir? 

KOKSAL OSMAN — Efendim Senatörler 
değişir, bu bakımdan bence de 7 yıl olarak kal
ması uygun olur. 

CÜESOYTRAK SUPHİ — Efendim, yedi 
yıl olmasının (bir defa daha derpiş edilmesini arz 
ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — özgüneş Mehmet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET —* Ortada bir teşki

lât vardır, eğer Reisicumhur seçilecek olan zat 
teşkilâta dayanmıyorsa ne kıymeti vardır? 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Cum
hurbaşkanının tarafsız olması isteniyor. Kütle 
mevzüııhahis değildir... 
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YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

bendeniz arkadaşıma iştirak edemiyeceğim. Bu
rada deniyor ki partisi ile ilgisi kesilirse üyelik 
sıfatı sona erer. Bir insanın üyelik sıfatının so
na ermesi teşriî masuniyetinden tecerrüt etmesi 
demek değildir. Reisicumhur herkes tarafından 
sevilen insan demektir... 

ERSÜ VEHBİ — Cumhurbaşkanının taraf
sız hareket eder bir insan olması lâzımdır. Onun 

'için'Mehmet özgüncş arkadaşımın mütalâalarına 
iştirak edemiyorum... 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, Reisi
cumhur halk tarafından seeilseydi Vehbi arka
daşımı desteklerdim. Çünkü Reisicumhur 'bir si
yasi organizasyona dayanarak o makama gel
mektedir- Binaenaleyh, bu istinatgahını kaybet
miş olan bir adamı daha hâlâ başta tutmak, hem 
o adam için günah, hem de memleket için. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, yeterlik tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterliği oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Şimdi, teklifleri oya sunacağım a-vf endim. 
ATAKLİ MUCÎP — Efendim, 6 yi geri 

aldım. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Ben teklif edi

yorum 6 yılı efendim. 
BAŞKAN — önce, 5 sene ve üst üste 2 dev

re seçilmesi teklifini kabul edenler... 4. 
5 seneyi 2 devre seçilmemek kaydıyla kabul 

edenler... 5. 
6 seneyi Çelebi arkadaşımız teklif ediyor, 

bunu kabul edenler... 3. 
Maddeyi olduğu gibi kabul edenler... S. Et

miyenler... 6. 
Madde, olduğu gibi kabul edilmiştir efendim. 

TL And içmesi 
Madde 96. — Cumhurbaşkanı, görevine baş

larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 
şöyle and içer: 

«Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin 
bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı koyacağım; Mille
tin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı 
sayacağıma ve savunacağıma; însan Haklarına 
dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerin
den ve tarafsızlıktan ayrılmıyacağıma; Türkiye 
Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yücelt -
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j mek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek 

için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma 
namusum üzerine söz veririm.» 

BAŞKAN — Efendim, (burada «koyacağım» 
diyor. Bir yerde de «koyacağıma» diyor. Hepsi 
«Koyacağıma» olsa. (Koyacağım, daha kesin 
sesleri) 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Burada «ko
yacağım» kelimesinin «koruyacağıma» olarak 
tashih edilmesini rica edeceğim. O zaman şöyle 
olması lâzımdır. Milletin bütünlüğüne yönelecek 
her tehlikeye karşı koruyacağım, milletin kayıt
sız şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayaca
ğım... diye olacak. Bu tashih yapılmazsa düşük 

I gibi geliyor bendenize. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, arkadaşım gerçi 

'hassasiyet gösteriyorsa da cümlede düşüklük ol
madığını tahmin ediyorum. Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliği olmasaydı arkadaşımın dediği 
doğru olurdu. 

BAŞKAN — Karavelioğlu arkadaşımızın tek
lifi veçhile maddenin tashih edilerek yazılması
nı yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

III. Görev ve yetkileri 
Madde 97. — Cumhurbaşkanı Devletin başı

dır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve mil
letin birliğini temsil eder. 

Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe Bakanlar 
Kuruluna başkanlık eder; yabancı Devletlere 
Türk Devletinin temsilcilerini gönderir ve Tür-
kiyeye gönderilen yabancı Devlet temsilcilerini 
kabul eder; milletlearrası andlaşmaları onaylar 
ve yayınlar; sürekli hastalık, sakatlık ve kocama 
sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebi
lir veya kaldırabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mıf Maddeyi yüksek! oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

TV. Sorumsuzluğu 
Madde 98. — Cumhurbaşkanı, görevleriyle 

ilgili işlemlerinden sorumlu değildir. 
Cumhurbaşkanının bütün kararlan, Başba 

kan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu kararlar
dan Bâşbaikan ile ilgili (Bakan sorumludur. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Cumhıirbaş-
| kanının görevleri ve «ortrmluluğu hafekmçla 99 
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ncu maddede kayıt vardır. Ama ileride çeşitli i 
tefsirlere yol açabilir. Hiyaneti vataniyeye gi
rer mi, girmez mi? diye tereddütler olur. Malû-
muâliniz her görev bir sorumluluk ieabettirir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu hüküm kıral ve 
saraylardan kalma bir hükümdür. Malûmuâliniz 
.sorumsuz şahıs olamaz. Cumhurbaşkanı Meclise 
karşı sorumlu olmalıdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu kayıt 99 ncu maddede 
vardır, buraya bunu sokmaya imkân yok. Çün
kü, Cumhurbaşkanına bir yetki verdik. Başba
kana danışıp sonra Meclisi feshetme yetkisi var. 

Fakat, Meclisteki faaliyet, çalışmalar mem
leketin hayrına değil, yani Meclis soysuzlaşmış-
sa, bu takdirde fesih yoluna gidiliyor. Bu ba
kımdan., Meclise karşı sorumluluğu nasıl tesbit 
ediyorsunuz? Anayasa var. Fakat tümü için 
doğru olmaz. Sorumlu olmadığı husus da var. I 

AKSOYOĞLU RAFET — Efendim, Vehbi 
Bey arkadaşımızın haklı olduğu nokta var. Bu I 
•bakımdan sorumlu olamaz, kanaatindeyim ben- I 
deniz. - I 

KAPLAN KADRİ — Efendim, fesih yetkisi 
vermişiz. Fakat, ona danışacak, buna danışacak. I 
Bu takdirde Anayasaya aykırı bir iş yapmamış i 
oluyoruz. Mutlaka bir sorumluluk var. J 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Mec : 

lise karşı sorumlu dersek Refet Beyin söylemiş I 
olduğu hususlarla karşıkarşıya geliriz. Reisi- I 
cumhurdan beklediğimiz neticeyi alamayız. Oün- j 
kü 99 ncu maddede sarahat vardır. Müsaade j 
ederseniz o maddeyi okuyayım : 

Madde 99. — Cumhurbaşkanı, vatan hain- 1 
liginden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi j 
"üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üze- i 
rine, üye tam sayısının üçte ikisinin vereceği i 
kararla suçlandırılır, denilmektedir. Bu bakım
dan bitaraflık beklediğimiz Reisi cumhurlıık mü- I 
essesesini zed'elenıiyelim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Cumhurbaş
kanına verilmiş vazife yok ki sorumlu olsun. 
Verilen vazifeler malûmdur. Onun için kifayet 
teklif ediyorum. I 

.BAŞKAN — Kifayet teklif edilmektedir. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlet... Kabul edilmiştir. Şimdi bir teklif var; j 
Cumhurbaşkanı yaptığı işler dolayısiyle Türki- I 
ye Büyük Millet'Meclisine karşı sorumludur de- I 
rıiyor. Bu tadil teklifini oylarınıza sunacağım. | 
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i Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme

miştir. Maddeyi olduğu gibi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

V. Sorumluluğu 
Madde 99. — Cumhurbaşkanı, vatan hainli

ğinden dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üze
rine, üye tam sayısının en az üçte ikisinin Mec
lislerin birleşik toplantısında, vereceği kararla 
suçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi aynen yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad-

I de kabul edilmiştir. 

VI. Cumhurbaşkanına vekillik etme 
I Madde 100. — Cumhurbaşkanının hastalık ve 

yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak 
I görevinden ayrılması hallerinde, görevine d'ön-
I meşine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir se-
I Ibeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması ha-
I linde de yenisi seçilinceye kadar, Cumhuriyet 
i Senatosu Başkam Cumlhuribaşkanlığına vekillik 
I eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar-
j kadaş var mı? Maddeyi yiüksek oylarımıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla 
I kabul edilmiştir. 

I VII. Görevin sona ermesi ve yeni Cumhurbaş
kanı seçimi. 

Madde 101. — CumJhurbaşkanınrn görev sü-
J esinin dolmasına onlbteş gün kalınca veya Cum

hurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer; Türkiye 

Büyük Millet Meclisi toplamk değilse, hemen 
I toplantıya çağırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar-
J kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarımıza sunu

yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Madd<e av-
j nen kabul edilmiştir. 

T. (Kuruluş. 
B) Balkanlar Kurulu 

Madde 102. — Bakanlar Kurul u, Başbakan 
i ve Bakanlardan kuruludur. 

Başbakan, Cumhurbaşkanı uca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. 

©akanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
J leri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahi'b-
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olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhur
başkanınca atanır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Başbakanca ye
line Başbakan diyelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Bunu kalbine düşmelerim 
önlemek için dile getirmek istiyorum. Barbakan, 
Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çoğunluk partisinin üyeleri arasından atanır 
diyelim ama bir Devlet Başkanı çoğunluk parti
sinden seçilmiyebilir. Aksi takdirde muhalefet 
partilerinden seçilecek Başbakan Meclisin kargı
sına çıkacak; bana güven oyu verir misiniz, diye
cek ve düşecektir. 

BAŞKAN — Efendini, §u kaide, maddeyi ta
dil teklifini yani, T. B. M. M. nin çoğunluk par
tisinin üyeleri arasından seçilir şeklindeki tadil 
teklifini oya «umuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmemiştir efendim. 

Şimdi, burada, küçük bir redaksiyonla yani, 
(m) çıkıyor ve (tarafından) diye tadil teklifiyle 
maddeyi oya sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oya sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

II. işe başlama ve güven oyu. 
a) Göreve başlarken güven oyu. 

Madde 103. — Bakanlar Kurulunun listesi 
tam olarak meclislere sunulur; Meclisler tatilde 
ise toplantıya çağırılır, 

(Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşun
dan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir 
Bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet 
Meclisinde giü'ven ayıma başvurulur. Güven oyu 
k in görüşmeler, programın okunmasından iki 
tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin 
'bitiminden 'bir tanı gün geçtikten sonra oylama 
yapılır. 

ıBAŞKAiN —- Söz istiyen var im efendim?. 
Buyurunuz, öagüneş. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben bu
rada bir haftayı az buluyorum, programı için. 
Alelacele, sümmettedarik bir program getirmek-
tense, bu müddeti 15 güne çıkaralım, dalha iyi bir 
program getirilmesi mümkün olsun. 

KARAVELİO&LU KÂMİL — Barbakanın 
programı bellidir, hazır olsun. 

KÜÇÜK SAMİ — Kalbul edilen seçim nispî-
dir. Bugün iktidara gelmesine namzet gördüğü

nüz Halk Partisinin kullanacağı oy nisbeti % 42 
""yi geçmiyecektir denseydi o zaman arkadaşımın 

dediği olurdu. Çünkü birkaç koalisyon hükümet
leri kurulacaktır. Bu takdirde koalisyon hüküme
tinin elbette bir programı olacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Sami Beyin bu
yurduğu hallerde kabine buhranları ile karşı 
karşıya kalındığı zaman mütemadiyen güven 
oyuna .başvurulacaktır. 

BAŞKAN — Bu haftalık müddet 16 güne 
çıkarılsın, gelecek hükümetler sümmettedarik 
programlarla ortaya çı'kmasmlar. Bunun İİ5 gü
ne çıkarılmasını yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde olduğu gibi 
kalbul edilmiştir. 

b) Görev sırasında güven oyu. 
Madde 104. — Başbakan, gerekli görürse, Ba

kanlar (Kurulunda ^görüştükten sonra, Millet 
Meclisinden güven isteyebilir. 

Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesin
den bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve gö
rüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe 
oya konulamaz. 

Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt ço
ğunluğuyla reddedilebilir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — İstem ke
limesini ilk defa görüyorum. Güven istemi Mil
let Meclisine bildirilmesinden bir tanı gün geç
medikçe oya konulamaz deniyor. Onun için 
birisinin istemi, diğerinin de isteği olması lâ
zımdır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Talep ile arzuyu 
ayrı ayrı görmüşler. Bu talebi karşılıyor. Türk
çe iki mefhum vardır, biri arzu diğeri de ta
leptir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Re
daksiyon yapılması teklifi vardır. Bunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde olduğu. 
gibi ittifakla kabul edilmiştir. 

III. Görev ve siyasi sorumluluk 
Madde 105. — Başbakan Bakanlar Ku

tulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında 
iş birliğini sağlar ve Hükümetin genel siyase-
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tinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, 
bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu
dur. 

Her Bakan, kendi yetikisi içindeki işler
den ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den ayrıca sorumludur. 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar 
bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leriyle aynı durumdadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yükseik oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

IV. Bakanlıkların kurulması ve Bakanlar 
Madde 106. — Bakanlıklar, kanunun koy

duğu esaslara göre kurulur. 
Acık olan Bakanlıklarla izinli veya. özürlü 

olan bir Balkana, diğer bir Bakan geçici ola
rak vekillik eder. Ancak, bir Bakan birden 
fazlasına vekillik edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yü
ce Divana verilen bir Bakan, balkanlıkfcan dü
şer. 

Herhangi bir sebeple boşalan Bakanlığa 
en geç on beş gün içinde atanma yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunujyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...- Mad
de kalbul edilmiştir. 

V. Tüzükler 
Madde 107. — Balkanlar Kurulu, kanu

nun uygulanmasını göstermek veya kanunun 
emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara 
aykırı olmamak şartiyle ve Danıştaym incele
mesinden geçirilerek, tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve 
kanunlar gibi yayınlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

VI. Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaş
kanınca yenilenmesi 

Madde 108. — Anayasanın 89 ncu ve 104 
maddeleri uyarınca verilen güvensizlik oyu se
bebiyle, on setkiz aylık bir süre içinde, Ba
kanlar Kurulu iki defa düşmüş ve üçüncü defa 
güvensizlik oyu verilmişi olursa, Başbakan, 
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Cumhurbaşkanından, Millet Meclisi seçimleri
nin yenilenmesini istiyebilir. Bu istek üzerine, 
Cumhurbaşkanı, Meclislerin Başkanlarına da
nışarak, seçimlerin yenilenmesine karar ve
rebilir. Yenilenme kararı Besmî Gazetede ya
yınlanır ve hemen seçime gidilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Cumhurbaşkanı 
Meclisin Başkalarına danışacak deniyor. Bu 
Başkanların fikrini her iki Meclisin fikri ola» 
ra'k mı. arz elecek, yoksa kendi fikri olarak 
mı arz edecektir? 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle ben arz 
edeyim; geçen gün gelen arkadaşlar izah ettiler, 
her başbakan daima Meclisle temas halindedir. 
Çeşitli meseleleri münakaşa etmektdir. Bu ba
kımdan Cumhurbaşkanı ile olan temaslarında 
görüşlerini kendisine bildirir. Bu itibarla, baş
kanlarla, daima görüşür. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu durum, 
Cumhurbaşkanının, kanaatini bağlamaz. Cum
huriyet Senatosu bağlamaz. 

ATAKLI' MUCİP — Efendim, bunun özel 
maddesi var; danışacak, isterse olur, istemezse 
olmaz. 

YILDIZ AHMET — Efendim, ben, Senato 
için diyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎNT — Efendim, arkada
şımızın teklifi Anayasa ile bağdaşmaz. Çünkü 
sisteme göre, meclisleri fesih yetkisi var. Eğer 
Ahmet Beyin söylediğini kabul edersek Meclise 
kısmen bu hakkı tanımış oluyoruz ki, bu doğru 
değildir. 

YILDIZ AHMET — Meclisin feshi talepleri 
de vardır. 

BAŞKAN — Kifayet teklif edilmektedir. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Ahmet Yıldız Beyin teklifi veçhi
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Madde olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 

VII. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 
Madde 109. — Millet Meclisi genel seçimle

rinden önce Bakanlar çekilir ve Başbakan geçici 
bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, Millet Meclisin-
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deki siyasi parti gruplarından, Meclisteki oran
larına göre üye alınır. 

Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayı
sını, Millet Meclisi Başkanı tesbit ederek Başba
kana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul et-
miyen veya sonradan çekilen partiler yerine, 
Millet Meclisi içinde veya dışından bağımsızlar 
arasından atanma yapılır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, seçim döneminin 
sona ermesi halinde, seçimin başlangıç tarihin
den önceki bir hafta içinde; 69 ve 108 nci mad
delerdeki yenilenme hallerinde ise, yenilenme 
kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren beş 
gün içinde kurulur. 

Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna 
başvurulmaz. 

Geçici Bakanlar Kurulu, seçimin devamı sü
resince ve yeni Meclis toplanıneaya kadar va
zife görür. 

. ERSÜ VEHBÎ -T- Efendim, hatırımda kal
dığına göre komisyon üyeleri ile birlikte arka
daşlarımız bir çalışma yapacaklardır. O toplan
tının neticesine intizaren bu madde müzakere
sinin yapılmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın dedikleri doğ
rudur, onun için oya koymıyacağım. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bir bağımsız 
meselesi vardır, burada konuşulacak ve- karara 
bağlanacaktı. 

ATAKLI MUCİP -— Efendim, bendeniz mad
denin gitmesine lüzum görmüyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben de arkadaşımın fik
rine katılıyorum. 

BAŞKAN — Teklif veçhile, maddenin görü
şülmesinin geri bırakılmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII. Millî savunma 
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 

Madde 110. — Başkomutanlık, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrıl
maz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu
nur. 

Silâhlı Kuvvetlerin komutası, barışta, Genel
kurmay Başkanına; savaşta gerekirse, Bakanlar 
Kurulunun teklifi üzerine. Cumhurbaşkanınca 
atanacak kimseye verilir. 

Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma Ba
kanlığına bağlıdır; görev ve yetkileri özel ka
nunla düzenlenir. 
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BAŞKAN — Efendim, 110 - 111 nci madde

ler hakkında Necip San arkadaşımız gelecek ve 
görüşecektik. Şimdiye kadar böyle bir görüşme 
yapmadığımıza göre bu iki maddeyi bırakmamız 
lâzımdır. 

ATAKLI MUCİP — Bu mevzu onların ya
nında konuşmak için bırakmıştık. 

ERSÜ VEHBİ — Şuraya buraya işi bağlar
sak işimiz geri kalır. Onun için 110 ncu madde
nin hemen görüşülmesini uygun görüyorum. 

ATAKLI MUCİP — 110 ncu maddenin ru
hu, kanaatimce, seçilme tarzındadır. Genelkur
may Başakanlığından, Savunmadan gelen tek
liflerle beraber, Haydar Bey arkadaşımızın de
diği gibi. Güvenlik Komisyonundaki arkadaşla
rımızın dediği gibi, Güvenlik Komisyonundaki 
arkadaşlarımızın da fikirlerini almak suretiyle 
ve Temsilciler Meclisindeki arkadaşların fikir
lerini de alara^; bizi aydınlatıcı duruma gelmez^ 
lerse, bu 2 maddenin burada müzakeresi uzun 
sürecektir. Bu bakımdan, bu maddelerin sonra 
müzakere edilmesini teklif ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, ben de 
bu iki maddenin tehir edilmesini ve görüşmele
rin burada tadil edilmesini yerinde görüyorum. 
Devlet Bakanımızı da davet edelim, konuşalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — 110 ncu mad
de hakkında Suphi Gürsoytrak arkadaşıma işti
rak ederim. Devlet Başkanı da hazır olsunlar. 
111 nci madde öyle değildir. Bunun hakkında 
karar alınmıştı. Komisyonda yapılan değişik
likte yer almamıştır. Millî Savunma yerine millî 
güvenlik olacaktır. En yüksek askerî temsilcile
ri yer alır şeklinde tadil edilmesi lâzımgelir. 
Onun için bu maddeyi görüşelim, bir karara 
varalım. Fakat 110 ncu madde öyle değildir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu iki madde 
pürüzlü maddedir. Komite Başkanımız dâhil bü
tün Komite üyesi arkadaşlarla birlikte konuşul
masını ve bugünkü konuşmalara nihayet veril
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi arkadaşımı
zın teklifi veçhile 110 ve 111. nci maddelerin geri 
bırakılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, 111 
nci madde hakkında Necip San'ııı çağırılması 
meselesi şu idi; arkadaşımız bu hususta şahsi 
çalışmalarım var, ' beni dinlerseniz iyi olur, ben 
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size bâzı şeyler izah etmek istiyorum demişti. 
Arzu ederseniz, konuşurken Necip San'ı dinleriz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim,, şu halde, 110 ve 111 
nci maddeler bilâhara görüşülecek. 

Şimdi, görüşmelere devam teklifini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

I. İdarenin esasları 
a) idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği 

Madde 112. — İdarenin kuruluş ve görevleri 
merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasla
rına dayanır. 

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür 
ve kanunla düzenlenir. 

Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya ka
nunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. İtti
fakla kabul edilmiştir efendim. 

b) Yönetmelikler 
Madde 113. — Bakanlıklar ve kamu tüzel 

kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren ka
nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle, yö
netmelikler çıkarabilirler. Yönetmelikler Resmî 
Gazete ile yayınlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. İtti
fakla kabul edilmiştir efendim. 

e) Yargı denetimi 
Madde 114. — İdarenin hiçbir eylem ve iş~ 

lemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz. 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâva
larda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden baş
lar. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan za
rarı ödemekle yükümlüdür 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. İtti
fakla kabul edilmiştir efendim. 

II. İdarenin kuruluşu 
a) Merkezî idare 

Madde 115. -— Türkiye, merkezî idare kuru
luşu bakımından, coğrafya, durumuna, iktisadî 
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şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, 
illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

İllerin idare yetki genişliği esasına dayanır. 
Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, 

birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler 
için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana 
getirilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen! Buyurunuz Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bilhassa, Güven

lik Komisyonunda çalışan Kadri Bey arkadaşı
mızdan, şunu açıklamasını rica ediyorum; İçiş
leri Bakanlığında bir çalışma vardı, bu yalnız 
il teşkilâtı olarak değil, diğer bâzı teşkilât ça
lışmaları, hazırlıkları da vardı. Bunların ne du
rumda olduğunu bilmiyoruz. Bunun memlekete 
sağlıyacağı fayda var mı, yok mu? Bununla ilgili 
arkadaşlarımız bizi aydınlatırlarsa biz de oyu
muzu ona göre kullanırız. Arkadaşlar durumu 
aydınlatsınlar, biz de o şekilde maddeyi tadil 
edelim. 

BAŞKAN — Efendim, İçişleri Bakanlığın
daki çalışmalar Muharrem İhsan Paşa zama
nından beri devam etmektedir. Henüz bir sonuç 
elde edilmiş değildir, bu teşkilât hakkında bu 
çalışmalar, teşkilât nasıl olsun, vilâyetlerin üs
tünde bir mekanizma mı olsun, Birleşik Ameri
ka'da olduğu gibi eyaletlere mi ayrılsın, coğ
rafi yapıları bakımından parçalara mı bölünsün 
şeklindedir. Çalışmalar hâlâ devam etmektedir, 

ERSÜ'VEHBÎ — Efendim, bu maddeyi te
hir edelim, İçişleri ve Başbakanlığın görüşleri
ni öğrenelim. Böyle bir teşkilâta gideceksek Ana
yasa ile bağlamıyalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Böyle bir şey 
bugün olmaz. 

ERSÜ VEHBİ — Teklifimi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

b) Mahallî idareler 
Madde 116. — Mahallî idareler, il, belediye 

veya köy halkının müşterek mahallî ihtiyaçla
rını karşılıydın ve genel karar oııghnları 'halk 
tarafından seçilen kamu tüzel kişileridir-. 

Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gös
terdiği zamanlarda ve 55 rıci maddede yazılı 
esaslara göre yapılır. 

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının or
ganlık sıfatını kazanma ve 'kaybetmeleri konu
sundaki denetim, ancak yargı yolu ile olur. 

38 ..._ 
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Mahallî idarelerin kurululşl<arı, kendi •ara

larında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, 
maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile kar
şılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. (Bu 
idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynak
ları sağlanır. 

BAŞKAN — Söz fctiyen?. Yok. Maddeyi 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İttifakla toalbul edilmiştir efendim. 

l ir . Memurlarla, ilgili (hükümler 
a) Genel1 kural 

Madde 117. — Devletin ve diğer kamu tü
zel 'kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüt
mekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği adî ve sürekli görevler, memurlar 
eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, 'hakları ve yükümleri ve diğer özlük 
işleri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen 1 Yok. Maddeyi 
oya sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
ittifakla -kabul edilmiştir efendim. 

b) Memur teminatı 
Madde 118. — Memurlar ve kamu kurumu 

niteliğindeki meslek teşekkülleri mensupları 
hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, 
isnadolunan 'hususun ilgiliye açıkça ve yazılı ola
rak 'bildirilmesi, yazılı savunmasının' istenmesi 
ve savunma için Tbelli 'bir süre tanınması şarttır. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası ve
rilemez. 

Disiplin kararları, yargı mercilerinin dene
timi dışında 'bırakılamaz. 

Asker kişiler hakkındaki hükümler saklıdır. 
BAŞKAN — Madde "hakkında söz istiyen'?.. 

Buyurunuz Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, ben 

burada, şöyle bir fıkra teklif ediyorum: Askerî 
disiplin mahkemelerinin kuruluş ve görevi e fi 
kanunla düzenlenir. 

AKSOYOĞLU REFET - Efendim, bu 8 nci 
maddede var. 

Bu maddede, mahkemelerin ifadesi doğru 
olmaz, kanaatindeyim. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendini, geri 
aldım teklif imi. 

BAŞKAN — Efendini, başka söz istiyen.1.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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I e) Memurların siyasî partilere girmemesi 

Madde Tl 9. — Memurlar ve kamu iktisadî te
şebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalı
şanlar, siyasî partilere üye olamazlar. Memurlar 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışanlar, gö
revlerini yerine getirirken, vatandaşlar arasın-

I da, siyasî kanaatlerinden dolayı herhangi bir 
I ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hük-
I müyle sabit olanlar, 'kamu hizmetinden temelli 
I çıkarılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen 1. Buyurunuz Yıl-
I diz. 

YILDIZ AHMET — Efendim, maddeye şu 
I kısmın eklenmesini uzmanlarla konuştuk: «Ka-
I mu özel teşebbüsleriyle, kamu yararlığında Iralu-
I nan» 

AKSOYOĞLir REFET — Bu, kabul edilen 
I 78 nci maddede Ahmet Yıldız arkadaşımızın tek-
I lifi olarak şöyle idi: Devlet ve kamu tüzel kişi-
I lerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda Devletin 
i veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğ-
I rüya veya dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve or-
I taklıklarda kamu yararına çalışan derneklerden 
i özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
I sağlanmış olanların .yönetim kurul] arında çalı-
I şanlar siyasi partilerde üye olamazlar merkezin-
I de idi. Şimdi 119 ncu maddenin şöyle olması lâ-
I zımdır. «Çalışanlar» dan sonra; kamu yararına 
I çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve 
I özel imkânları kanunla sağlanmış olanlar yöne-
I tim kurullarında ve 'başka işlerde görev alan

lar). 
ERSÜ VEHBİ — 78 nci madde redaksiyon 

I için iade edilmiştir. 
AKSOYOĞUT REFET — Kabul edildi. 
KÜÇÜK SAMİ — 78 nci madde Meclis üye-

J lerinin iböyle işlerde vazife almıyacağı hakkm-
I dadır. Buradaki ise, Devlet dairelerinden gayrı 
I teşekküUerdeki hizmetlilerin partililere girip 
I girmiyeeeği mevzuudur. 

ÇELEBİ BMANULLA.H — Kızılay Baş-
I kanlığı olsun, diğeri kamu tüzel kişilrei olsun 
I buralara siyasi partiler başkanlarının girmesini 
I rica ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Ben olabilir miyim? 
ERSÜ VEHBİ — Birinci şekil Çelebi arkada-

I şımın söylediği gibi serbest olsun şeklindedir. 
J Teinde 'bulunduğumuz ve sektiğimiz ıstırabı bi-
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iiyoraz. Onun için iştirak etmiyorum. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Yönetim ve, Denetim kurul
larında çalışan ne demektir? 

AKSOYOÖLU REFET — İdare Meclisinde 
çalışan murakıplar, müfettişler ve saire 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, genel müdürler? 
AKSOYOÖLU REFET — Giremezler bun

lar efendim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bunlar gir
mediği, mebusların bâzıları bağımsız oldukları 
halde bunlardan dailıa alt kademedeki! erin gir
mesi daha mahzurlu olur. Mebusların girmesi 
diğerlerinden daha az tehlikelidir. Çünkü, bun
lar daha hudutlu kimselerdir. Bunların istisma
rı daha az olur. Mademki mebuslar girmesin di
yoruz; partililerin de girmemesi lâzım buraya. 

ERSÜ VEHBİ — Çok doğru. 
• KAPLAN KADRİ — Efendim, yönetim, de
netim işlerinde uğraşanlar, girmesin deniyor. 
Girmezlerse çok tehlikeli olur. (Giriyor sesleri) 
Giriyorsa mesele yok. 

BAŞKAN — 119 ncû maddeyi yapılan ta
dille birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

IV. Özerk kuruluşlar 
a) Üniversiteler 

Madde 120. — Üniversiteler, ancak Devlet 
eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, bilim
sel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri
dir. 

Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen 
yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları 
eliyle yönetilir ve denetlenir; özel kanıma gö
re kurulmuş Devlet üniversiteleri hakkındaki 
hükümler saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her 
ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaş-
tırılamazlar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları 
serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve. işleyişleri, organ
ları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri öğ
retim ve araştırma görevlerinin üniversite or
ganlarınca denetlenmesi, bu esaslara göre ka
nunla düzenlenir. 

Siyasi partilere üye olma yasağı, üniversite 
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öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanmaz. 

YILDIZ AHMET — Efendim, tenevvür et
me bakımından bir sual soracağım. 120 nci mad
denin üçüncü fıkrasında; üniversite öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, serbestçe araştırma ve 
yayında bulunabilirler deniyor. Kanunlara ko
nan hükümler makabline şâmil olur mu? Bu ba
kımdan bunun tavzihine ihtiyaç vardır. Orada 
yar>gı organına müracaat hakları varsa, her öğ
retim üyesinin. Anayasanın 120 nci maddesine 
göre, lehine şâmil olur. 

İkinci husus son fıkrada «siyasi partilere 
üye olma yasağı, üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcıları hakkında uygulanmaz» deniyor. 
Partiye üye olmalarında şu şart vadır : Partide 
görev almamak. Bunun büyük mahzurlarını 
gördük. Parti teşkilâtında görev almasın, pro
paganda yapmasın. Propaganda yapamaz, teş
kilâta giremez; bu kayıtlar altında olabilir. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, iki 

husus üzerinde konuşmak istyorum. 
Birisi, Ahmet Bey arkadaşımızın bahis bu

yurduğu husus, diğeri ise; Cumhuriyet gazete
sinde çıkan bir yazı hakkında. 

Söz konusu olan bu yazı, «Üniversite muh
tariyeti inceleniyor» diye bir yazıdır, Deniyor 
ki; kimin yazdığını bilmiyorum, fakat, üniver
site muhtariyeti bu hale getirilmek isteniyor. 
Üniversiteler, kendileri arasından seçilen üye
leri kendi aralarından seçilen organları vasıta-
siyle yönetilir, denetlenir. Üniversite Kanunun
daki hükümler saklıdır. Birinci cümlede yetkili 
öğretim üyeleri kurulu organlarını kanun tes
hil eder denildiğine göre bu kanun üniversite 
vönetim kurulu üyeleri ile ecnebi profesörlere 
de şâmil değildir dernektir. Bu husus bir orga
na verilmiş ve bu organ da kanunla tesbit ede-
ce#ine göre üniversite muhtariyeti hakkındaki 
teklifim şu olacaktır, daha evvel yapılan tek
lifi arz edeyim; bir üniversite üyesi fikir ve ka
naatinde serbest olacaksa, fikir hareketlerinden 
dolayı, mahkemeler dışında hiçbir idari takibata 
'"Trıyamaz, deniliyor. Benim teklifim; geçen 
>;ün de arz etmiştim, her iki tezin de kuvvetli 
^benleri vardır. Üniversite öğretim üyeleri 

'»artilere girsin, partilerde idari vazife almasın, 
üniversite particiliğe alet olmasın. Birincisi bu
dur. 

— 20 
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ÖZG-ÜNEŞ MEHMET — Efendim, üniversi

te ayarı olarak yüksek okullarımız var, bir" de 
üniversite ayarı olmıyan yüksek okullarımız var. 
Bunlara devam edenler arasında, tamamiyle 
Devlet memuru durumunda bulunan kimseler de 
yar. Ben, burada bir istisnayı uygun bulmuyo
rum. Bu Anayasa ile bir istisna yapmak müm
kün olmamalıdır 

KAPLAN KADRİ — ©fendim, Kâmil Kara-
veîioğiu arfcadaşıının fikirlerine 'ben de iştirak 
ederim. Üniversite üyelerine tam serbesti verme
yip de müesseseye vernik ıgayet tehlikelidir. Mü
esseseye vermeyip de öğretim1 üyesine vermek, o 
da o kadar tehlikelidir. Ben her ikisine «aynı şe
yin verilmesine taraftarım. Çünkü muhtariyete 
sahip kamu tüzel kişileridir. Muhtariyetin (bitr 
hududu vardır. Üniversitelerin bu muhtariyeti' 
ve yasama organı karşısındaki durumunun ku
ruluş kanuniyle düzenlenmesi lâzımıdır. İkincisi; 
yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları eliy
le yöneltilir deniyor ki Türkiye'de yetkili profe
sörler olduğuna göre istediği gibi faaliyet göste
rebilirler. Binaenaleyh yetkili lâfının kaldırılma
sı gerekmektedir. Bu yeftki ecnebi profesörlere de 
tanınacak olursa, muhtariyetin arkasında, -iste
dikleri gibi kullanabilirler. 

Bir de siyasi partilere üye olma meselesi var. 
Bu, öğretim yardımcılarınla kadar teşmil edilme-
melidir. Asistanlar da siyasi partiye girerlerse, 
o zaman parti ocağı haline 'gelir, üniversiteler. 
Çünkü ibir üniversitede yüzlerce asistan vardır. 

Arkadaşlar, görülüyor ki, madde iyi hazırlan
mamıştır. Bunun üzerinde bir kere daha düşü
nülsün, yeniden 'görüşelim. 

BAŞKAN —Küçük. 
KÜÇÜK SAMÎ — Benlim söyleyeceklerimi 

'arkadaşlarım ifade ettiler. 

BAŞKAN-T Eîrsü. 
EBSÜ VEHBÎ.-r Ben ikinci fıkra üzerinde 

duracağım. «Yetkili öğretim üyelerinden kurulu 
organları eli' ile yönetilir ve denetlenir, » deni
yor. Yalnız, malî muhtariyet yok. Hükümet ta
rafından belli bir para verilecek. Bu parayı yö
netim kurulu sarf edecek. Malî murakabe nasıl 
olacak? Parayı istediği gibi kullanabilir mi?-Ya 
suiistimal olursa. Bir maliye müfettişi gidip de
netleme yapamaz mı? Bu müesseselerin parasını 
veren Devlet, malî bakımdan murakabe edebilme-

İidir. 
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Bu bakımdan, maddenin bir kere daha tetkik 

edilmesini ben de teklif edeceğim. Biraz Önce 
•bir de makaleden bahsedildi. Ben bu maddeye 
daha açık bir ifade verilmesinin uygun olacağı
na kaaniim. 

(BAŞKAN — Tunekanaıt. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim; 120 

ne i maddenin tekrar görüşülmek üzere Komisyo
na havalesini arz ve teklif ederimi. 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eıtmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

b) Radyo ve televizyon idaresi ve 
haber ajansları 

* Madde 121. — Radyo ve televizyon istasyon
larının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği halinde, 
kanunla düzenlenir. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, ta
rafsızlık esaslarına göre yapılır. 

Radyo ve televizyon idaresi, kültür ve eğitime 
yardımcılık görevinin gerektirdiği yetkilere sa
hip kılınır. * 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten ma
lî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı 
esastır, 

•BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 
Yok. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

V. Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
•kuruluşları 

Madde 1'22. — Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve 
organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri 
arasından seçilir. 

idare, seçilmiş organları, bir yargı mercii 
kararına dayanmaksızın, 'geçici veya sürekli Ola
rak 'görevinden uzaklaştıramaz. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve 
işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Buyurun Ersü. 
ERiSÜ VEHBİ — Burada, mahkeme kararı 

olmadan bir kötü harekette bulunursa, bunun 
için İdare Meclisi veya Müdürler Kurulu topla
nacak kötü ahvali bulunan bir insan için durum 
nasıl olacak? Anlaşılmıyor. «İdare, seçilmiş or
ganları, bir yargı mercii kararına dayanmaksı
zın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzak
la stıramaz» deniyor. 

— 21 — 
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BAŞKAN — Tadil (teklifi var mu? Yok. Mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Eıt-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

VI. Olağanüstü yönetim usulleri 
a) Olağanüstü .haller 

Madde 123. — Olağanüstü hallerde vatandaş
lar için konulabilecek para, mal ve çalışma yü
kümleri ile bu hallerin ilânına, yürütülmesine ve 
kaldırılmasına ilişkin uisul'ler 'kanunla düzenle
nir. 

BAŞKAN — özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Burada «yürütül

mesine ve kaldırılmasına» deniyor. Biraz çapra
şık bir Türkçe kullanılmış. Halbuki bunun «yü
rütülmesi ve kaldırılmasiyle ilgili usuller kanun
la düzenlenir.» olursa daha güzel ifade edilmiş 
olur. 

AKSOYOÖLU REFET — Maddede şöyle di
yor : Olağanüstü haillerde vatandaşlar için konuj-
labilecek para, mal ve çalışma yükümleri ile bu 
hallerin ilânına, yürütülmesine ve kaldırılması
na ilişkin usuller kamumla düzenlenir.» 

ÖZGÜNEıŞ MEHMET — Efendim, Osmanlı
ca düşünülmüş, Türkçe yazılmış, onun için böy
le çapraşık. 

KAPLAN KADRİ — Çalışma yükümleri, sa
dece olağanüstü hallerde olabilir. Bâzı hallerde 
bu zaruri olabilir. Memleketin 'zaruretleri, yü
kümlü çalışmayı iealbettirebilir. 

Bu tasarının 4S nci maddesinin 3 ncü fıkra
sında angarya yasak edilmiştir. Bu maddeyi de 
göz önünde tutmak lâzımdır. 

TIINÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, iş 
mükellefiyeti haıkfcmda bir kanun tasarısı gelmiş
t i Bu tasarıyı inceledik. Mütehassısların söyle
diğine göre, mükellefiyet; aısulü ile yapılan çalış
ana hâsılası, serbest iş hâsılasından daha fazlaya 
maMduğu görülmüştür, iş daha pahalıya mal 
olmaktadır. Bunu sadece hatırlatmak makisadiy-
le söyledim. 

ıÇElLEBl EMANÜLLAH — Olağanüstü hal
lere ne düşelim., ine de mükellefiyet istiyelim, 
temenna edelim. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Özgüneş'in 
teklifine iştirak: ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, öztgüneş'in 
«Yürütülmesi ve kaldırılması ile ilgili usuller fea-
nun ile düzenlenir.» 
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Maddeyi bu değişiklikle kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilnûştir. 

tb) Sıkıyönetim. 
Madde 124. — Savaş hali, savaşı gerektirecek 

Ibir durumun ıbaşg!ösıtermesi, ayaklanma olması 
veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey
lemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belir
tilerin meydana çıkması sebebiyle, Bakanlar Ku
rulu, süresi bir ayı aşmamak üzere, yurdun bir 
veya birden faızla bölgesinde veya her yerinde 
sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar. 
Meclisler toplanık değilse, hemen toplantıya çağı
rılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak 
üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kararına bağlıdır. Meclis, gerekli gördüğü za
man sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi ta-
mamiyle de kaldırabilir. Bu kararlar, Meclislerin 
birleşik toplantısında alınır. 

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, 
hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin na
sıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanaca
ğı veya durdurulacağı kanunla gösterilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Karatveli-
oğlu. 

ıKAEAYİELtOĞLÜ KÂMİL — Elemdim, bu- f 

#ada üç aylık süre bir aya indirilmiş vaziyette. 
Ben bu bir ayı çok kısa buldum. Geçmişteki kö
tü tatbikata bakarak bunu bağlamakta bir mâna 
yok. Gerçi icabında iki ay uzatabilecek, ama za
ten bunu Meclise soracak, onun tasvibini aldık
tan sonra yapacak. O halde, «üç ayı aşmamak 
üzere» demeli. Bu kadar sıkıştırmaya lüzum yok
tur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Bu üç ayda hiçbir mahzur yoktur. Şu halde Ka-
ravelioğlu'nun teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

124 ncü maddeyi bu tadil şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VII. Kanunsuz emir. 
Madde 125. — Kamu hizmetlerinde her han

gi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üs
tünden aldığı emri, yönetmelik, tüızük, kanun ve
ya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine 
getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. 
Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu enirini yazı 
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ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri 
yerine getiren sorumlu olmaz. 

Konusu suç teşkil eden emir, hiçibir suretle 
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumlu
luktan kurtulamaz. 

Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele liflilerde 
kamu düızeni ve kamu güvenliğinin korunması 
için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

(BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHfâî — Efendim, 2 nci fıkra tanıa-

miyle yersizdir, kanaatindeyim. Yukardaki fık
rada bunu bir Anayasa teminatına bağlıyor. Ve
rilecek olan emri Anayasaya ve kanunlara aykırı 
ıgören memur bunu reddeder, ondan sonra, bu 
sefer üstünden aldığı yazılı emir ile, bu suç olsun 
'veya olmasın, bu emri yerine getirmekle yükümlü 
Ibulunuyor. 

İkinci fıkrada ise ^Konusu suç teşkil eden 
emir, hiçbir surette yerine getirilmez» deniliyor. 
Meselâ, emniyet mensulbu olan bir memur veri
len emrin suç teşkil edip etmiyeceğini tesibit et
medikçe, hareket tarzını tâyin etmesi güçtür. 

Verilen emrin Anayasaya aykırılığını bildi
ren bir memura, emri veren ısrar ederse yazılı 
emir istenecek. Ancak, yazılı emirden sonra ka
nunsuz emir yapılırsa, emri yerine getiren so
rumlu olmaz. 

Şu halde, ikinci fıkraya lüzum yok. Birinci 
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fıkrada teminat altındadır. Aksi halde itimat
sızlık olur. Onun için iknci fıkranın kaldırılma
sını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Tunçikanat Haydar. 
TUNGKANT HAYDAR — Konusu suç. teş

kil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; 
yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. 

Meselâ bir âmir, git şu adamı öldür, derse, 
bu konusu suç teşkil eden 'bir emirdir. Yine me
muruna bir âmir, git şu bir (teneke yağı çal, der
se, bu suç teşkil eden. bir emirdir, emri yapana 
yazılı bir emir de verilse, mesuliyetten kurtula
maz. 

Binaenaleyh, ikinci fıkra açık. Kalmasında 
fayda vardır. Aynen kabulünü rica ediyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben de bu fıkra
nın kalmasına taraftanm. Konusu suç. teşkil 
eden emir verilmemeli, verilen de yapmamalı 
ki, bu hüküm, kalkan vazifesini görmüş olsun. 
Kalmasında zaruret vardır. 

YILDIZ AHMET — Türk Ceza Kanununda 
müesses bir hükümdür. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kaJbul edenler... Et-
miyenler... 125 nci madde kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiştir. 15 . 5 .1961 Pazartesi günü 
saat 9 da toplanılmak üzere Oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 13,20 




