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1. — GEÇEN 1 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Se
re I' Kayalar; 2 . 10 . 1963 günlü 115 nei Birle
şimde Başkan] ili görevini ifa eden Başkan vekili 
Sırrı Atalay'm, bir kanunun görüşülebilmesi için 
komisyonun Genel Kurulda hazır 'bulunması lü
zumuna işaretle Komisyon Başkanına beş defa 
•haber gönderdiğini söylediğini beyanla, kendile
rinin komisyona havale edilen müstacel mahi
yetteki işleri görüşmek üzere toplantı halinde 
bulunduklarını, daha evvel durumu ve toplantı 
yaptıkları odayı Kiyasete bildirdiğini, kendile
rine haber verilemediğine göre, aramanın yanlış 
yerlerde yapıldığı kanat inde bulunduğunu, tav
zih bakımından, ifade etti. 

Başkan vekili Sırrı Atalay; 'kanunun görüşül
mesinde Geçici Komisyonun hazır bulunmayım 
sağlıyabilmck için Cumhuriyet Senatosu Kanun
lar Müdürlüğü memurlarına beş defa emir ver
diğini ve kendilerini arattığını açıkladı. 

İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata; Sakarya 
Üyesi Turhan Kapanlı'nın 2 . 10 . 1963 günlü 
115 nei Birleşimde C. H. Partisi Grupundaki ko
nuşmasından alman eksik bilgileri mesnet ala-
ı-alk gündem dışı bir konuşma yaptığını beyan
la, konuşmalarının Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu'nım salısına matuf bulun
duğunu ve partilere bir tarizde bulunmadığını 
bildirdi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Hida
yet Aydıner; Tapulama kanunu tasarısının 81 
nei maddesinin görüşülmesi sırasında Başkanlı
ğın, kendisine -nal sormak hakkını vermediğini 
ifade ve bunun bir teamül haline getirilmemesi
ni istedi. 

Başkan; Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlariyle Başbakan Yardımcıları ve 
partiler temsilcilerinin iştirakiyle meclislerin ça
lışma şekli üzerinde görüşmek üzere yapılan top
lantıda, Genel Kurulların bugün olduğu gibi, 
Salı, Cerembe ve Perşembe günleri toplanması
na karar verildiğini bildirdi. 

Tapulama Kanunu; . 
Fge Üniversitesinin 1963 yılı Bütçe Kanunu

na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelinde değişiklik ya
pılması ; 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/t ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması; 

fANAK ÖZETİ 

1963 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı cetveli erile 
değişiklik yapılması; 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım Iborçlarmın tahkimi hakkındaki Kanu
nun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi ve 

İstanbul Teknik Üniversitesince arsa sal in
al ınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki kanun tasarıları ikinci 
defa acık oya sunuldu ve tasarıların kanuni uk-
ları kabul edildi. 

İstanbul Üyesi liit'at Öztürkçine uin 192, 
Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın 

215, 

Samsun Üyesi Fethi Tevctoğlu'nun 220, 
İstanbul Yy esi Özel Şahingiray'ın 221, 
Aydın üyesi Fikret Tuı-hangil'in 222, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Di'keçligil'in 224 sa

yılı soruları, ilgili Bakanların;, 
Maraş Üyesi Cenap Aksu'nun 216, 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'ın 217, 218, 
Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlıvımn 21i), 
Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm 223 ve 
Elâzığ Üyesi liasim Giray'm 225 sayılı soru

ları, soru sahipleri bu birleşimde hazır bulunma
dıklarından gelecek Birleşime bırakıldı. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 -
1964 ihracat devresinde dış pazara arz edilecek 
tütün stokumuz üzerinde ne gibi hazırlıklarımız 
mevcudolduğuna dair Gümrük ve Tekel, Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusunun, Ba
kanlığı ile ilgili kısmına, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztra'k cevap verdi. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nei madde
lerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 

5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununun muh
telif kanunlarla değiştirilmiş veya ekler yapıl
mış bulunan birinci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve 
kanunlaşmaları, kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı. Bütçe Kanunu
na bağlı cet veli erde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı görüşüldü ve kabul olundu. 

Yasama 'meclislerinin aralarındaki münase
betlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi-



nin reddine dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu üzerinde görüşüldü ve rapor açık oyla 
'kalbul edilerek teklif Cumhuriyet Senatosunca 
reddedildi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki (kanun tasarısının, 
•ehemmiyetine binaen, 8 Ekim 1963 Salı günü 
görüşülmesi hakkındaki önerge kabul olundu, 

4 Ekim 1963 Cuma günü saat 10 da toplaml
ın ak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

ihsan Ifamit Tiyrel Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 
t aşarisinin Millet Meclisince kabul olunan ınvet-
ııi ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
rapora (M. Meclisi 1/202, C. Senatosu 1/285) 
(S. Sayısı : 309) 

2. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 3/206, C. Senato
su 2/89) (S. Sayısı : 31.1) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 

usullerinin düzenlenmesi ile Muhasebei Umu
miye Kanununun bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/269, C. Senatosu 2/98) (S. Sayısı : 3.11) 

4. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/342, C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı : 313) 

SOKULAR 

Sözlü soru 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, İçişleri Bakanının C. II. P. toplantı
sında yaptığı açıklamalara dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/229) 



O. Senatosu B : 117 4.10 .1963 O : 2 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef nisap yok. Saat 11 

de toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 10,15 

Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, halen burada 74 arka

daşımız var. Komisyonlarca 20 arkadaşımız var
dır. Komisyondaki arkadaşlarımız gelmek üzere
dir. Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sana
yi Bakanı Fethi Çelikba§'ın dönüşüne kadar ken
disine, Gümrük v'e Tekel Bakanı Orhan Öztrak'-
m vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
muvafık görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/249) 

BAŞKAN — Efendim, Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi Ba

kanı Fethi Çelikbaş'm dönüşüne kadar kendisine, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm ve

killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine mu
vafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. İzinler 
vardır efendim. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim, otu
rumu açtınız mit 74 kişi var, salonda. Diğerleri
ni celbedecektiniz. Gelmediklerine göre komisyon-
dakilerin sayısı belli değil. 

BAŞKAN — Hakkınız var, efendim. Komis
yondaki arkadaşlarımızı çağırtalım, 

— 226 — 



O. Senatosu B : 117 4.10.1963 0 : 4 
Efendim, komisyondaki arkadaşların bir kıs

mı geldi, diğer arkadaşlar henüz gelmedi, ne za
man gelecekleri de malûm olmadığından ve ekse

riyet temin edilemediğine göre saat 15 te topla
nılmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 11,20 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, nisabın temin edilmesi 
için daha 20 arkadaş lâzımdır, onların da gelme-

3. — YOKLAMA 

si varit değildir. (Yarım saat sonra toplanalım 
sesleri) Yarım saat sonra toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

»m<i 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 15,40 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hâmit Tigrel 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun; İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-

ta'nın şahsına vâki isnatlarını cevaplamak üzere 
söz aldığı, fakat İçişleri Bakanının istifa ettiğini 

— 227 



C. Senatosu B : 117 
öğrendiğinden şimdi bu konuya derinlemesine te
mas elmiyeceğini beyanla, haklımda söylenenlerin 
doğru olmadığını ve her zaman efalinin hesabını 
vermeye haza- olduğuna dair demeci. 

.ŞAHLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YLıSFF AZlZOtiLU (Diyarbakır Milletvekili) 
— Sayın Başkan, sayın Senatörler; dün bu 
kürsüden yüksek huzurunuzda. İçişleri Bakanlı
ğını işgal eden zat, doğrudan doğruya benim 
şahsımı hedef tutarak .'birtakım ithamlarda, is
natlarda bulunmuş!ur. Ben bu ithamları, bu 
isnatları yine yüksek huzurunuzda en kesin bir 
lisanla cevaplandırmak kararında idim. Fakat 
l)iı zadın, şu anda 'Dahiliye Vekilliğini terk etti
ğini, resmî bir ilân yapılmış olmamakla bera
ber, işitmiş bulunuyoruz. Buna rağmen hâdise 
son derece vahimdir. Yapılmış olan isnatlar, he
le bir kabine âzası ie.in kabul edilebilir, geçisti-
rilebilir cinsten değildir. 'Türk vatanının âfa
kında, demokratik rejimin kenarında, böyle bir 
şaibenin dolaşmasına, ;höylc bir tereddüdün bu 
memleketin siyasi ve devlet hayatını bulandır
masına ne ıbenim, ne sizin gönülleriniz, hiç şüp
he etmiyor um. ki, razı olmıyacaktır. (Ortadan 
bravo sesleri) 

4.10 .1963 O : 4 
Arkadaşlarım .bütün siyasi hayatı boyunca 

ef'alinin ve icraatının hesabını her Kaman, her 
yerde, her türlü yetkili merciin önünde verme
ye amade ve istekli bir arkadaşınız olarak, bu 
memlekette hele böylesine vahîm meselelerin ka
ranlıkta kalmasına elbette hiçbiriniz razı olmı-
yacaksınız. Ben bu ithamları ve bu iftiraları 
en vahîm noktalarına temas 'etmek suretiyle ce
vaplandırmayı bir daha bu memlekette zaman 
zaman bir itiyat haline gelen mütaaffin bir sa
kız gibi ağızlarda çiğnenen bu çeşit iftiraların 
devamının bu memleketin selâmeti ile sureti 'ka
fiyede kabili telif* olmadığı ıkanaatindeyim. 

Sevgili arkadaşlarım, bir Azizoğlu her ma
nian feda edilebilir, her zaman gömütebilir. Bu
nun hiçbir değeri hiçbir ehemmiyeti yoktur. 
Yeler ki sevgili vatannmız, göz .bebeğimiz kadar 
aziz tuttuğumuz, üzerinde titrediğimiz rejimin; 
en ulak bir şaibe ile, en ufak bir leke ile karşı 
karşıya kalmasına meydan vermiyelim. Benim 
temennim budur. Yüksek takdirin izi büyük bir 
iştiyakla, istekle ve kendisine güvenen bir insa
nın anlayışı içerisinde beklemekteyim. 

/Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞıKAN — Sonnşlara geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

f<. Senatosu Konya Üyesi Muammer Obuz:, 2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mustafa 
Dinekli, Muammer Obuz, Âli Aksoy, Sırrı TJzun-
hasanoğlu, Rıfat Etker, Fahri Özdilek, Sakıp 
Önaf, Mustafa Ineeoğlu ve Hasan Kangal'a izin 
verilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi (3/318) 

ıBAŞKAN — İzin tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

(lenel 'Kurula 
Aşağıda, adları yazılı Cumhuriyet Senatıo-

su üyelerinin hizalarında gösterilen müddet
lerle izinleri, Başkanlık Divanının -1.10.1963 
tarih 1 i topl ant ıSınd a kara ti a ştırı İm ıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

( 'iım'huriyct Sen;ıto,su Başkanı 
iSuad. Hayri Üılgüplü 

('. Sema t olsu lvon;ya Üyesi Mustafa Dinekli, 
mazeretine binaen. 1,1 ıgün, 25 . 9 . 1963 tarihin
dim itilbaren. 

mazeretine binaen, 15 gün, 8. 10.19fy.°> tarihin
den itibaren. 

€\ Senatosu Çanakkale Üyesi K\\ Aksoy, 
mazeretine binaen, İT» gün, 1 .10 , 1968 tarihin
den itibaren. 

O. Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğln, 
mazeretine 'binaen, 26' gün, 1 . 10 .' 196:1 tarihin
den itibaren. 

O. Senatosu Ankara Üyesi Rifat Etker, ma
zeretine binaen, 15 gün, 2 . 10. 196-) tarihinden 
iti'ba nen. 

C Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdilek, ma
zeretine binaen, 18 gün, 4 .10 .1963 tarihinden 
itibaren. 

V. Senatosu Adana Üyeisi Sakıp ()nal, has
talığına binaen, 15 gün, 7.9.19(5,1 tarihinden 
itibaren. 

•fi Senatosu Afyon K'arahisar Üyesi Mustafa 
Yılmaz înceoğlu, haftalığına binaen, 15 gün, 
28.9 .1968 tarihinden itilbaren. 

228 — 



0. Senatosu B : 117 
O. Senatlosu Üyesi Hasan Kangal, hastalığına 

''binaen, 15 gün, 2 .10 . 1963 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 

sunacağım. 
O. Sematoısu Konya Üyesi Mustafa Dinekli. 

mazeretine binaen, 15 gün, 25 .9 .1963 tarihin
den itilbaren. 

BAŞKA'N — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabil'i edilmiştir. 

C Senatosu Konya Üyesi Muammer Obuz, 
mazeretine binaen, 15 gün, 8.10.1963 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Ka'buil edilmiştir. 

O. Senatosu OanaMvale Üyesi Âli Altsoy,. 
mazeretime binaen, 15 gün, 1 . 10.1963 tarihin
den itibaren. 

'BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

O. Senatosu Bolu Üyc'si Sırrı Uzıın'hasanoğhı, 
mazeretine binaen, 25 gün, 1 .10.1963 tarihin
den itibaren 

.BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4.10 .1963 O : 4 
C. Senatosu Ankara Üyesi llifat Etker, ma

zeretine binaen, 15 gün, 2.10.1%:-) tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

(•. Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Özdile'k, ma
zeretine binaen, 18 gün, 4 .10.1963 tarihînden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler.., 
Ka'bul edilmiştir. 

O. Senatosu Adana Üyesi Sakıp Önal, has
talığına 'binaen, 15 gün, 7 .9 .1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Afyon Karabisar Üyesi Marstafa 
Yılmaz înceioğlu, hastalığına binaen, 15 gün, 
28 . 9 .1%3 tarihinden itibaren. 

•BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kahul edilmiştir. 

C. Svmailosu Üyesi Hasan Kangal, hastalısına 
binaen, 15 gün, 2 .10.1963 tarihinden itibaren. 

IBAŞKAN— Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 65 e ek ve 65 e 1 nci ek) (1) 

Siyasi grupların oranları 
MADDE 8. — C. Senatosu Başkanı, toplan

tı yılının bitmesinden önceki bir hafta içinde, Da
nışma Kurulunu toplar. 

A) Bu toplantıda : 
1. Danışma kurulunda temsil edilen bütün 

grupların C. Senatosu üye tamsayısmndaki yüz
de oranları tesbit edilir. 

2. Başkanlık Divanmdaki yerler görev ve 
yetkileri bakımından; Başkan için yüzde 19, Baş-
kanvckillerinin her biri için yüzde 10, İdareci 
Üyelerin her biri için yüzde 7, Kâtip Üyelerin 
her biri için yüzde 5 puvan itibar olunur. 

3. Başkan, Başkanvekilleri, İdareci Üyeler 
ve Kâtip Üyeler için grupların Cumhuriyet Se-

(1) 65 e ek S. Sayılı basmayazı 24.10.1962 
tarihli 95 nci Birleşim ve 65 e 1 nci ek ise bu tu
tanak sonuna eklidir. 

natosu üye tamsayısına oranlarının büyüklük sı
rasına göre dağıtım cetveli düzenlenir ve Genel 
Kurulun gündemine alınır. 

B) Genel Kurulda, dağıtım cetveli üzerinde 
Danışma 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 cet
veli esas tutularak Başkanlık Divanı seçimlerine 
geçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Işık. 

FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş
lar, benim sualim çok kısa olacak. Bir içtüzük 
tanzim ediyoruz. Bu İçtüzüğü Anayasanın espi-
risi içerisinde ve onun tabirleriyle tanzim etmek 
lâzımgelirken; bu maddenin başında «Siyasi grup 
oranları» deniyor. Niçin siyasi parti grupları 
değil de, siyasi gruptur? Bunu bilhassa anlamak 
istiyorum. Ondan sonra konuşmak hakkımı mu
hafaza ediyorum. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Komisyon 

lütfen cevaplandırsın. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-

VlT YETKİN (Malatya) — Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; soruya arzı cevabediyo-
rum:. lleriki maddelerde Yüksek Heyetin de dik
katini çekeceği veçhile getirilen yeni Tüzükte 
grup olarak siyasi parti gruplarından başka Se
natomuzda temsil edilmekte olan diğer gruplar 
da nazarı itibara alındığı için, Anayasanın siya
si parti grupu terimi burada maksadı tamamen 
kapsamıyacağı cihetle parti grupları yerine siya
si gruplar olarak adlandırılmıştır. Siyasi grupla
rın heyeti umumiyesini ihtiva etmek için böyle 
adlandırılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, İçtüzüğün 

heyeti umumiyesi üzerinde görüşmeler yaparken 
de Muhterem Senatoya arz etmiştim: Siyasi par
ti grupları Anayasada bir esas olarak ele alınmış
tır. Ve bağımsızlar için siyasi grup teşkili Anaya
saya aykırıdır. Çünkü, siyasi partiler Cemiyet
ler Kanunu mucibince teşekkül eder. Onların 
Meclis]erdeki siyasi parti grupları Anayasa Mah
kemesine hesap verirler ve Anayasa Mahkemesi
nin murakabesi altında bulunurlar. Binaenaleyh, 
müstakillerin bir grup halinde çalışmaları tama
men mesnetsiz oluyor ve hiçbir murakabeye tabi 
olmuyor. Bu itibarla, bu maddenin ve diğer mad
delerin de bu esaslar dairesinde tanzimi için Ko
misyonun maddeyi geri almasını istirham ediyo
rum. Olmadığı takdirde bir takrirle huzurunuza 
geleceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Selâmi Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem ar

kadaşlar, 8 nci maddenin görüşülmesinden evvel 
14 ncü maddenin görüşülmesi ve Yüksek Heyeti
nizce eğer siyasi parti grupları haricinde bir 
grupun Senatoda teşkili kabul edilirse, ondan son
ra siyasi grupların oranlarının tesbiti cihetine 
gidilmesi bence daha usule uygun olacaktır, ka-
natindeyim. Çünkü evvelâ grupları teşekkül et
tirelim. Ondan sonra oranlarını tesbit edelim. 
14 ncü madde henüz kabul edilmediğine göre 
gruplar teşekkül etmiş değildir. Bugün mevcu-
dolan gruplar yalnız siyasi parti gruplarıdır. Bu
nun haricinde her hangi bir grup mevcut değil
dir. Yine şunu da belirteyim ki; 14 ncü madde 
parti gruplarına tanıdığı hakları, siyasi parti 
gruplarına tanıdığı hakları diğer gruplara tanı-
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mamaktadır. Bunun da ne derece siyasi grup 
olacağı münakaşa edilebilir. Grup teşkili için 
evvelâ karşımızda bir hükmi şahsiyetin de mev-
cudolması icabeder. Çünkü 15 nci madde bizi 
o tarafa götürüyor. Diyor ki; siyasi partilere 
mensubolmıyanların teşkil ettikleri gruplar da 
aralarında görev taksimi yaparlarsa, yukarıdaki 
fıkra hükümleri tatbik olunur. 

Grup teşkil edilince, grupu temsil edecek 
bir divânın da bulunması şart olduğuna göre 
ve bunların da her hangi bir siyasi parti gibi 
birleşik bir temayülleri de ortaya çıkmıyacağı-
na nazaran, bu grupun ne şekilde teessüs ede
ceği, başkanların da onları nasıl temsil edeceği 
münakaşa mevzuudur. Binaenaleyh, 14 ve 15 
nci madde hükümleri görüşülmeden, 8 nci mad
denin görüşülmemesi lâzımgelir kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; içtüzüğün hazırlanması başladığı 
günden beri mucibi münakaşa ve ihtilâf olan 
husus gruplar meselesidir. 8 nci madde siyasi 
gruplar oranlarını kapsamakta Halbuki mevzu-
muzıın esası, 8, 13, 14 ve bununla ilgili bütün 
maddelerde siyasi parti gruplarından ayrılmak 
suretiyle müstakil duruma geçmiş olanların da 
aynı grup mevzuu üzerinde durmaları, bu mad
delerin hemen hemen bu şekilde tedvinine doğ
ru bir istikamet almıştır. 

Anayasanın tâyin ettiği, mesuliyet tanıdığı 
gruplar ve oranlar yalnız siyasi parti grupları
na has ve münhasırdır. Bunun izahlarını bun
dan ievvelki aynı maddelerin müzakereleri esna
sında bertafsil yapmıştık. Bugün, tekrar geri 
alındıktan sonra yapılan müzakerelerde de yine 
aynı husus ele alınmış ve bu oranların tesbiti hu
susundan başlamak üzere tedvinde, kanaatimce 
aynı hataya düşülmüş bulunulmaktadır. Bu se
beple ben de biraz evvel arkadaşımın burada arz 
ve izaha çalıştığı gibi 8, 13 ve 14 ncü maddele
rin yeniden tetkika tabi tutularak bu hususların 
tashihini Anayasanın hükümleri muvacehesinde 
zaruri görmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Faruk 

Işık, Parlâmento faaliyetlerinde, mevcut Ana-
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ğı yolunda karar vermiştir. Artık yeni bir mü
nakaşa zemini açmaya ve yeni bir münakaşaya 
girmeye imkân yoktur. Yüksek Heyetin ekseri
yet kararının ifadesi olan hususta üniversite 
ne demişti? Anayasanın 85 nci maddesi, siyasi 
partilerin geçmişte, Başkanlık Divanının ekseri
yeti elinde bulunan bir parti karşısında diğer si
yasi partileri, Cumhuriyet Senatosunun veya 
diğer Meclisin tümü nazarında, siyasi parti grup
larının, mutlaka temsilinin garantisidir. Bu ifa
de Anayasanın 85 nci maddesinde var. 85 nci 
madde neyin ifadesinin garantisidir: Siyasi par
tileri ve o grupları Başkanlık Divanından mah
rum etmemek yolunda. Ama, bu demek değildir 
ki, o siyasi mecliste, yani parlâmentonun içinde, 
siyasi parti gruplarının dışında da öyle terek
küp tarzı olabilir, ki siyasi partilerden daha çok 
üye bir araya gelemiyecek ve grup kuramıya-
cak. 
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yasa hükümlerine göre, ancak siyasi parti grup
larının Cemiyetler Kanununun siyasi partileri 
yönetmesi, müeyyideye tabi tutması ve bir niza
ma sokması bakımından, ancak siyasi parti grup 
larına bu mesuliyetin verilebileceğini, bağımsız 
veya terekküp tarzına göre her ne suretle olur
sa olsun, diğer üyelerin bir siyasi grup kıvra-
mıyacaklarmı, il'ado ettiler. 

Sayın Sarıgöllü ve Sayın Selâmı Üren arka
daşımız da, Komisyona 8 nci, 13 ncü ve 14 ncü 
maddelerin iadesiyle yeniden tedvinini, istedi
ler. 

Yüksek Heyet hatırlar ki, geçen yıl Başkan
lık Divanı seçiminden doğan, Anayasanın 85 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının no şekilde anlaşıla
cağı yolundaki itiraz ve ihtilâflar uzun münaka
şaların konusu olduktan sonra Yüksek Heyet ta
rafından bir karara bağlanmıştı. Yüksek Heyeti
niz uzun tartışmalardan sonra bir karar metni 
kabul etmişti. Bu karar metnine göre Anayasa
nın 85 nci maddesinin birinci fıkrasının, Par
lâmento faaliyetlerinin sadece ve münhasıran si
yasi parti gruplarına tahsis edileceği şeklinde 
anlaşılamıyacağı idi. 

Yüksek Heyetiniz peşin olarak bu hususta bir 
karar ittihaz etmişti. Bu kararın ışığı altında 8, 
14, 15 nci maddeler hazırlanmıştır. Parlâmento
larda verilen bu nevi kararlar, meşru hüviyetini 
taşıdığı müddetçe bir kanun mahiyetindedir. 
Parlâmentoyu daima bağlar. Bütün parlâmento
larda teferruata ilişkin ne içtüzükler vardır, ne 
kanunlar vardır; sadece gelenekler vardır. Par
lâmentoları gelenekler yaşatır ve gelenekler bağ
lar. Çift meclis sisteminde siz hiçbir meclisin 
karşılıklı münasebetlerini tâyin eden bir kanun 
göremezsiniz. İçtüzüklerinde de bu münasebet
leri tanzim eden hüküm göremezsiniz. Ama tea
müller kurulmuş, gelenekler kurulmuştur. O ge
lenekler kanun mahiyetindedir. Seneler boyu ik
tidarlar değişir, başkanlık divanları değişir, par
lâmentoların terekküp tarzları değişir, ama o ge
lenekler demokratik hayatın sağlam bir unsuru 
olarak kalır ve onları bağlar. Yüksek Heyetiniz 
daha önce bu yolda Anayasanın 85 nci madde
sinin nasıl anlaşılacağına dair kesin bir hüküm 
vermiştir, ve Madde hükme göre hazırlanmıştır. 
Şimdi arkadaşlarımız, «hayır» diyorlar. Bu me
seleye Sayın Faruk Işık arkadaşımız da dâhil 
olmak üzere, karar verildi, Yüksek Heyet Ana
yasanın 85 nci maddesinin ne şekilde anlaşılaca-

Şimdi bu hususta diğer devletler içtüzükleri
ne birer birer göz gezdirelim: Fransa Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğü madde 5: «Gruplar, o 
grupa iltihak etmeye karar veren senatörlerin 
listesinin Senato Başkanına tevdi edilmesiyle 
teşekkül eder. ihdasları sırasında ve Senatonun 
her yenilenmesinden sonra, grupların, mücmel 
bir şekilde siyasi hareketlerinin ilkelerini ve tür
lerini gösteren siyasi bir beyanatta bulunmaya 
hakları vardır. Grupların listeleri her yıl mutat 
Eylül içtiması başında Resmi Gazetede neşre
dilir. 

Gruplar serbestçe divanlarını teşkil ederler. 
Her grup en azından on bir üye ihtiva eder. 

Statüsünü, teşkilini ve ücret tarzını bizzat ken
disinin tanzim ettiği bir idari kâtiplik vasıta-
siyle, iç hizmetini temin edebilir. 

Grup kâtipliklerinin...» gibi şeyler. 

Siyasi partiler grup kurar, siyasi partiler 
dışında siyasi grup kurulmaz diye her hangi bir 
ifade ve ıbeyan yok. Fransa neden kaçınmıştır? 
Fransa bir bakanın bir gün sadece muayyen 
kişilerin menfaatlerini temin için, birden bire 
Millî Meclisin terekküp tarzına büyük şekilde, 
değişildik getirecek şekilde menfaatleri bir ara
da çarpıştıracak ve menfaatler üzerine kuru
lacak grupları menetmiştir. 

Fransa'da yıllarca parlâmentolarda menfa
at grupları kurulduğu için, son De Gaulle ana
yasasında ve ona uygun içtüzüklerde meslek 
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ve menfaat grupları kurulamaz şeklinde hüküm 
vardır. Bizim de Senatomuzda ve Meclisle fi
mizde Anayasanın ve içtüzüklerin ınenettiğ'i; 
husus ancak tbÖlgevıi yani memleketi parçalayıcı, 
veyahut menfaatlere müstenit gruplar kurulma
sıdır. Aksi takdirde, Anayasanın temin etmek 
istediği şey Parlâmento faaliyetlerini himaye
dir, Parlâmento faaliyetlerini tanzimdir. Par
lâmento faaliyetlerinin tanzimi için de, üyele
rin Ibir araya gelip, müşterek bir faaliyet gös
termeleridir. 

Şimdi soruyorum; siyasi grupların kurul
masında, Parlâmento faaliyetlerini aksatıcı, 
yahut zedeleyici husus var mıdır? Birşeyi biz 
menetmeye çalışırken, biraz da onun mahzurlu, 
taraflarını göstermemiz lâzımdır. Nedir, zara
rı ne olacaktır lütfeder söyler misiniz? Yani 
JO kişiden fazla siyasi parti grupu olmıyan 
Tabiî üyelerin, Cumhurbaşkanlığı kontenjanın
dan seçilenlerin veya Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisi veya Millet Partisi veya Bağımsız 
üyelerin Ibir araya gelip, biz siyasi grup kuraca
ğız ve faaliyetlerimizi müşterek bir şekilde tan
zim için içtüzüğün bize imkân hazırlamasını 
işitiyoruz, dedükleri takdirde, bunun ne mahzuru 
vardır, lütfen söyler misiniz? (Soldan, Anayasa, 
Anayasa sesleri) Hangıi Anayasa? Anayasanın 
85 nei maddesinin ne mânada anlaşıldığı acık. 

Anayasanın 85 nci maddesinin (birinci fıkra
sı açıkça neyi garanti ediyor? ifade ettim. Ne
yi garanti ediyor? Siyasi partileri mahrum et
memeyi temin ediyor. Yoksa siyasi partilerin 
dışmda kalan üyeleri, Parlâmento faaliyetlerin
den menetmeyi hedef tutmuyor. Böyle bir şey 
yok ve olmasına da imkân yok. Demokratik 
bir Anayasa bunu getirmez, getirmesine de im
kân ydktur. Demokratik Anayasa ise; ama de
ğilse getirebilir. O ayrı mesele. 

Şimdi italya İçtüzüğünü okuyorum, italya 
İçtüzüğü madde 16: 

«Senatörler seçimlerden veya tâyinlerden 
sonraki (dikkat buyurun tâyinlerinden ki, ora
da Cumhurbaşkanı tâyin edebiliyor ve adedi 
bizden fazla değildir, 15 kişidir, başka tâyin 
yoktur) ilk oturumdian itibaren beş gün zarfın
da hangi parlâmento gruplarına gireceklerini 
bildirmekle mükelleftirler. 

Her han'gi bir grupun en az on senatörden 
terekkübetmesi lâzımdır. 
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Üyeleri 10 u bulmıyan (bir grupa mensup se

natörler, biribirleriyle anlaşmak suretiyle on 
üyeden aşağı olma ima k üzere bir grup teşkil 
edebilirler....» 

İşte sarih! Bu on üye hiç. bir siyasi partiye 
mensup değildir. Ama on üye hir araya gelip 
«Ben, parlâmento faaliyetlerinde d erli toplu, 
nizamlı olarak çalışmak istiyorum, İçtüzük hü
kümlerine göre idari bakımdan bir siyasi grup, 
siyasi parti değil, siyasi grup şeklinde tavazzuh 
etmek istiyorum.» 'diyebilir. Anayasanın hangi 
hükmüyle çıkıp hayır diyeceğiz? İçtüzüğün 
hangi hükmiyle çıkıp hayır diyeceğiz? Bilâkis 
demokratik düzen itibariyle tanzim edeceğiz. 
Anayasanın sarih ve kesin olarak menetmediği 
hir hakkı, bir yetkiyi Parlâmento üyelerinden. 
esirgemeye ıcl'bette ki hakkımız yoktur. Çünkü. 
komisyon bu hususu üniversiteden sormuş, de
mişler ki ; siyasi grup kurulup kurulmaması 
hususundaki fikirle riınıiz. nelerdir? Bu suale 
karşı, ilim adamlarımız bu yolda üç görüşe1 

sahiptirler. Istanlbul Üniversitesinden Sayın 
Tarık Zafer Tunaya vo Dooent Doktor A. Sel
çuk Öz'Çelik şu düşüncededirler : Anayasanın 
gerekçesiyle müzakerelerde açık olarak ortaya 
çıkan sonuç, Parlâmentoda siya'si parti gru
pu nd an başka, parti gruplarına tanınan hak
lardan ve imtiyazlardan istifade edilecek du
ralımda siyasi grupların kurulamıyacağıdır. Bu 
iki sayın hocanın fikirlerine elbette ki hürmet 
ederiz, Görüşleridir, görüşleri hürmete lâyı'k-
tır. Kendi görüşlerine göre parlâmentolarda 
siyasi parti gruplarının dışında grup kurııla-
m'az. Bu düşünceleri de neye istinadediyor ? 
Anayasanın müzakereleri sırasında Sayın Tur
han Feyzioğlu'nun, siyasi parti grupu kurul
ması yolun'daki bir önergesi üzerine komisyon 
sözcüsü Turan O ün eş'in açıkça ifadeleri za'bıt-
larda. Bu önerge üzerine verdiği açık beyanat 
şudur ki ; müstakiller ve terekküp tarzına, göre 
Parlâmentonun diğer üyeleri siyasi grup kura
caklardır. Fakat üniversitenin bu iki sayın 
üyesi kendi görüşlleri olarak, üniversitenin 
görüşü değil, kendi görüşleri olarak ifade ct-
meüctedir. Kendi görüşlerini ifade ediyorum. 
Anayasanın 85 nci -maddeısi'yle ilgili yukarda 
tarih ve sayısı 'belirtilen yazımız Hukuk Fa
kültemi 1 numaralı Esas Teşkilât Kürsüsü Pro-
fiesörü Doktor Tarık Zafer Tunaya ile Doçent 
Doktor Selçuk özeelik tarafımdan incelenmiş, 
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bu hususta hazırlanan rapior ilişikte takdim 
kılınmıştır. IBU görüş, istanbul Üniversitesinin 
görüşü değil, sadece bu iki muhterem üyenin ' 
fikirleridir. i 

Bunun karşısı uda Ankara Üniversitesinin ; j 
Anayasanın 85 nei maddesi halikında Üniversi- i 
temiz Hukuk Fakültesinden alman, dikkat bu- ' 
vurun. ikisi arasındaki fark buradadır, j 
23 . 5 . 19(63 tarih ve 2370 sayılı yazının birer i 
örneği :-Birisinde iki sayın üyeye havale edil
miş ve iki .sayın üyenin bu husustaki fikirleri- ı 
dir. Diğerinde ise 4 . 6 . 1%3 tarihinde Anka
ra Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Sun t Ke
mal Yet kin'in, «Anayasanın 85 nci maddesi hak
kında üniversitemiz Hukuk Fakültesinden alı- i 
nan 23 . 5 .1963 tarih ve 1270 sayılı yazı ve eki- I 
nin birer örneği ilişik olarak sunulmuştur.» Mim-
e i Kapani, îlhan Arsel, Bülent Nuri Fsen, Do
çent Doktor, Prof. Doktor, Prof. Doktor; üç imza i 
ile. Bunları da kendi fikirleri olarak kabul ede- i 
Hm. Üniversite Hukuk Fakültesinin görüşü ola- i 
rak bildirmesine rağmen... i 

Bunların görüşü ise şu yoldadır : J 
«Diğer taraftan, Parlâmento üyesi, milletin I 

temsilcisidir. Bu sıfatı ile, her türlü Parlâmento ! 
faaliyetine katılmak yetkisini haizdir. Siyasi par- j 
ti gruplarına mensup bulunmıyan Meclisler üye
lerinin grup teşekkülleri kurmalarını Anayasa
nın m enetmiş olduğunu söylemek, onları yasama j 
görevlerini ifadan alıkoymak sonucunu doğu- | 
rur.» | 

Devam eder : j 

«n-erçekten 85 nei maddenin ikinci fıkrası j 
hükmü bu yolda bir yasak koymaktadır, denecek j 
olursa (Meclislerin bütün faaliyetleri), sadece j 
siyasi parti gruplarınca ifa edilmek gerekecek- i 
tir. Millî temsil yetkisini Anayasadan almakta 
olan bir kimseye bu yetkinin gerektirdiği faali- I 
yetleri menetmek ise, Anayasa iradesinin zıddına 
tefsir teşkil eder. Anayasamızın, on üyelik bir si
yasi parti grupuna temsil olunma teminatı sağ
larken, faraza otuz üyelik bir bağımsızlar gru-
punu temsil imkânından yoksun bırakmış bulun- I 
duğunu kabule imkân yoldur. Bu esası koyduktan 
sonra, üyenin millî temsil görevini yerine getir
memesi neticesini doğuracak bir mekanizma ve
ya sistem düşünülmüş olması, mantıkla kabili 
izah olamaz.» Ve devam ediyorlar: (85 nei m ad- I 
denin ikinci fıkrası ile konulan esas İçtüzük tan- I 
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ziminde siyasi parti gruplarının âdilâne muamele 
görmesini temine matuftur.) 85 nci madede 
Anayasanın ikinci fıkrasının istediği şey siyasi 
parti gruplarının tümüne karşı adilâne bir te
minata bağlanmalarıdır ve bu teminatın sağlan
ması hususudur. Yoksa diğer üyeleri mahram et
mek değildir. Teminata. Buna aykırı düşünen 
arkadaşlarımız der ki; mademki Anayasanın 
85 nci maddesinin birinci fıkrası «siyasi partiler 
Başkanlık Divanı da oranlarına göre temsil 
edilir» deniyor. O halde bu olamaz. Bu bir man
tık ve düşünce tarzıdır. Bizi Sokrat'a götürür. 
Malûm, kaplumbağa - tazı hikâyesi. Her ikisini 
koşturmuş, hesabını yapmış, o halde kaplumbağa 
şu kadar fazla ilerler demiş. 

İlerler. Kaplumbağa, tazıdan daha çok koşar 
mantığını kurmak mümkündür. Eğer hep böyle 
düşünürsek tevhiden kaplumbağayı tazıdan daha 
süratli hale getirmek mümkündür. Bu mantık, 
silsilesi ile ve düşünce prensibinin dışında olan 
bir mantık yoluyla buna varmak mümkündür. 
Mademki Anayasa sarih olarak bundan da istifa
de ediliyor diyor, o halde mahlûldürler. Sağlam 
bir düşünce prensibinin bize sağlık verdiği Ana
yasa düzoni içerisinde mantığın kabul edeceği bir 
şey değildir ve olamaz. 

85 nci maddenin ikinci fıkrası ile konulan 
esas, İçtüzük tanziminde siyasi parti gruplarının 
adilâne muamele görmesini temine matuftur... 
Diğer bir ifade ile bu hüküm, siyasi partiler, 
Meclis faaliyetlerine kuvvetleri ölçüsünde katıl
ma teminatı sağlamaktadır. 

Filhakika, nispî temsil esasının kabul edil
miş olması, siyasi partilerin belirli orantı ölçü
sünde Parlâmento faaliyetlerinde rol almaları
nı 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, bun
ların gruplar meydana getirmiyeeekleri anlamı
na gelemez. Bu yolda bir anlayış, temel hürriyet
lerden olan bir araya gelme hakkının da özüne 
dokunmak demek olur.» 

Eğer meneder, 10 kişi bir araya gelip siyasi 
grup kuramaz dediniz mi, Anayasanın hükümle
rine aykırı olarak, falan falan sayıdaki kimseler
den, üç kişiden fazla kimsenin, bir araya gelip 
de bir cemiyet kurması gibi imkânlarına dahi 
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mâni olmak istiyeceğiz. Hayır siz kuramıyacak- I 
siniz diyeceğiz. Tamamiyle bir araya gelme hür- I 
riyetini dahi biz menetmiş olacağız, 

Üçüncü görüş Siyasal Bilgiler Fakültesinin I 
görüşüdür; bu görüş ortadadır. İki fikrin tam I 
ortasmdadır. Fakat e bette ki mazbut bir düşün- I 
inenin neticesi olarak hiçbir zaman Anayasanın 
85 nei maddesinin dar mânada tefsirine iltifat 
etmiyen bu görüştür. Bu da şudur : 

«özetle söylemek gerekirse, Meclisi erimizdeki I 
siyasi parti mensupları ve grupları dışında ka- I 
lam parlömanterlerin Anayasa teminatı ve hak- I 
lan içinde ve binaenaleyh siyasi parti grupları- I 
na eşit bir statü dâhilinde teşkilâtlanmaları 
mümkün değilse de, bunların Meclis içi çalışma- I 
larda müessiriyetlerini ve faaliyetlerini rasyona- I 
lize bir faaliyet ve müessiriyet imkânına kavuş- I 
turaeak şekilde teşkilâtlanması imkânsız görün- 1 
memektedir. Meclis kendilerine sekreterler veril- I 
mesi, salon tahsisi, hattâ Meclisin protokoller I 
temsillerinde, bu sıfatla kendilerine kontenjan ve I 
yer ayrılması mümkündür. Anayasada sarih ola- I 
rak yasaklamadığı ve bertaraf etmediği nokta- I 
larda » I 

Dikkat buyurun; Anayasanın sarih olarak I 
menetmediği, meselâ 94 ncü maddesi der ki, I 
«Karma Komisyona iktidar grup undan veya I 
gruplarından şu kadar üye bulunacaktır...» Eğer I 
onlara orada siz bulunacaksınız deniyor ise, ki I 
müspet bir neticedir, ama onun dışında her hangi I 
bir mesele de sarih olarak bulunması mecburi I 
ise, yani tahsisi siyasi parti gruplarına yapıp I 
diğerlerini esirgemiyor ise bir hak iddia edil- I 
mez. Ama onun dışında sarih olarak siyasi par- I 
ti grupları münhasıran şunlar arasında da tem- I 
sil edilecek demenin dışında bütün haklardan is- I 
tifadc edeceklerdir. I 

« noktalarda parlömanter I 
çalışmaları ihtiyaçların empoze ettiği şekilde I 
bir düzene bağlamak prensibinden yararlanmak I 
mümkündür. Binaenaleyh bağımsızları (siyasi I 
parti grupu) statüsü dışında bir idari teşkilât- I 
lanmadan alıkoymak yolu kapalı değildir.» I 

O halde bir ve ikinci görüşün tam orta ye- I 
rinde yer alan bu görüşte, Anayasanın dar mâ- I 
nada hele 85 nei maddesinin birinci fıkrasının I 
arkadaşlarımızın dediği mânada anlaşılmasına I 
imkân olmadığını açıkça ifade etmektedirler. I 
Anayasanın sarih olarak esirgemediği, diğer bü- I 
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[ tün memleketlerin İçtüzüklerinde hükme bağla-
I nan siyasi grup meselesini bizim şimdi çıkıp da 

illâ ve illâ siyasi parti grupları bu haklardan ve 
imkânlardan faydalanıp onun dışında gruplar, 

I yahut 10 dan ziyade Parlâmento üyesi bir araya 
I gelip bir teşkilâtlanma yoluna gider diye Ana

yasanın toplanmayı temin eden temel hürriyet
lerine kast edercesine ortadan kaldırmaya hakkı
mız yoktur ve bu mümkün değildir. Bu sebeple 

I Komisyonun büyük bir lûtufla hazırladığı 8 nei 
I maddenin iltifatlarınıza nail olması ve kabulü, 
I sağduyunun ifadesi ve sağduyunun bir zarureti 
I halindedir. Çünkü Yüksek Heyetiniz daha önce 
I bu hükmü tesis edecek şekilde buna ışık tutar 
I şekilde bir karar vermiş bulunuyorsunuz. 
I Hürmetlerimle... 

İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-
1 VÎT YETKİN (Malatya) — Müzakerelere ko-
I laylık verir diye Komisyon adına bir şey arz et-
I m ek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇTÜZÜK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NÜ-

VİT YETKİN (Malatya) — Kıymetli arkadaş-
I lanın, müzakere edilmekte olan husus, İçtüzüğü-
I müzün 8 nei maddesi olduğu halde söz alan kıy-
I metli arkadaşlarımızın İçtüzükte grupların teş-
I kiline mütaallik olan bâzı maddelerin tahliline 
I geçmiş oldukları görülmektedir. Aslında heyeti 
I umum iyesi üzerindeki müzakereler geçmiş olup 
I tasan üzerindeyiz, maddeleri görüşüyoruz. Mad-
I deler görüşülürken umumu üzerinde mütalâa 
I serd etmek kanaatimce bizi salim mecraya götür-
I memektedir. Sclâmi Üren arkadaşımız aynı nok-
I tai nazara iltihak ederek 14 ncü maddenin 8 nei 
I maddeden evvel müzakeresini teklif etmişlerdir. 
I Ondördüncü madde, şimdi münakaşaları üze-
I rine toplamış olan hususları ifade eden, bir 
I madde olması itibariyle, Komisyon olarak, me-
I selenin prensiplerini halletmek yönünden bu 
I tarz müzakereye biz de iltihak etmekteyiz. Usul 
I bakımından arz ediyorum, ondördüncü maddeyi 
I daha evvelden görüşmek bu suretle bu mevzular 
I üzerindeki görüşlerimizi teati ettikten sonra va-
I racağımız neticeye göre 8 nei maddeyi ve diğer 
I ilgili maddeleri görüşmek daha uygun gelece'k-
I tir. Zaten konuşmalarda, gayriihtiyari 8 nei 
I madde üzerinde dahi konuşurken 1.4 ncü maddo-
I nin vaz'etmiş olduğu prensipleri tartışmaktadır. 
j Buna iltifat buy ıırul ursa usul meselesini hallet -
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miş, 14 ncü maddeyi başa almış onun üzerinde 
enine boyuna arkadaşlarımızı dinlemiş ve cevap 
arz etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususla ilgili bir 
takrir de gelmiştir. Onu okutayım, müsaadenizle. 

Sayın Başkanlığa 
8 nei maddenin, 11 - 15 nci maddelerin gö

rüşülmesinden sonra, müzakeresini arz ve tek
lif ederiz. 

Adana Tekirdağ 
Nuri Âdemoğlu Selâmı Üren 

BAŞKAN — Komisyon da iştirak ediyor. 
Binaenaleyh, ben şimdi 13 ncü maddeye geçelim, 
yahut 14 ncü madde... (14 ıwü madde sesleri) 
IOvot, 14 ncü maddenin tercihan müzakeresini 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, 14 ncü madde hakkında ilk 
söz Sayın Saim Sarıgöllii'nündür. (Madde okun
sun, Reis Bey sesleri) 

Affedersiniz, daha önce madde okunsun. 
14 ncü madde müzakere edilirken söz almışlardı. 
Şimdi .söz sırasını okutuyorum. 

Fikret Turhangil, Nusret Tuna, Selâmı Üren, 
Oyman Saim Sarıgöllü, Cahit Okurer, Mehmet 
Özgüneş, Celâl Ertuğ, Ahmet Yıldız, Neci]) Da-
nışoğlu, Faruk Işık. 

14 ncü maddeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu grupları 
MADDE 14. —• Cumhuriyet Senatosunda üye

si bulunan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosu 
çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üze
re gruplar teşkil edebilirler. 

Hiçbir siyasi partiye mensııbolmıyan üyeler 
de, Anayasanın münhasıran siyasi parti grup
larına tanıdığı haklara sahibolmamak şart iyi e, 
kendi aralarında gruplar teşkil edebilirler. 

O rupi ar on üyeden az olamaz. 
Hususi, mahallî Veya meslekî menfaatleri sa

vunmaya matuf gruplar teşkil edilemez. 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın 'Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARİOÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; İçtüzüğün ondördüncü maddesi, 
aynı İçtüzükte muhtelif zaman'arda tartışma ko
nusu olan ve siyasi parti gruplarının dışında yi
ne siyasi gruplar kurulup ku'ulamıyacağı mev-
zuunun münakaşası sonunda, yine İçtüzükte yer 
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almış bulunmaktadır. Arkadaşlar derler ki; yeni 
Anayasa reaksiyoner bir Anayasadır. Yani bun
dan evvelki ekseriyet sistemi ile cereyan eden se
çimler sonunda iktidara gelen, partiler, muhale
fet partisine gerekli hakları tanımadıkları için
dir ki, bu yolda bir hüküm sevk edilmiştir. Bu, 
mucibi münakaşadır, doğru olabilir. Ama reak
siyoner bir Anayasa, siyasi parti grupları ara
sı nda'ki düzeni nazarı itibara almış; siyasi par
ti grupları ise Cemiyetler Kanununa göre teşek
kül etmiş siyasi partilerin Meclisteki, Anayasa
nın tanıdığı hakları kullanmak üzere kuracağı 
gruplardır. Yoksa maddenin tedvininde görüldü
ğü gibi (kurabilirler) değildir. Hayır, kurmak 
mecburiyetindedir. Her siyasi parti kendi gru-
punu teşkil edip Meclisin siyasi faaliyetine ka
tılmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, kurabi
lirler değil, kurmak mecburiyet indedir] er. Bu 
mecburiyeti tahmil ederken siyasi parti grupları 
on kişi gibi bir takyit altına alınmıştır. Bir si
yasi teşekkülün Meclislere gönderdiği üyelerin 
yekûnu eğer on kişiyi bulmuyorsa siyasi parti 
grupu hüviyetini iktisabedemez. 

Derler ki; «Cemiyetler Kanununa, cemiyet 
kurma, topluluk kurma hususlarına mugayirdir.» 
Hayır, Cemiyetler Kanunu, topluluğu tanzim 
eden bir kanundur. Binaenaleyh, topluluğu tan
zim ederken Cemiyetler Kanununa göre kurul
muş siyasi partileri on kişi gibi bir acjedle tah-
didedip, siyasi hüviyet tanımazsa, on kişiden faz
la olan tabiî üyeler var. (-Misleri, Senatomuzda, 
Anayasa ile taayyün etmiştir. Bunun dışında müs
takil duruma geçmiş, bir gün evvel siyasi par
tinin kadrosundan, her hangi bir sebeple, ayrıl
mış, liberal, nim liberalist bir zihniyet, diğer bir 
parti kadrosundan ayrılmış Devletçi bir zihni
yet, öbür partinin kadrosundan ayrılmış sosya
list bir zihniyete sahip zevat bir araya gelecek
ler ve müstakil siyasi bir grup kuracaklar. İstir
ham ederim, ben biraz da bunu ciddiyetle ka
ini i telif bulmuyorum. Nasıl olur, biribiriyle 
bağdaşamıyan bir zihniyetteki eşhas bir araya 
gelir de siyasi müstakil gruplar kurar? Anayasa, 
ancak bu gruplara Anayasa Mahkemesine dâva 
açmak, seçimlerde aday göstermek, Başkanlık Di-
vamndaki kontenjanların muhasebesinde söz sa
hibi kılmak gibi birtakım hakları tanımış. Bu
nun dışında biz de bir grup kuralım hattâ Baş
kandan-bir de oda istiyelim, sekreterimiz de ol
sun, fakat bizim düşündüğümüzün ne olduğunu 
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kimse bilmesin. Çünkü bu grupun ne Tüzüğü, 
ne de programı, hiçbir şeyi belli olmıyan hattâ 
siyasi parti kurmak cesaretinin dışında kalan, 
özür dilerim belki içimizde gücenenler olacaktır, 
gücenmesinler, eğer siyasi faaliyette bulunacak-
larsa, kanunların kendilerine tanıdıkları haklar 
vardır. Bir tarihte İngiltere'de Disraeli kendi 
bulunduğu partisinde, zihniyet bağdaşmazlığı 
dolayısiyle ayrılmış, siyasi bir parti kurmuş ve 
bu parti iktidara gelmiştir. Ama hiçbir zaman 
ben müstakil ve siyasi grup kurayım da politik 
birtakım oyalanmalarla zamanımı öldüreyim gibi 
memleket hizmetinden de bigâne kalmamıştır. Si
yasi tarihleri tetkik ettiğimiz zaman göreceğiz 
her memlekette anlaşmazlıklar zuhur eder. Bi
zim siyasi tarihimizde de vardır; C. II. P. den 
Demokrat Parti doğmuştur, Demokrat Partiden 
Millet Partisi, Hürriyet Partisi, en yakın zaman
da da C. K. M. Partisinden Millet Partisi adın
da yeni bir parti doğmuş bulunuyor. Ama biz 
müstakil kalalım, İçtüzüğe de maddeler koyalım, 
binaenaleyh birkaç kişi bir araya gelelim, birçok 
hakları istimal edelim, fakat bizim ne yapmak 
istediğimiz, ne düşündüğümüz kimsece bilinme
sin. Ama biz istediğimiz zaman istediğimiz gibi 
rahat rahat konuşalım, özür dilerim ama bun
dan içtinabedelim. 

Mademlki Anayasanın yine âmir Mi km ün e 
göre mesaiyi 'tanzim edecek 'bir İçtüzük yapa
cağız, öyle ise bu İçtüzüğün emrettiği hususata 
da riayet edelim. Bir siyasi parti grupu Mec
liste 100 kişi ile teunsil edilir ve orada kendi
sine tanınan Anayaisa 'hakları istimal. edilirken 
bir diğer Mecliste İÜ üyeyi bulamadığı için j 
'ken'disi siyasi grup kuramaz. Fakat bunun ya- ı 
nında tüzüğün fikriyatı ve «airesi her hanigi bir 
şekilde ,ııe efkârı umumiyeyc, ne Meclise arz 
edilmiyen hâzı arkadaşlar, bir araya gelecek- | 
•ler ve diyecekler ki, biz bir grup kurduk, si
yasi gruptur ve faaliyetlere iştirak edeceğiz, 
Adaba bu siyasi grupun dluiktrini nedir Fik
riyatı nedir; ne yapmak ister ve nasıl bu hak
lardan istifade edecektir? Siyasi Parti grup
larına tanınan haklardan istifade etmemek kay-
diyle grup kurmak ve o zaman bu bir nevi dost
luk grupları haline gelir. Meselâ Fransız - Türk 
Parlâmentoları Dostluk Cfrupu... Böyle bir grup 
kurmanın İçtüzüğe ithalinde de bence, 'bir şey 
yok. Am'a bari orada yine bir isim var. İki 
Parlâmen't'onun tarihî veya. aıktüel birtakım 
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muamelelerinde kolaylık yaratmak, dostluk te
sis etmek .gaye'si grupun ismini tenkil ediyor. 
Fakat 'bu gruplar nedirler? Ne yapmak isterler 
bu siyasıi gruplar? Bütün mesele burada, 

Fğer bİK Anayialsanın şu âmir hükmü karşı
sında, İstanbul Üniversi t esimden gelen yazıda 
•bunu Anayasa kürsüsü cevaplandırmış. An-
'kara Üniversitesinden gelen yazı da Hukuk Fa
kültesinden gelimlş. Vallahi, fakülte yazısı ile 
üniversiteden geİMİş olması;- kanaatimce ilmî 
'mütalâa, üzerinde bir tartışma konusu olmamalı. 
Bu mevzuda yıelfkill bir Anayasa profesörü ve 
doiçeiııti o Huk:ıık Fakültesinin yetkili bir orga
nı olarak mütalâasını vermiş. Diyor ki; bu 
Anayasa şu reaksiyoner hüviyeti içinde, zaptı-
rapta muhtaç, siyasi, teşekküller nazarı itibara 
alınmış ve siyasi parti gruplarımın dışında müs
takillerin grup kuramıyacağı neticesine varıl
mıştır. 

Öbür üniversitenin yetkili eşhası, onlar da 
diyor'ki; «Böyledir ama, kurmaları icabeder.» 
Yüksek Senatomuzda bütün bunlar münakaşa 
edildi ve hattâ buna riayet edilmeden yapılan 
seçim neticesinde yeniden Anayasa ve Adalet 
'Komisyonuna- hâdise götürüldü, 'bir başkanlık 
divanı seçimi dolayısiyle. Ve ondan sonradır ki, 
üniversitelere yazıldı. Yalnız üniversiteden bi
zim sorduğumuz, bunun nasıl olması iktiza 
eder, şelklinde değil, biz bu maddenin misil 
anlaşılması lâzımgeldiği şeklimle bir sual sor
duk. İstanbul Üniversitem Anayasa kürsüsü na
sıl anlaşılması lâzım geldiğine cevap verdi. 
Ankara Hukuk Fakültesi de nasıl olması iktiza 
ederin cevabını verdi. Binaenaleyh 'zatar (bi
zim Anayasa ve Adalet Komisyonunun sorusu
na cevap teşkil etmedi. Sebep; nnesele biz Ana
yasada bir maddeyi tedvin veya tefsir gibi bir 
mevzu ile iştigal etmedik. Biz 84 ııc'ü maddenin, 
8v> nci maddimin nasıl anlaşılması i'ktiza ettiği 

üzerindeki tereddüdümüzün ilmi otoriteler ta
rafından, yetkili eşlhas tarafından açıklanma
sını talebetmiştik. Ve buradan gelen cevabı, 
üzülerek arz edeyim ki, yalnız îstanibul Üniver
sitesi soruya cevap verdi. Bu madde şöyle anla
şılır; ve binaenaleyh siyasi partilerden gayri 
hiçbir kimse veya seçilmiş kişiler Veya mev
rutlar siyasi partilerin dışında siyasi grup ku
ramazlar. Biz bunun cevabımı 'bu şekilde aldık 
ve bu şekilde Anayasa hükmünü anlamaktayız, 
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eğer Anayasayı her gün kendi anl-ayı'şıanız için- I 
de tefsire talbi tutup bunu yorumlamaya kal
karsak bu Anayasa, daha bu günden ne t'ikirl'e-
i'imize cevap vcreıilir, ne de kendi getirmek 
'istediği müesseseleri tamamen getirmiş olur. 

özür dileyerek şunu arz -edeyim; yine aynı 
anlayış içinde, efendim gücendirmiyelim, meselâ 
gruplar adına söz verilirken, özür diliyerek arz 
edeceğim, siyasi parti grupu hüviyetini kaybet
miş partilerin binadaki mümessillerine grup 
adına söz verilmektedir. Evet. belki bir polites, 
bir nezaket meselesidir. Fakat Anayasaya ay
kırı. Grupunu kabul etmedikten sonra grup adı
na nasıl kalkar söz veririz? Arkadaşlarımızın 
gücenmemesi lâzımdır. Anayasa böyle tâyin et
miş; adedi on kişiyi bulmayınca siyasi parti 
hüviyetini iktisabedemez, diyor. Edemeyince, 
grupu adına konuşma hakkını vermek de yine 
Anayasaya aykırı. Fakat belki yılları geçen bir 
zaman içinde bu bir nezaket meselesi olarak dai
ma kullanıldı ve siyasi parti grupu hüviyetini 
muhafaza edenler de buna fazlaca dokunmadı
lar. Fakat bu geniş müsamahakâr anlayış en 
nihayet müstakil arkadaşları da; biz de kura
lım siyasi bir gıaıp, gerçi hiçbir mesuliyetimiz 
yok ve istinadettiğimiz hiçbir kütle yok. Mec
bur olup da ifade etmek zorunluğunda olduğu
muz bir ideoloji, bir iktisadi sistemin müda
faası külfeti veyahut her hangi bir mevzuda hiç
bir şey yok. Ama bugün ak, yarın da işimize 
gelirse kara denilebilir. Çünkü, diğer siyasi 
parti grupları kendisine, «yahu senin tüzüğün 
şunları şunları şunları ihtiva etmektedir. Siz 
nasıl olur da bugün bunun aksine konuşursu
nuz gibi» her hangi bir iddiada da bulunamaz. 
Binaenaleyh, her ne kadar Cumhuriyet Senato
sunun tarzı teşekkülü Millet Meclisinden farklı 
ise de, bundan evvel de arz ve beyan ettiğimiz 
gibi, 27 Mayıs ve Anayasa bu tabiî üyelerin hü
viyetlerini tesbit etmiştir. Bu, muayyen bir kon
tenjandır. Bunlar artamazlar. Allah geçinden 
versin, fakat eksilebilirler. Fakat Reisicumhur 
kontenjanı daimîdir. Yani 15 tir. Bunun âzami, 
5 i siyasi partilerden seçilebilir. Bunun dışın
dakiler tarafsız kişilerdir. Fakat siyasi parti 
grupları ki, siyasi grupların her gün adedleri 
o siyasi partinin kudret ve kuvveti nisbetinde 
değişebilir, çünkü, siyasi parti grupları aynı za
manda bu adedlerinin çoğalması işgal ettikleri 
sandalye ile aynı zamanda Hükümeti kurmak, | 
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Hükümeti murakabe etmek, icabında ona diğer 
Mecliste ademiitimat ve burada da birçok mev
zularda, meselâ, bütçe müzakeratmda topunu 
birden iade etmek gibi bir bütçenin, Hükümet 
üzerinde kendi varlığını hissettirmek imkânla
rını sağlamış durumdadır. Binaenaleyh, siyasi 
partilerin çoğunluğu, çok adedde sandalye iş
gal etmeleri Anayasanın kaydettiği bir nevi za
ruretlerdendir. Binaenaleyh, biz müstakillere 
yani müstakil hüviyetini iktisabeden arkadaş
lara; öyle zannediyorum ki hemen hemen müs
takil olarak Meclise, Senatoya gelmiş çok az 
kişi vardır, bunlar da muayyen partilerin lis
telerinde yer almışlardır. Yani yalnız başına 
adaylığını koyup muayyen bir fikri savunarak 
müstakillen Senatoya veya Meclise iştirak et
miş bir arkadaş hatırlamıyorum. Binaenaleyh, 
müstakil arkadaşlar, müstakil çalışabilirler. Ne 
ise istiklâllerinin sebebi ona göre çalışırlar is
tiklâllerinin sebebi ya fikrî ayrılıktır, ya idari 
bir sebeptir. Fakat bir fikir ayrılığı ise o za
man kendi fikrî ayrılığını gösterir veya ha
kikaten söylenmekte olduğu gibi Cumhuriyet 
Senatosunda 50 küsur müstakil vardır. Yok 
efendim öyle bir şey. Cumhuriyet Senatosunda 
20 küsur tabiî üye vardır. Bunlar siyasi parti
lerin dışındadırlar. Anayasa zaten bunların si
yasi partiler ile teşriki mesailerini veya bir par
tinin içine girmelerini menetmiştir. Bunlar ta
mamen tarafsız olarak kalacaklar ve hattâ mu
vazene unsuru olarak icabında oylarını bir ve
ya diğer tarafın lehinde veya aleyhinde kullan
mak suretiyle dengeyi temin edeceklerdir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Bu 
parti ile teşriki mesai değil mi, efendim? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Keşke olsaydı. Şimdi Reisicumhur kontenjanın
dan gelenlerin hüviyetleri malûm. Diyorlar ki ; 
biz de bir siyasi grup olalım. 

Bundan çok evvel de söylemiştik. Acaba ibu 
siyasi grupun adı ne olur? Bu siyasi grupun 
menşei, seçicisi Anayasanın tamamen müstakil 
hüviyet tanıdığı Reisicumhur. Binaenaleyh, bun
lar bir siyasi grup hüviyetini, zaten siyasi bir 
hüviyet içinde parlâmentoda mesai sarf etmekte
ler, ama bunlar gruplaşıldığı zaman karft-
rmda çalışabilmek içisn meoburen bir idare he
yeti kuracaklar. Binaenaleyh,' kendi müstakil 
hüviyetlerini kendileri, bu talepleriyle, kanaa-
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timce, tahrihetmekteler. Niçin müstakil olarak 
kalıp da çalışmazlar da illâ gruplaşacaklar, Ni
çin? Niçin kendileri, gelişi erinin müstakil hüvi
yetini bir tarafa itip, hayır illâ biz grup.lasaca-
ğız, 10 kişiyi geçiyoruz derler? Evet Anayasa 
öyle demiş keşke 9 kişi deseydi de diğer hüküm
ler olmıyaeağı için böyle bir »'ruj) kurma he
vesine kapılmasalardı. A;ma böyle konmuş. 'Her
halde Vâzıı Kanun 10 kişiyi kastederken, kon
tenjandan «••elen 10 kişiyi de birleştirip, kalkıp 
birlgün bunlar siyasi bir grup kursunlar niyet 
ve kastında bulunmamış. Anayasanın maddele
ri, öyle anlaşılıyor. Binaenaleyh beyimde gay
rettir ve Anayasayı reaksiyoner zihniyeti ile 
rencide etmekten başka hiçbir işe yaramaz ka
naatindeyim. 

Siyasi parti grupları bu memleketin siyasi 
kaderine sahibolması iktiza eden gruplardır. 
Dünyanın her memleketinde de pıvnsibolarak 
ele alınan partiler ve siyasi parti gruplarıdır. 
Hasbelkader bâzı arkadaşların, bunun dışına 
çıkmaları, hiçbir zaman kendilerine bir hususi 
grup kurmak yetkisini tanımaz. Ve bizim Ana
yasamız bilhassa bunun üzerinde ısrarla dur
muştur. Bu itibarla istirhamını, Komisyona da 
bunu arz etmiştim, zaten bugünkü görüşmeni de 
Komisyonda muhali!' kalmamın sebebimi tekra-
ren arzdan ibarettir. Bu maddenin geri alına
rak düzeltilmesini istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Okurer. Yok. «ayın 
Turhangil. 

KÎKKET TUlUIANdİli (Aydın) — Muhte
rem arkadaşlar, tahminen bir sene evvel önümü
ze gelip kabul edilmemek suretiyle Komisyona 
iade edilen meşhur maddemiz yine önümüzde. 
Fakat, aradan epeyce zaman almış olmamız ha
sebiyle o günden bu gün arasında bir fikir an
layışı farkı olacağını kuvvetle tahmin ediyo
rum. ıBizim bu madde üzerinde o günkü hassa
siyetimizin bugün de aynen devamı tahmin ede
rim. ki, bâzı grup olmak istidadını ve arzusunu 
izhar eden arkadaşlarımız da, hunun bir hukukî 
görüş ve anlayış yönünden savunulduğu hak
kında bu kere kanaatleri olmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi, Senatomu
zun hakikaten bir özelliği vardır. Millet Mecli
sinden farklı bir kuruluşa sahip bulunmakta
yız. Bu burada, benim anlamımla, 4 'koldan bu
günkü durum itibariyle, bağımsı?:, hepsi ayrı ayrı 

bağımsız olan ve Anayasada ismi aslisini bulan 
bağımsızlık müessesesi vardır, bir. 

Bunlardan Cumhurbaşkanının seçmek zorun
da olduğu 10 kişi, 15 kişi değil, 10 kişi bağım
sızdır. Bunlardan Tabiî Üyelik sıfatı aslisi de
vam ettiği müddetçe bulunan arkadaşlar. Bun
lardan da bu vasfı kendi arzusu ile değiştiren Sa
yın Ulay Paşa vardır, bugün artık tabiî üye de
ğildir. Siyasi bir partiye intisabetmiş olması ha
sebiyle Anayasanın maddei mahsusu gereğince 
bağımsızlık kökü kendi iradesi ile ortadan kalk
mıştır. 

Üçüncüsü Anayasanın âmir hükmü gereğince 
10 kişilik bir siyasi parti grupuım teşkil etmiyen 
fakat, siyasi grupa, hakikaten siyasi bir grupa 
mensubolan Millet Partisi ve C. K. Millet Parti
sine mensup bulunan arkadaşlarımız. 

4 neüsü ise halen hiçbir partiye intisabetme-
miş, hiçbir Anayasa müessesesine dayanınıyan ve 
gerek secim voliyle bağımsız olarak gelen fakat, 
seçim voliyle bağımsız gelip bilâhara bağımsızlı
ğı ihtiyar edip Senatomuzda yer alan ve 4 kata-
goride arkadaşlar vardır. 

Şimdi bendenizi mazur görsünler, bu işin 
üzerinde çok durdum ve bağımsızlık üzerinde 
grup kurmak hassasiyetini gösteren arkadaşlara 
dedim ki; «Siz bu grup kurma hakkı tanındığın
da, bağımsız olan bir arkadaş içinize gelmek is
tediği zaman, alır mısınız?» Aldığım cevap: «Ha
yır almayız.» dediler. Şu halde mazur görsünler 
beni, dünle bugün arasında çok terakki olduğu 
için daha açık konuşacağını, bağımsızlık mefhu
mu eğer bir gelişi muhafaza etmek, o gelişin fik
riyatını savunmak ve onu devam ettirmek ise, 
Fransız Meclisindeki arzu ve gayeleri besliyen 
bir gruptan ileri gidemez, art fikir bu ise. Eğer 
bu değil ise, grupu kurmak istiyen bu arkadaş
ların arasına halen bağımsız hüviyet taşıyan, 
Muhterem Celil Cevherioğlu, girmek istediğinde 
hay hay, buyurun denmek iktiza eder. 

Şu halde bugün İçtüzüğü tanzim etmekle mü
kellef bulunan biz şöyle bir yoldayız. Cumhur
başkanı Kontenjanından gelenler müstakil bir 
grup; Tabiî Üyelik müessesesinden gelenler müs
takil bir grup; diğer durumdan gelenlerin müs
takil bir grup kurma arzusunu müşahade etmiş 
bir durumda idik. 

Şimdi, meseleyi izah ettikten sonra esasına 
girmek isterim. Muhterem Saim Sarıgöllü izah 
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etti, bendeniz de Muhterem Komisyon Başkanı 
ve Komisyon Sözcüsü mazur görsünler, Anaya
samızda Sayın Sırrı Atalay gibi siyasi grup ve 
siyasi grupa mensup olacak bir sıfat görmüyo
rum, bir titri ortaya atacak bir şey görmüyorum. 
Ya bir insan bağımsız veya o insan siyasi bir par
ti grupuna mensuptur. Kuruluşumuz ne olursa 
olsun menşnelerine gidersek bunun asli unsuru
nun bağımsızlık ve bağımsızlar grupu olduğu an
laşılmaktadır. Şimdi bağımsızlık kelimesi ile yü
rütülmesi, organize edilmesi, prensibe tabi tutul
ması ve o prensiplerin tatbiki gayrimümkün olan 
bir grupun teşkili, bir fikriyatın yürütülmesi im
kânı var mıdır arkadaşlar? Bir grup teşkil etti
ğiniz ve ben bağımsız olduğum için o grupa gir
dim. Beni bu grupta ne bağlar? Benim mesuli
yetim mi vardır? Millete, Parlamento içindeki 
müesseselere karşı bir •taahhüdüm mü vardır? Bir 
programım mı vardır? Tatbik edeceğim bir yol 
mu vardır? Hayır, hiçbiri yoktur, zaten olamaz. 
Bu bağımsızlar fikren istiklâle salıibolması lâ-
zımgelen kişileri bir zorlama ile bir araya getirip 
bu zorlamadan faydalı neticeler değil, geçiştirici 
hususatı tevlidedecek bir oda alabilmek burada 
falan grup adına konuşabilmek, filan grup adına 
hareket edebilmek imkânım sağlar. Sayın Sırrı 
Beyle 85 nci maddenin bağımsızların temsili hu
susundaki fikirleri ile tezat halinde değiliz. Ha
kikaten bunu Heyeti Umumiye oylamak suretiyle 
bağımsızların da tesbiti, temsili hususunda kara
ra varmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama, 
bağımsızların grup kurması hakkında bir netice
ye varılmamıştır. Biz bugün bunu tartışıyoruz. 
Heyeti Umumiyenin bu hususta tebellür etmiş 
bir fikri yoktur, arkadaşlar. 

Anayasanın hepinizce malûm ve Türkiye Cum
huriyeti Cumhuriyet Senatosu baki kaldığı 
müddetçe bekası mutlak bulunan Cumhurbaş
kanlığı kontenjanı müessesesine ait maddeye 
dikkat nazarlarınıza çekenim. 7ü nci maddeden 
Tabiî Üyelik müessesesinden 'bahsetmiyorum. 
Çünkü, Sayın Sarıgöllü'nün dediği gibi kendi
lerine Allah ömür versin, bağımsızlık da devam 
ettiği müddetçe bu müessese devam edecektir, 
ama bir gün hepsi birden sdyasi (bir partiye geç
mek kararım verdikleri gün bu müessese ken
diliğinden kalkacaktır. Çünkü Anayasamız da 
Cumhuriyet Senatosunun adedi 165 olarak gös
terilmiştir. Bunun 150 si seçim yolu ile, 15 i 
Cumhurbaşkanı kontenjanı yolu ile gelir der. 
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Diğer madde geçici bir maddedir, ebedi bir 

madde değildir. O sebeple de adedi rakam he
yetine dâhil edilmemiştir. 

Şimdi, Anayasamızın 72 nci maddesinin son 
fıkrasını dikkatle okuyalım arkadaşlar. 

«Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. «ve» Bunlar
dan en az onu bağımsızlar arasından seçilir.» 

Bağımsız olan kişiye «bağımsız olmak mec
buriyetinde olan ve bağımsız olmak şartiyle 'bu 
Meclise giren kişiye Anayasanın bu âmir hükmü 
karşısında !biz nasıl bir madde tâyin ederek bir 
grup teşkil edebilirsin, diyebiliriz? Ve bunla
rın ana çalışmalarına Anayasanın mânasına, 
gayesine uygun hareket etmiş olabilir miyiz? 
Hayır. Buna «uygun hareket etmiş oluruz» de
nemez. Çünki bağımsızlıkla bir disiplin mahi
yetinde hareket etmesi gereken grup hiçbir za
man bağdaşamaz. Anna kendi arzusiyle dahi 
olsa Anayasanın âmir bir vasfının ihlâline zor
lanamaz, mocbur edilemez. İhtiyari dahi olsa 
o yola götürülmez. Şu halde 'bağımsızlık mü
essesesi Anayasada vardır. Bağımsızları 'bir 
araya getirmeye hak vermek bendenizin hukuk 
anlamiyle kabili telif değildir. Bağımsızlıkla 
grup bir araya gelemez. Bağımsızlık kelimesini 
ortadan kaldırın. 

Sonra arkadaşlar, grup, ibugünkü kuruluşu 
itibariyle grup olabilir. Tabiî üyelerden mürek
kep bir grup olabilir. Uakat 30 sene sonra 40 
sene sonra böyle bir grup olamaz arkadaşlar. 
Ve olamıyacaktır Çünlki Anayasanın emrettiği 
husus, Tabiî Senatörlük, muhtelif alanlarda fi
kir ve otorite kurmuş insanlar, hiçbir zaman 
bir araya gelerek biri'birlerinin fikriyatiyle ha
reket etmek lüzumunda olamıyacaklardır. Onlar 
kendi 'branşlarında, bir tıp ordinaryüs profe
sörü kentli sahasında çıkıp bu kürsüde konuşa
cak, bir hukuk ordinaryüs profesörü kendi 
sahasında konuşacak bir deniz amirali kendi sa
hasında konuşacak. Bunlar hiçbir zaman bir 
araya getirilemez. Çünki siyasi parti grupların
daki hukukçular grııpu, doktorlar grupu, mü
hendisler grupu, ziraatçiler grupu diye bir im
kândan da mahrumdur. Çünki birer, ıbirer tem
sil edilmektedir. Ayrı ayrı kollar arasında bir
leşme gayrimümkündür. 
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Şu halde biz Yüksek Heyetinizin almış oldu

ğu karara daima hürmetkarız. Yüksek Heyeti
niz temsil yönünden bağımsızların hakkının mev
cudiyeti hakkında bir işari karar vermiş, oylamış-
tır; Anayasa ve Adalet Komisyonundan gelen 
raporun muhalifi olarak. Heyeti Umumiye ken
di reyini izhar etmiş, ancak, temsil yönünden-
dir. Sayın Sırrı At al ay Bey oturduğu yerden 
baş sallıyorlar, siyasi grup yönünden değildir. Ve 
siyasi grup kurmanın bence, mevcut Anayasada 
ve bilhassa siyasi grup kelimesi bizim de okudu
ğumuz zabıtlara göre Anayasada yer almıştır. Fa
kat, Turhan Feyzioğlu, her hangi bir iltibasa, 
ilerde her hangi bir yanlışlığa mahal verilmemesi 
yönünden siyasi grup terimi, siyasi parti grupu 
olarak tashihi hakkında bir takrir vermiştir. Ana
yasayı yapma hususunda büyük hizmeti geçen ar
kadaşların bu hususta sarih bir hüküm vazetme
meleri, bugün kendileriyle bizi karşı karşıya koy
muş olmasından dolayı hakikaten müteessiriz. Ya
pıldığı anda eğer bu hususu düşünüp ufak bir 
meşruhat vermek ihtiyacını hissetselerdi, biz de 
saatlerce bu mevzu üzerinde konuşup, sanki bir 
fikrin karşısında duran insanlar durumuna düş
memiş olurduk. Maruzatım bundan ibarettir, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu siyasi parti gruplariyle 
siyasi gruplar mevzuu üzerinde Yüksek Senatoda 
1,5 yıldan beri bir hayli münakaşalar cereyan et
ti. Kıymetli arkadaşlarımız bu celsede de fikirle
rini açıkladılar. Ben kısaca şu mâruzâtta buluna
cağım. Söyliyecek sözlerin hepsi söylenmiş vazi
yettedir.. 

Şimdi, siyasi faaliyetlere bağımsızların iştirak
leriyle, siyasi grup mevzuu serapa birbirinden 
ayrı mevzulardır. Hakikaten daha evvel acaba Ri
yaset Divanlarına bağımsızlarda bir oran dâhilin
de iştirak eder mi etmez mi0? O, 85 nci maddenin 
hükmünün kısmen kapalı olmasından büyük mü
nakaşalar geçti, Anayasa profesörleri noktai na
zarlarını ifade ettiler, bu Anayasayı hazırlıyan-
lar ifade ettiler. Bugün hamdolsun ittifakla 
bir neticeye varmış bulunuyoruz. O da şudur : 
Bağımsızlar da siyasi faaliyetlere, parti grupları
nın harcında kendilerine tanınması tabiî olan oran 
nisbetinde iştirak ederler. Bundan tabiî bir hak 
olamaz. Bağımsızlar da bir oran dâhilinde Riyaset 
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Divanına v. s. Meclis içi faaliyetlere iştirak ede
cekler. 

Şimdi, kalıyor bunlar grup kurabilirler mi l 
Arkadaşlar, Anayasanın müzakeresi sırasında 

şu husus çok açık şekilde geçmiş. Ama sonu iyi 
mi, kötü mü geçmiş bir şey diyemem. Anayasa ha
zırlanıp verildiği zaman siyasi gruplar tâbiri ge
çiyor. Siyasi gruplar şöyle iştirak eder, siyasi 
gruplar böyle iştirak eder diye tâbirler geçiyor. 
Bir arkadaş itiraz ediyor. Diyorlar ki; diğer Mec
lisler böyle bir tecrübe geçirmiştir. Eğer biz par
ti gruplarının dışında Meclis içinde gruplara im
kân verirsek, bâzı menfaat ve bâzı meslek grup
ları teşekkül ediyor. Bu bakımdan bııı mahzurlu
dur. Ve sözcüye soruyorlar; sizin siyasi gruplar 
mefhumuna bu kabîl teşekküller dâhil midir?. Söz
cü, dâhildir diyor. Fakat dâhildir demesine rağ
men bilâhara aksine bir takrir veriyor, şu takrir 
kabul ediliyor. Yani ne oluyor1?. Parlâmento için
de siyasi partilerin dışında grup kabul edilmesin. 

Bugün muhterem heyetinizin tarzı teşekkülü 
hakikaten vatanperverane bir manzara arz edi
yor. Bunda şüphemiz yoktur. Fakat şu Ana
yasa ilelebet payidar olacak. Bir gün bir men
faat grupu teşekkül edebilir. Sağdan soldan 
menfaatleri aynı noktada birleşen kimseler bir 
araya gelip, bir grup teşekkül edebilir; Mec
lisin sağduyusunu sabote edebilirler. Sırf bu 
mahzurlarla denmiştir k i ; siyasi partiler Ana
yasa Mehkemesiııin nezareti altındadır. De
mokratik nizama uymak mecburiyetindedir. 
Bunların belirli programları, tüzükleri olacak
tır. Propagandaları açık olacaktır. Binaena
leyh, bunlar sosyal hayata kendi bu mesul he
yetin kendi program ve plânlar istikametinde 
müessir olmaya çalışacaklardır. Fakat böyle 
programı belli olmıyan, tüzüğü olmıyan, han
gi istikamette gideceği daha evvel açıklanmamış 
fikirleri açıklık haline gelmemiş olan kimselere 
bir Parlâmento içinde topluluk verirsek o bunu 
başka bir istikamete sevk edebilir denmiş, sırf 
bu mahzuru bertaraf etmek için Anayasada par
t i gruplarının dışında müstakillere grup kurma 
imkânı verilmemiştir. Bugün şu Parlâmento
muzun hususi bir teşekkül tarzı var, fakat bu
nu muhterem arkadaşlarımızın hoş görmesini ri
ca ediyoruz, Anayasanın şu açık hükmü kar
şısında bunu zorlayıp, bu anlama getirmeye 
imkân olmadığı kanaatindeyim. Şu kanaatimi 
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bu Anayasayı hazırlıyanlarla tekrar müzakere 
ederek konuştuk. Şimdi şu Anayasayı getirmek 
için dışarıya çıkarken, Turhan Güneş Beyde 
dışarıda imiş, o zaman siz bunu nasıl düşündü
nüz dedim, bana şu anda, yani 15 dakika evvel 
verdiği cevapta; «hayır biz hiçbir zaman siyasi 
partiler dışında bir grup teşekkülünü aklımızdan 
geçirmedik. Daha evvel böyleydi, fakat müza
kere yapıldı, bu müzakere sonunda buna im
kân verdik.» 

Şimdi arkadaşlar, acaba bu arkadaşlarımız 
niye bu işte ısrar ediyorlar? Hakları var. Şim
di nasıl bir siyasi parti grupu - meselâ bir 
odası var, daktilosu var, kâtibi var - bu kabil 
hizmetlerden istifade etmek suretiyle parlâmen
to içinde mesaisini semereli bir hale getirmeye 
gayret ediyorsa, bu arkadaşlara asgari olarak 
bu imkânı temin etmek zaruridir. Ve hiç/bir 
surette aksinin düşünülmesinin mümkün olmı-
yacağı kanaatindeyim. Ama «biz, efendim müs
takiller bir grup olalım derler.» Muhterem ar
kadaşlar, insanoğlu ya bir topluluktur, yahut 
da bir teşekküldür. Topluluksa topluluktur, 
tesadüfen toplanmıştır. Ama grupsa, insanoğlu 
bir fikre sahiptir. Bu fikir nedir? Bu fikir 
daha evvel tesbit edilmiş tüzük, program ve 
seçim evveli beyannamesi ve saire gibi vesika
lar, bir topluluğun takibedeeeği esasları gös
terir. Böyle bir şey var mı? Yok. Ama biz 
bir grup olalım. Grup olunca muayyen bir 
fikir etrafında toplanma, hangi istikameti takib-
ettiğini gösterme ve düşünceyi açık olarak orta
ya koyma mecburiyeti Anayasa icaplarındandır. 
Binaenaleyh ben şunu rica ediyorum : Bizim 
şu grup sözünden anladığımız, benim kati ka
naat haline vardığım şey şu; oranları nisbetin-
de Meclis faaliyetlerine iştirak ederler. Se
çilirler, Başkan, Başkanvekili olurlar, fakat si
yasi grup kurmaları için müstakillikle grup 
mefhumu bağdaşır mahiyette değildir. Bir fi
kir mihveri yoktur. Bir grup kurmaları müm
kün değildir. Fakat bu arkadaşlar da Parlâ
mento içinde muayyen bir mesai gösterecek
tir. Şu mesaiyi göstermeleri için, kendilerins 
gruplar için temin edilen haklar ne ise; bir 
daktilo malkinası temin etmek, bir oda ayırmak, 
bir yazacak sekreter bulmak v. s. gibi Meclis 
içinde müspet faaliyet gösterebilecek imkânları 
hazırlamak da Anayasamızın âmir hükümlerin-
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dendir kanaatindeyim. Bu anlayış içinde mad
delere istikamet verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üren. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ şunu arz edelim ki, 8 
nci maddenin müzakeresi sırasında, fikirlerine 
itimat ettiğimiz Sayın Sırrı Atalay, «Bu me
sele halledilmiştir. Sağduyu bunun kabu
lünü emreder.» şeklinde konuşmuşlardır. Fakat 
Anayasanın 84 ve 85 nci maddelerinin esasını 
dayanılarak oranların tesbiti için yapılan mü
zakerede bendeniz de fikrimi söylemiş ve hat
tâ bir takririmi da Yüksek Başkanlığa tevdi 
ederek, yüksek tasviplerinize mazhar olmasını 
sağlamış idim. O müzakere ile, bugünkü gö
rüşülen mevzu arasında hiçbir münasebet yok
tur. O gün müzakere Başkanlık Divanının teş
kili, parti oranları nisbeti, parti oranları nis-
beti haricinde kalan kısmın müstakiller tara
fından temsil edilebileceği esasına dayanıyordu. 
Bugünkü müzakere ise, bir siyasi grupun teş
kili meselesidir. Binaenaleyh, o günkü müza
kere başka, bugünkü (görüşmeler başkadır. Ve 
Anayasamız 84 - 85 nci maddeleriyle siyasi 
parti gruplarını tam mânasiyle benimsemiş. 
Anayasımızm yine 94 ncü maddesi, karşımıza 
bağımsızlığı benimsemiş olarak çıkıyor. 

Binaenaleyh, bağımsızların; ki, Senatomuz
da muhtelif kaynaklardan gelen bağımsız üye
ler mevcuttur, malûm olduğu üzere, bunların, 
Anayasamızın 84 - 85 nci maddeleri karşısında 
grup teşkil edip, edemiyeoeği hususu, bugün 
bir müzakere mevzuu oluyor. 

Şimdi şöyle bir sual akla gelebilir? Evvelâ 
şunu arz edeyim. Bir grup teşkili için Anayasa
mızın 84 - 85 nci maddeleri, iki unsur >ele alı
yor. • ı i 

Bir; evvelâ ortada bir siyasi parti olacak, 
iki, adedleri 10 veya 10 un üzerinde olacak. 
Bu iki şart olmadığı takdirde, bir siyasi parti 
'grupu teşkiline Anayasamız imkân vermemek
tedir. Ayrıca acaba grup teşkil edecek olan 
mlülstalkilıler siyasi parti grupları hariıedınlde ve 
halen görüşülmekte bulunan 14 ncü maddenin 
son fıkrasında yazılı, hususi, mahallî ve mesleki 
menfaatler harieinde, gruplardan hangisini teş
kil edecektir. Ve bunun gayesi ne olacaktır, fik
riyatı ne olacaktır, neyi müdafaa edecekler-
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diı-? Acaba tasarıyı karşımıza getiren komisyon I 
bunlara cevap "verebilecek midir? Bugün siyasi 
grup, halinde karşımıza çıkartılmak istenilen 
gruplar yarın menfaat grupları halinde, hususi, 
meslekî, mahallî gruplar halinde tecelli etmeye
cek midir? Bunun önü nasıl alınacaktır. Bu in
dî kalacaktır. Şimdi inümüzdeki tasarının gerek
çesi ile Ankara, İstanbul üniversitelerinin ve Si
yasal Bilgiler fakültesinin mütalâalarını okuya
lım. Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız İstanbul 
Üniversitesinin mütalâasına diyor ki-, «Şahsi bir 
fikirdir*.» Bir kenara hafif cecik itivermek isti
yorlar. Ankara, Üniversitesinin mütalâasını alı
yorlar, o, fikriyatına uygun olduğu için, «Az I 
çok yerindedir.» diyorlar. Fakat aralarında hiç
bir fark yok. İstanbul Üniversitesinin mütalâası 
rektörlük tarafından iki imza ile gönderiliyor. 
Ankara Üniversitesinin mütalâası gene rektörlük 
tarafından üç imza ile gönderiliyor. Siyasal Bil
giler Fakültesinin mütalâası ise dekanlık: tara
fından gönderiliyor. Dekanlığın gönderdiği ra
por da, İdari İlimler Fnstitüsü öğretim üyeleri
nin kendi aralarında yaptıkları bir istişare so
nunda hazırlanmıştır'. (İçrekçe ve mütalâa dekan 
imzasiyle gönderilmiş bulunuyor. Altında da her 
hangi bir profesörün imzası yok. 

Demek ki, bunların içerisinde en az şahsili
ği olan mütalâanın, Siyasal Bilgiler Fakültesi
nin mütalâası olması gerekir. Saym Sırrı Ata
lay arkadaşımızın esbabı. mueibesine göre. 

Şimdi Ankara Üniversitesi ne diyor? Hülâsa 
olarak söylüyorum. «Siyasi parti grupları dışın- I 
da kalan parlâmento üyeleri hakkında ayrıca 
bir hüküm konulmamış olması, bunların gruplar 
meydana getireni ivecekleri anlamına gelmez. Bu 
yolda, bir anlayış, temel hürriyetlerden olan bir 
araya gelme hakkının özüne dokunmak olur.» der. 
Yine son olarak. Anayasanın 85 nci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmünün siyasi parti gruplarına 
mensup bulunmıyan temsilcilerin, grup teşkil. 
etmelerine engel bir hüküm taşımakta olduğu yo
lunda yorumlan m ası nı ıı caiz olmıyacağı mütalâ- j 
asında bulunabiliriz.» Kesin bir hüküm. I 

İstanbul Üniversitesi, «Diğer bir ayırım da I 
bağımsız kalma veya bir partiye dâhil olup olma- I 
ma esasına göre yapılabilir. Bu takdirde yukar- I 
da teshil edilmiş olan. partili senatörler dışında I 
kalan senatörlerin bir siyasi parti grupu yahut | 
grupları kurmalarına, Anayasa kesin olarak im- ! 

kân vermemektedir.» Çok kesin bir hükümdür, 
arkadaşlar. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi; «... Yukardaki mâ
ruz sebeplerle bağımsız üyelerin kendi araların
da, Anayasanın anladığı mânada grup kuraım-
yacakları kanaatindeyiz. Tabiatiyle bu mâna da 
bağımsızların Meclisteki çalışmalarını kolaylaştı
rıcı idari kolaylıklar gösterilmesini asla önleyici 
değildir. Kendilerine salon tahsisi, sekreter ve
rilmesi, hattâ törenlerde temsil ettirilmeleri 
mümkündür. Hattâ parlâmento koşulları bakı
mından zaruridir. Fakat müstakiller veya Cum
hurbaşkanı kontenjanı üyeleri yahut tabiî Sena
törler grupu sı fa tiyi e Anayasanın gruplara ta
nıdığı yetkileri kullanmaları mümkün görünme
mektedir.» 

Devanı ediyor; «Özetle söylemek gerekirse, 
m celisi erim izdeki siyasi parti mensupları ve 
grupları dışında kalan, parlömanterlcrin Ana
yasa teminatı ve hakları içinde ve binaenaleyh 
siyasi parti gruplarına eşit bir statü dâhilinde 
teşkilâtlanmaları mümkün değilse de, bunların 
Meclis içi ('alışmalarda müessiriydi erini faali
yetlerini rasyonalize bir faaliyet ve müessiriyet 
imkânına, kavuşturacak şekilde teşkilâtlanması 
imkânsın görünmemektedir.» 

Devamla bu teşkilâtlanmayı şöyle izah edi
yorlar, «Meclis kendilerine sekreterler verilmesi 
salon tahsisi, hattâ Meclisin protokoller temsil
lerinde, bu sıfatla kendilerine kontenjan ve yer 
ayrılması mümkündür. Anayasada sarih olarak 
yasaklamadığı ve bertaraf etmediği noksanlarda 
parlömanter (-alışmaları ihtiyaçların empoze et
tiği şekilde bir düzene bağlamak prensibinden 
yararlanmak mümkündü. Binaenaleyh, bağım
sızları siyasi parti grupu statüsü, dışında bir 
idari teşkilâtlanmadan alıkoymak yolu kapalı 
değildir.» Burada kapalı geçiyor. 

Şimdi mütalâalar görülüyor ki; birbirlerini 
nakz eder mahiyette bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin mütalâası, bir İçtüzük meselesi değil, 
bir Riyaset meselesidir. Riyaset, burada bulunan 
müstakillere şahsi kanaatimce bütün imkânları 
temin etmek mecburiyetindedir. 

Fakat bunun haricinde müstakillerin bir 
grup haline gelmelerine ve siyasi parti grupları 
haricinde bir grup teşkil etmelerine, Anayasa
nın tamamen muhalif olduğu kanaatindeyim, 
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Günkü evvelâ neyi temsil edecektir? Anayasa I 
parti grupları teşkili için diyor ki; bir siyasi par- I 
tiye mensup olacaksın, bir siyasi partiye men- I 
subolmak demek bir fikriyatın bir programın, pe- I 
sinde gitmek, demektir. Bir tüzüğün peşinde git- I 
mek demektir. Ona riayet etmek demektir, onun I 
emrettiği şıkları yerine getirmek demektir. Bu I 
varacağım şey demektir. Peki, siyasi parti grup- I 
1 arında alınan kararlar harfiyen tatbik edilecek- I 
tir. Faraza müstakillerin teşkil edeceği siyasi I 
grupları kabul edelim. Burada bunlar hangi I 
fikri temsil edeceklerdir. Alacakları önemli ka- I 
rarlarda disiplin kararları, gruptan ihraç karar- I 
lan imkânı hâsıl olacak mıdır? Benim reyime I 
veya başkasının reyine tesir edebilecek midir? I 
Bunların hiçbiri yapılmayacaktır. Bunlar yapıla- I 
ımyaeağına göre neyi temsil edecektir? Bunlar I 
kendilerini temsil için, 15 nci maddeye göre de, I 
bir başkan bir Riyaset Divanı seçimleri lâzımdır, I 
hükmi şahsiyeti haiz olmıyan bir topluluğun 1 
temsili nasıl olacaktır? Hükmi şahsiyeti olmı- I 
yan bir topluluğun temsili, benim kanaatime gö- I 
re, ancak bir vekâletle olabilir. Bu vekâlet bi- I 
zim bildiğimiz siyasi ve hükmi şahsiyeti olmı- I 
yan, âdi vekâletname şeklinde olabilir. Hükmi I 
şahsiyeti olanların veladeti verdikleri reyle ola- I 
çaktır. Binaenaleyh, her bakımdan siyasi grup- I 
larm teşkilini biraz sakat ve temelsiz kalmak- I 
tadır. I 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar edeyim, I 
Anayasa bu iki ayrı fikri müdafaa edenlerin biri I 
tarafından zorlanmaktadır. Ya biz bunu bilmi- I 
yerek zorluyoruz; ya da, bizim görüşümüzün I 
aksini iddia eden arkadaşlarımız bunları bilmi- I 
yerek zorluyorlar. Ve tekrar edeyim, İm günkü I 
mevzuu bundan bir müddet evvel, Anayasanın I 
84 - 85 nci maddeleri gereğince konuşulan; I 
yani, Riyaset. Divanını temsil meselesi mevzuu I 
ile bu mevzuu birbirlerinden tamamen ayrı bi- I 
rer mevzudur. Sayın Sırrı Atalay arkadaşımı- I 
zm «bu mesele halledilmiştir, sağ duyunun bu- I 
mı mutlaka kabul etmesi lâzımdır.» şeklindeki I 
mütalâasına da, iştirak etmem. Bu hususta bir I 
takririm de -mevcuttur. Takririmin de kabulünü I 
arz ve istirham ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. Efen- I 
elim kifayet takriri varsa da daha 6 üye konuş- I 
madiği için oya koyamıyacağım. I 

MEHMET ÖZÖÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye- | 

4.10.1963 0 :4 
leri, mevzua girmeden evvel benden önce konu
şan 2 arkadaşın kullanmış oldukları 2 tâbir üze
rinde durmak istiyorum. Sayın Sarıgöllü dedi
ler ki, bağımsızlardan bahsederken, «bir parti 
kurmak cesaretini gösterememiş olan kimseler.» 
Ben, bağımsızların, Sayın Sarıgöllü ile bir cesa
ret* mukayesesi yapılmasında bir fayda görecek
lerini sanmıyorum. Bunun için bu hususta siz
lere daha fazla başka bir şey söyliyemiyeceğim. 

Sayın Turhangil de dediler ki, «eğer hedefte 
bir oda, daktilo, bir sekreter meselesi varsa...» 
eğer Sayın TurhangiPin sözleri tabiî üyeleri 
hedef tutuyorsa, ben sadece şahsım adına bir ta
biî üye olarak şunu belirtmek isterim ki, tabiî 
üyeler daha çok yakın bir zamanda Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin resmî temsilcisi olarak bü
tün devlet otoritesini elinde tutmuş insanlardır. 
Oda verilmesi, sekreter verilmesi, daktilo isten
mesi gibi hususlar hedef olarak gösterilip orta
ya siyasi grup kurmak meselesinin ileri sürül
mesine tenezzül edecek insanlar değillerdir. Bir 
Tabiî Üye olarak, tabiî üyelerin de bir siyasi 
grup kunuaları lâzımgeldiğini iddia ederken şu 
Senato içerisinde bizzat Anayasa tarafından 
verilmiş bir hakkı daha iyi kullanmak istiyo
ruz. ve tek iddiamız da budur. 

Bir diğer nokta; arkadaşımız bir kimseye, 
«acaba içinize yabancı bir kimse gelse alır mı
sınız?» sorusuna karşılık, demiş ki ; «hayır, ala
mayız.» acaba bu arkadaşımızın sözü bütün ta
biî üyeleri mi temsil ediyor? Hangi arkadaş, 
şimdiye kadar hangi bağımsız arkadaş tabiî 
üyelere sizinle birlikte çalışmak istiyoruz, de
miş de tabiî üyeler reddetmiş. Efendim, bir ta
biî üye bunları söylerse yer yerinden mi oynarl 
Gayet tabiîdir ki, insanlar kendi fikirlerine 
uyan insanlarla beraber çalışmak isterler. Ben 
bir Tabiî Üye olarak, bu Parlâmentonun hiçbir 
siyasi grupuna mensubolmıyan, tamamiyle ba
ğımsız bir insan olarak, şunu söyliyeyim ki, be
nim fikirlerime, imanıma, vicdani kanaatime 
uyan her insanla her zaman teşriki mesai yapa
rım. 

Şimdi bunları böylece belirttikten sonra, 
acalba bağımsızlar bir grup kurabilirler mi? Me
selesine gelelim. Sayın iSırrı Atalay arkadaşımız 
bu mevzuda gayet etraflı ve 'vukufla, izahatta 
bulundu] ar. üniversitelerimizin ibu mevzuu üze
rindeki fikirlerini 'belirttiler. Ben (bunların 
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üzerinde fazla durmıyacağım. Yalnız şu 'hususu 
belirteyim ki, Ibiz bağımsızları ille de bir 'grup 
kursunlar diye 'zorlamıyoruz ki. Birçok arka
daşlarımız diyiorlar ki; «Fikirleri 'bir araya .gel-
miyen aynı fikirde olmıyan insanlar nasıl grup 
kuracak?» Biz diyoruz ki ; fikirleri beraber 
olan insanlar eğer 10 kişi bir araya getirebilir-
lerse, fikri beraber <olan 1€ bağımısi'z (bir araya 
gelirse grup olsunlar; lonlar da ibu Anayasanın, 
İçtüzüğün verdiği hakları kullansınlar» diyoruz. 
Ancak 'ben 14 ncü maddenin getirdiği Ihükümler-
le kurulacak siyasi grupların 'bu 'memleket için 
tam mânasilyle faydalı olabileceği kanaatinde 
değilim. Benim kanaatim odur ki, mevcut Ana
yasa nizamı içerisinde 14 ncü madde yeni nizma-
layıcı hükümler getirmek zorundadır. Nitekim 
Say m Sırrı Atalay arkadaşımız burada Fransız 
İçtüzüğünü okurken gördük ki, orada siyasi 
grupları Ibir hayli nizamlayıcı, tanzim edici (hü
kümler vardır. Halbuki bizim 14 ncü «ıadde 
sadece münhasıran Anayasanın verdiği siyasi 
hakları kullanamazlar, bunun dışında bütün 
hakları kullanırlar diyor. Şimdi ben 14 ncü 
maddeyi 'okuduğum zaman şu sorulara da bir 
türlü cevap bulamıyorum. Evvelâ Anayasanın 
57 nci madesi siyasi partiler için bâızı yasaklar 
koymuş ve siyasi partiler bu yasaklara uymadı
ğı zaman, bunların hangi 'Merciler tarafından 
kapatılacağını da zikretmiştir. Halbuki 14 ncü 
madde, eğer kurulacak siyasi gruplar bu yasak
lara riayet etmezlerse; kim kapatacak, bu siya
si grupları kim feshedecek. Bunlara dair Ihiç-
bir büküm (getirmemiştir. 

Bundan başka, Anayasanın 79 ncu maddesi 
partiler için bir yasak koymuştur. Demek ki, 
her hangi bir üyenin dokunulmazlığının kaldı
rılması istenirse, siyasi parti grupları bu mev
zuda münakaşa açamaz. Acalba siyasi gruplar 
açabilir mi? Bunun içinde ıhiçbir 'hüküm koyma
mış. Tekrar biz diyoruz ki ; 'Parlâmentloda men
faat grupları teşekkül edemez. Ederse ne olur? 
Meselâ, siyasi ıgnıplardan birisi menfaat grupu 
olarak ortaya çıkarsa, bunun menfaat grupu 
okluğunu kim tesbit edecek, hanıgi merciye 
müracaat edilecek ve hangi merci bu siyasi gru
pu kapatacak? Bu mevzuda da 14 ncü madde 
tamamiyle müphemdir. Daha Ibunla da bitmi
yor. Birçok arkadaşlarım, sordular, acaba 
hükmi şattısiyete haiz mi bu siyasi gruplar? 
Hükmi şahsiyeti 'haiz ise bu, takdirde parla-
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mento dışındaki çalışmaları ne derece sınırlı
dır, yoksa sınırsız mıdır? Meselâ, siyasi grup
lar dışarıda kendi 'hükmi şahsiyetleri adına si
yasi propaganda yapabilirler mi, siyasi fikir 
klüpleri kurabilirler mi? Üçüncü şahıslar, ken
dilerine aynî ve nakdî bağışlar yapabilirler 
mi, kendi üyelerinden aidat toplayabilirler 
•mi? Kendi üyelerinden topladıkları aidatı, dı
şarıdan yapılan bağışları acaba sarf etmekte, 
kullanmaktaki hareketlerini küm kontrol ede
cektir? Siyasi partiler Anayasa Mahkemesine 
malî bakımdan sorumludurlar. Ama bu siyasi 
gruplar acaba hangi makama karşı storumlu 
olacaklardır? Benim aklıma igelen 'bu sorular
dan başka, acaba bu siyasi gruplar sadece bi
zim (Senatonun içerisinde mi faaliyette buluna
caklardır? Yoksa Millet Meclisinde de bir 
bağımsız grup meydana 'gelecek olursa bunlar 
bir isim altında (birleşip bir kanadı burada, bir 
kanadı orada bulunabilir mi? 

Hulâsa aklıma gelen birçok soruları bura
da tekrar etmiyeeeğim; vaktinizi almamak için 
zikretmiyeceğim. Ben <o kanaatteyim ki, 14 ncü 
maddenin getirdiği bağımsızlar da siyasi grup
lar kurar hükmü, şimdiye kadar bütün ar
kadaşlarımızın konuşmalariyle sabittir ki, Ana
yasa da eenhetmeimiştir. Anayasa bağımsızlar 
siyasi grup kuramaz dememiştir. Üniversite
lerimizin fikirleri ile de yine sabittir ki, bu 
hakkı, bu memlekette 3 kişi bir araya gelip 
bir cemiyet kurabilen insanlar, gayet tabiîdir 
ki, Parlâmento içinde de 10 kişi bir araya ge
lip aynı fikirdeki kanaatteki insanlar, siyasi 
kanaatlerini ve siyasi faaliyetlerini (birleştire
bilirler. Ama, bu siyasi gruplar Cemiyetler 
Kanununa tabi (olmıyacağına göre, siyasi 
partiler için Anayasanın koyduğu ftıüküım-
lere de tabi lolmıyacağma 'göre mutlaka. 
'İçtüzüğün 14 ncü maddesinde bu siyasi grup
ların neleri yapıp neleri /yapamayacağı, Par
lâmento içinde ve dışındaki faaliyetlerinin ne
ler olup neler olmıyaeağını mutlaka tanzim etme
lidir. Bu hükümler tanzim edilmedikçe veya sa
yın komisyon beni bu sorduğum sorularda i'kna 
etmedikçe 14 ncü maddeye müspet oy veremiye-
ceğimi hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Doktor Celâl Ertuğ. 
(Beş üye ayağa kalkarak ekseriyet olma

dığını ifade etti.) 
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kalkarak ekseriyet yok diyorlar. Yoklama 
yapmaya lüzum yok, ekseriyet olmadığına gö
re Birleşime son veriyorum. 

AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan göralüyor ki Cuma 'günü ekseriyeti 
temin etmek çok zor oluyor, <onun için müsaa

de edin de öğleden evvel toplanmaları da de
neyelim. 

BAŞKAN — Öğleden evrvfel toplanmak için 
karar alamayız; ekseriyet yoktur. Salı günü 
karar alırız. Salı günü saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,35 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ ONYEDÎNCİ BİRLEŞİM 

4 . 10 . 1963 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —' Cumhuriyet {Senatosu (üyeleri Mustafa 

Dinekli, Muammer Obuz, Ali Aksoy, / Sim 
Uzunhasanoğlu, Rifat Etker, [Fahri fözdilek, Sa
kıp 'Önal, Mustafa Inceoğlu ve Hasan Kangal'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet ;Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi (3/348) 

B • İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BlRiNci GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 
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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.) 



— 3 — 
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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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. 



— 8 — 
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. 




