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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
ması dileğinde bulunan Samet Ağaoğlu'nun
telgrafı okundu, kabul edildi.

Birinci Oturum
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın
da Meclis soruşturması yapılmak üzere teşkili
kararlaştırılan soruşturma komisyonu seçimine
geçildi.
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı olan Ulaştırma eski Bakanı Mu
zaffer Kıirbanoğlu'nun Bakanlık görevi ile ilgi
li suçundan dolayı yargılanmasına mahal olup
olmadığına dair Başbakanlık tezkeresi okundu.
Dosyanın evvelce teşekkül etmiş olan 1 numaralı
komisyona havalesi kabul edildi.
Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın
da bâzı ihbarları kapsıyan dilekçesi hakkındaki
Başbakanlık tezkeresi okundu, dilekçenin seçi
lecek olan Soruşturma Komisyonuna havalesi
kabul edildi. Kendisine verilen bir aylık müd
detin tebliğ taıihi olan 15 Mart 1962 den başla

İkinci Oturum
•Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur hakkın
da Meclis soruşturması Komisyonu için yapılan
seçim sonucunda gereken nisap hâsıl olmadığın
dan gelecek Birleşimde tekrarlanacağı Başkan
lıkça bildirildi.
30 .' 3 . 1962 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzerf Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mekki Keskin

Kâtip
Çankırı
Nurettin Ok
Kâtip
îzmir
Kadri Özek

BÎRİNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Fuad Sirmen
KÂTİPLER : Kadri özek (İz ur), Nurettin Ok (Çankırı)

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Birleşik Oturumunu açı

yorum.

2. — YOKLAMA VE BAŞKANLIĞIN YOKLAMA İLE İLGİLİ İÇTÜZÜK HÜKÜMLERİ
/ - '
HAKKINDA SUNUŞLARI
B A Ş K A N — Yüce Heyetinizin malûmu ol
duğu üzere^ ittihaz buyurduğunuz karar muci
bince eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur hak
kında kurulması lâzımgelen Soruşturma Komis
yonu, 3 toplantıda nısbolmadığından dolayı teş
kil edilememektedir. Şüphesiz ki, bu husus, asla
tecviz*edilebilecek bir husus değildir. Riyasetiniz, parti grup başkanlıklarına şimdiye kadar
.yazdığı mütaaddit tezkerelerle gruplara mensuj>
milletvekili ve Senatör arkadaşlarımızın, Meclisİçrın toplantılarına iştirakte itina göstermeleri

;
!
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için dikkat nazarlarının celbini rica etmiştir. Ri
yaset kürsüsünden de mütaaddit defalar Yüce
Heyetinize ricada bulunduk. Buna rağmen de
vam hali, intizama sokulamamıştır. Onun için
Riyaset Divanınız vaziyeti mütalâa etmiş ve üzü
lerek şimdi arz edeceğim kararı almıştır :
Yoklama yapılacaktır, yoklama yapıldığı sı
rada burada bulunan bütün arkadaşların yüksek
sesle «Burada» demelerini rica ediyoruz. ^Sonra
dan gelen arkadaşların da Riyaset Divan kâtip»
lerisıe şahsan müracaat ederek geldiklerini bil-
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dirmelerMi istirham ediyor ve hakiki mazaretlerine binaen gelmemiş arkadaşlar varsa bunla
rın ertesi günü Kiyasete müracaat ederek maze
retlerini bildirmelerini istiyoruz. Bütün bunlara
rağmen gerek yoklamada bulunmıyan, gerekse
yoklamada bulunduktan sonra açık oylamaya
iştirak etmemiş arkadaşları izinsiz addederek İç
tüzük hükümlerine göre haklarında muamele
yapmaya karar vermiş bulunuyoruz. (Alkışlar)

0:1

Bu hususu Yüce Heyetinize arz ediyorum.
Şimdi yoklama yapılacaktır. Burada bu
lunan arkadaşlar, her hangi bir yanlışlığa mey
dan vermemek üzere, burada olduklarını yük
sek sesle ifade buyursunlar.
(Yotlama yapıldı.)
BAŞKAN
başlıyoruz :

Çoğunluğumuz

var. Gündeme

3 . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Cumhuriyet
Senatosu Amasya Üyesi
Macit Zeren ve Amasya
Milletvekili Nevzat
Şener'in,
Transeksport
Şirketinin
delaletiyle
İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton be
yaz arpanın satışı dolayısiyle Ticaret eûki Ba
kam Mehmet Boydur hakkında Meclis soruş
turması
yapılmasına dair önergesi ve Ticaret
eski Bakanı Mehmet Baydur'un
savunması
(9/1) (S. Sayısı: 2)
CBAŞKAN — Gündemin birinci
maddesi
gereğince Soruşturma Komisyonu için seçim ya
pılacaktır. Bu komisyon için aday gösterilmiş
olan arkadaşların isimlerini okutuyorum.
Milletvekilleri : Sadrettin Tosbi, Atalay
Akan, Mahmut Alicanoğlu, Refet Sezıgin, Reşat,
özarda.
'Cumhuriyet Senatosu üyeleri : Vasfi Gerger,
Niyazi Ağırnaslı, Sabahattin Orhon, Fethi Ba
şak, Ahmet Yıldız.
Tasnif heyeti için üç arkadaş ad çekme su
retiyle seçilecektir.
Mehmet özbay (Adıyaman), (Yok sesleri)
Mansur Ulusoy (Ankara), (Burada sesleri)
Turhan Bilgin (Erzurum), (Yok sesleri)
Sadık Perinçek (Erzincan), (Burada sesleri)
Mustafa Dinekli (Konya), (Burada sesleri)
Lütfen dışarıya çıkan arkadaşları çağırı
nız, seçime geçiyoruz.
Soyadı sırası ve senatörlerden başlanılmak
suretiyle isimleri okutuyorum.
(Oyların toplanmasına başlandı.)
BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine ge
çiyoruz.
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılabı ile düşürülen
bakanlardan gayri bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma istemi
ne dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye Bü

yük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik Ko
misyon raporu hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım eski Bakanı Nafiz Körez'in yazılı müdafaa
sı (3/1) [S. Sayısı : 7 ye ek]
BAŞKAN — Nafiz Körez'in savunması gelımiştir, okutuyorum.
(Nafiz Körez'in savunması okundu.) (1)
BAŞKAN — Nafiz Körez hakkında bir
numaralı beş kişilik İnceleme Komisyonu ra
porunu da okutuyorum.
(1 numaralı 5 kişilik İnceleme Komisyonu
raporu okundu.)
(2)
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen
var mı? Olmadığına göre, (1) numaralı beş ki
şilik ihzari komisyon raporunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul
edilmiştir.
iSoruşturma Komisyonu için oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?.. Küllanmıyanlar
lütfen kullansınlar.
Oy toplama işi .bitmiştir.
3. — Bolu Milletvekili
Zeki
Baltacıoğlu
ve iki arkadaşının, Yeni İçtüzük hazırlanıncaya
kadar dilekçelerin incelenebilmesini sağla?nak
üzere, verdikleri
İçtüzük
teklifinin, C. Sena
tosu ve Millet Meclisi Anayasa
komisyonların
dan kurulacak Karma Komisyona
havalesine
dair önergesi;
BAŞKAN
dim.

Bir takrir var okutuyorum ef'en-

(1) Nafiz Körez'in savunmasına ait 7 ye ek
sayılı basmayazı bu tutanağın
sonundadır.
(2) 7 sayılı basmayazı 9 ncu Birleşim
tuta
nağı sonundadır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasanın 62 nci maddesinde «Vatandaşla
rın kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şi
kâyetleri hakkında, tek başlarına veya topluca
T. B. M. M. ne baş vurana hakkına sahip bulun
dukları, mürafcaat neticesinin dilekçe sahiplerine
yazılı olarak bildirileceği» derpiş olunmuştur.
T. B. M. Meclisine yapılacak müracaatların iki
Meclis sistemi içinde nasıl tetkik edileceği ve ka
rara bağlanacağı hususunda tek Meclis çalışma
sına göre hazırlanmış mer'i İçtüzükte bir hüküm
bulunmadığından bugüne kadar Dilekçe Komis
yonları çalışamamış ve binnetice Anayasanın
mezkûr 62 nci maddesi emri yerine getirileme
miştir.
Bunun yanında esasen bir hayli kabarık olan
(müracaatların adedi her gün biraz daha artmak
tadır.
Yeni içtüzüklerin hazırlanıp Meclislerce kabu
lü için uzunca bir müddete ihtiyaç bulunduğu na
zara alındığında, geçici tedbirler alınması zaru
reti kolaylıkla takdir ve kabul olunacaktır. Bu
itibarla yeni içtüzükler hazırlanıncaya kadar
dilekçelerin incelenebilmelerini teminen ekli tek
liflerimizin Cumhuriyet Senatosu Ve Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonlarından müteşekkil Kar
ma Komisyona havalesiyle bu Komisyon raporu
nun oya? sunulmasını rica ederiz.
Bolu Milletvekili •
Sakarya Milletvekili
Zeki Baltaeıoğlu
Muslihittin Gürer
C. Senatosu Adana Üyesi
•
Mehmet Ünadı
Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılacak baş
vurmaların incelenmesi hakkında geçici İçtüzük
hükümleri teklifi
\
Madde 1. — Yeni T. M. Meclisi İçtüzüğü yü
rürlüğe girinceye kadar Anayasanın 62 nci mad
desi gereğince yapılan başvurmalar aşağıdaki
maddelerde yazılı esaslar dâhilinde incelenir ve
karara bağlanır.
Madde 2. — Anayasanın 62 nci maddesi ge
reğince vatandaşların kendileriyle veya kamu ile
ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında tek başlarına
veya topluca yapacakları yazılı başvurma] ar der
hal Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclislerin
den seçilecek 15 er üyeden kurulu Karana Dilek
çe Komisyonuna havale olunur,

0:1

Ancak başka komisyonlarda tetkik '«dilmekte
olan bir teklif hakkındaki baş vurm'alar doğru
dan doğruya ilgili Encümene gönderilir.
Karma Dilekçe Komisyonu dahi böyle bir ha
vale yapabilir.
Madde 3. — Baş vurmalar hakkında 15 gün
de bir, Karma Dilekçe Komisyonunca başvurma
nın numarasını, sahip veya sahiplerinin isim ve
adreslerini dilekçenin hülâsasını, verilen kararın
gerekçesini kapsayan bir cetvel tanzim olunarak
basılır, bütün T. B. M. M. üyelerine dağıtılır.
T. B. M. M. Üyeleri cetvelin dağıtılması tari
hinden bağlıyarak bir ay içinde Karma Dilekçe
Komisyonu kararına itirazda bulunabilirler.
İtiraz halinde Karma Dilekçe Komisyonu o
dilekçe için bir rapor tanzim ve, takdimine mec
burdur.
Bu rapor kanunların görüşülmesi usulüne da
ir Anayasa ve İçtüzük hükümleri dairesinde Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca görüşüle
rek karara bağlanır.
'Bir aylık müddet içinde itiraz edilmiyen Kar
ma Dilekçe Komisyonu kararlan kesinleşir.
Madde 4. — Halen yürürlükteki geçici İçtü
züğün yukarıdaki esaslara aykırı olmıyan hüküm
leri baş vurmalarla ilgili diğer hususlarda uygu
lanır.
Madde 5. — İşbu geçici hükümler kalbulü ta
rihinde yürürlüğe girer. Yeni İçtüzük yürürlü
ğe girdiğinde kendiliğinden hükümsüz olur.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hâtıra
nızı canlandırmak için bu teklife ait, (bundan
evvel geçmiş blir muameleyi arz etmek istiyo
rum :
Cumhuriyet Senatosunun almış olduğu bir
karar şu merkezde âdi: Millet Meclisi ve Se
nato Dilekçe komisyonları müştereken toplan
sınlar ve Büyük Millet Meclisine sunulmuş
olan dilekçeleri tetkik etsinler. Bu kararı Se
nato Başkanlığı, Millet Meclisi Başkanlığına
göndermiştir. Senatonun bu kararı, Anayasa
Komisyonuna havale edilmiş ve mütalâası alı
narak Millet MecMsinde okumuştur. Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu
nun aldığı .kararda anüşterek çalışmak için bir
husus derpiş edilmekle beraber bu müşterek
çalışmada Dilekçe Komisyonunun ittihaz ede
ceği karar aleyhine itiraz vâki olduğu 'zaman
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bu itirazın 'hangi mecliste, Millet Meclisinde mi,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde imi görüşüle
ceği hususu derpiş edilmediği için Senatonun
bu kararının tatbikma imkân olmadığı ileri sü
rülmüş ve bu mütalâa Millet Meclisinde okun
muş ve Millet Meclisinin ıttılaına arz edilmiş
tir. Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinde her
hangi bir milletvekili arkadaşımız Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonu raporu üzerinde söz
alarak bir mütalâa ileri sürmediği için muame
le olduğu gibi kalmıştır. Hakikaten bugüne ka
dar gerek Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına,
gerekse Millet Meclisi Başkanlığına verilen di
lekçelerin adedi on bini aşmıştır. Bu on bini
aşan dilekçenin uzun müddet tetkiksiz kalma
sı mahzurludur. Ancak elimizdeki İçtüzüğün
iki meclis esasına dayanan bugünkü mecliste
tatbik ve takibine imkân bulunmamaktadır.

ısu İçtüzüğünü hazırlamakta berdevamdır. Ben
deniz, milletvekillerinden kurulu olan ve Mil
let Meclisi İçtüzüğüyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünü Başkanvekillerinden Refet
Aksoy'un başkanlığı altında hazırlamakla gö
revli gayriresmî komisyonun rapoVtörüyüm.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük teklifini
hazırlamış ve tamamlamış bulunmaktadır. An
cak, Cumhuriyet Senatosu üyesi arkadaşları
mızla bu konuda mutabakata varmak lüzumu
da aşikârdır. Bu sebeple tatilden 20 gün ka
dar önce, bu teklif Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına intikal ettirilmiştir. Cumhuriyet Se
natosunun yetkili üyelerinin bu hususta gere
ken tetkikleri tamamladıkları ve bendenizin ra
portörü olduğum gayriresmî komisyonla bera
ber, yine gayriresmî mahiyette bir toplantı
yapmak istedikleri Yüksek Meclis Başkanlığı
na bildirilmiştir. Bu toplantı yarın saat 10,00
da yapılacaktır.

Buna bir çare olmak ve müşterek İçtüzük
Yüce Mecliste kabul edilip, meriyete girinciye
Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
kadar, bu dilekçeleri tetkik etmek üzere, mu
teklifinde
dilekçelerin nasıl karara bağlana
vakkat bir.teklif ileri sürülmektedir. Şimdi, »bu
cağı hususu, gerek yeni Anayasamızın 62 ve
takrirde bahsedilen husus hakkında söz istiyen
63 ncü maddeleri göz önünde tutularak, ge
arkadaşlar varsa, kendilerine söz vereyim. Çün
rek
bundan önceki tatbikatımızdaki aksaklık
kü, bu mesele hakikaten bir bakıma Anayasa
ları
gidermek hususunda, Dilekçe Komisyo
ya taallûk eden bir meseledir. Türkiye Büyük
nunda
çalışan başkâtip ve kâtiplerden alman
Millet Meclisinin ne gibi hususlarda toplanaca
telkinler
nazarı itibara- alınarak bir şekil
ğı Anayasada musarrah olmak lâzımgelir. Bir
almıştır. Dilekçe Komisyonunun bir an önce"
bakıma da müşterek İçtüzüğün Türkiye Büyük
faaliyete
geçmesinin zarureti aşikârdır. Bu
Millet Meclisince hazırlanmış olması lâzımgelir.
,
maksatla
yarınki
toplantımızda, eğer arkadaş- 1
Çünkü gene Anayasamızın bir maddesi, «Her
larımız
tensibedecek
olurlarsa, evvelemirde
meclis kendi içtüzüğünü hazırlar.» demektedir.
Dilekçe
Komisyonuna
mütaallik
hükümler in
Binaenaleyh bu, iki görüşü de karşılayabilecek
celenecek ve Dilekçe Komisyonuna mütaallik
bir mevzudur. Yüce Heyetiniz bu takrirle. mese
hükümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
leye ıttıla kesbetımiştir. Binaenaleyh bu husus
züğü teklifinden önce, birleşik toplantıda yük
ta mütalâa beyan etmek istiyen arkadaşımız
sek
tasviplerinize arz edilecek. Bilâhare Tür
varsa, lütfen söz istesinler, isimlerini kaydede
kiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, çıkarken
lim, yanlış bir karar alınmış olmasın.
bu hükümler, gereken maddelerde kendilerine
Buyurun Sayın Coşkun kırca..
ayrılan yerleri alacaklardır.
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Takdir buyurusunuz ki, İçtüzüğün 232 nci
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet
nci maddesi, İçtüzük hakkındaki tekliflerin,
Meclisinin ve Millet Meclisinin içtüzüklerini
kanun teklifleri gibi, müzakereye konulması
hazırlamak üzere her partiden ikişer milletve
nı âmirdir. Bu itibarla, Zeki Baltacıoğlu'nun
kilinden müteşekkil bir gayrireamî komisyonun •yaptığı teklifin de, bütün kanun tekliflerinin
kurulmuş olduğu malûmlarıdır.
huzurunda tâfyi olduğu merasime tâbi olması
Cumhuriyet Senatosu ise, İçtüzüğü tadil ma
hiyetimde bir teklifi kabul ederek resmî bir İç
tüzük Komisyonunu kendi bünyesi iç&ıde kur
muştur. Bu komisyon da. Cumhuriyet Senato-

iktiza eder. Bu takririn, bir komisyona havale
edilmeden oylanmasına ve karar alınmasına,
İçtüzüğün 232 nci maddesi gereğince imkân
yoktur.
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Bendenizin teklifim, çok kısa bir zamanda
ıbu meselenin halledileceğini nazarı itibare ala
rak Zeki Baltaeıoğlu ve iki arkadaşının bu
önergesini yarın toplanacak olan gayriresmi
ıkomisyonda, mevcut teklif ile birlikte ince
lenmesini / temin etmek üzere, Başkanlık Di
vanına havalesinin kabul buyurulmasıdır.
BAŞKAN — ihsan Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisi Dilekçe
Komisyonu bugüne kadar toplanmadığına gö
re ve bunun da esbabı mucibesi, Senato Di
lekçe Komisyonu ile müşterek çalışma yapa
maması ileri sürüldüğü için şimdi vatandaş
lardan gelmiş olan dilekçeler, eğer Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiş ise, Millet Mec
lisi Başkanlığında Millet Meclisi Dilekçe Ko
misyonuna havale edilmesi veya orada bu ma
kama bağlı komisyonca incelenmelidir. Eğer
Senato Başkanlığına gelmiş ise, Senatoya bağlı
Dilekçe Komisyonuna havale edilerek o komis
yonda yine kendi başkanlıklarının altında bu
evrakların muameleye konması, eğer, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş
ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının havale edeceği komisyonun meseleyi te
zekkür etmesi, yeni iç Tüzük yapılıp Büyük
Millet Meclisince tasdik edileceği güne kadar
dilekçelerin sürüncemede kalmadan bu formü
lün devam ettirilmesini ben şahsen yerinde mü•talâa ediyorum ve bu fikri takdirlerinize arz
ediyorum.
BAŞKAN — Reşat özarda.
REŞAT ÖZARDA (Aydın Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, Dilekçe Komisyonu
nun dunumu, Anayasa muvacehesinde bir hu
susiyet arz etmektedir. Çünkü Anayasamı
zın 61 - 62 nci maddeleri vatandaşın, mün
feriden ve müçtemian yapacakları müracaatlerin Türkiye Büyük Millet Meclisine vâki
olacağını tasrih edilmiştir. Binaenaleyh, Mil
let Meclisi Dilekçe Komisyonu ayrı, Senato
Dilekçe Komisyonu ayrı Senato Dilekçe Komis
yonu ayrı olarak toplanıp vazife göremezH
Anayasa
muvacehesinde.
Buna
binaen
her iki
Meclis
Dilekçe komisyonlarının
müşterek toplantı ve müşterek vazife taksi
mi yapmaları ve çıkacak olan kararların
Anayasanın ışığı altında itiraz yoliyle müşte-

relk toplantıda; yani Türkiye Büyük MülÜett Mec'iÜlsi toplantısında »müzakere edilmesi iktiza et
mektedir. Her ne fcaidar, müıştereik toplantının
içjtüzüğü bugüne fealdar hazırlanmamış isse de,
vatandaşların her gün -telvaıli eden şikâyet ve
dilekçelerinin kabarıp gitmesi, bu içlin daha
fazla sürüncemede bırakıknasHia meydan vermiyecek 'kadar ehıemımiyelt arz eltmiştir.
Arkladaşl'ariimızın tdklilfi, şimdi geçici bir ko
misyon teşkil edilip- bu meselenin o.ıiaida (tezek
kür edilmesidir. Bu itibarla, Coşkun Kırca ar
kadaşımızın tlelklifi veçhile esasen müşterek iç
tüzüğü hazırlamakla 'görevdi Ikotmisyona !bu ımüracaıait havaie ed'iMn ve nihayet bir hafta son
ra tekrar müşterek toplantıya getirilerek bu
rada bir karara bağlansın. Çünkü yalnız müş
terek Meclislerin içtüzük hazırlaması, mesele
yi h a l e kifayet etmez. Senalto ve Millet Mec
lisi içtüzüklerini 1 » heimahenk ollmaısı (bakımin
il an, bu içtüzüğün iîeıtle 'müşterek toplantıda
müzakeresi ilktiza edecektir. Bu balkımdan,
müşterek içtüzüğün Yüksek Meclisinizle sevda
lı e lüzum ve mahal ohnadaın, bu tüzüğe daiiır
bugüne kadar hasırlanmış ve Dilekçe Komisyo
nunun faaliyetleri hakkında geniş çalışmalar
yapmış, metin haline getirmiş olan komisyo
nun, en nihayet bir hafta içerisinde bu son
teklif ile birlikte bu formülü ve geçici bir tüzüğü
Yüksek Meclise getirmesi ve böylelikle bu işim
halledilmesinin en uygun bir yol olacağı müta
lâası ndayim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Reşit Ülker.
KESİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) —
Dilekçe hakkı en esıM siyasi haklardan olaraik,
Anayasa gerekçesinde gösterilmiş, Anayasamı
za dâhil edümi§!tir. Şu ^kadar kısa bir zaman
içerMn!de 10 bin civarında dilekçenin gelmiş
olması da, vatanldaşıin bu hakka ne kaldar çok
düşkün, olduğunu göstermektedir. Vatandaş,
Türkiye Büyük Millet Meclislimden ümit bekle
mekte, ondan kuvveit almalk istemektedir. Bu
sebeple, elimizdeki 62 nci maddemde sarihtir. (Bü
yük Millet Meclisine yazı ile başvurana hakkına
sahiptir) denilmektedir.
Ne Senatodan bahsedilir, ne Millet Meclisin
den baihsedilir, ne de T. B. M. Meclisimden bah
sedilir. Türkiye Büyülk Millet .Meclisi, Millet
Meclisi ve Sejrıatotlan terekküp elttiğine göre,
her (iki unsurdan mürekkep bir Dilekçe Komis-
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yonunun faaliyete geçirilmesini ve yeni İçtü
zükte bu uygun bulunmazsa, Yüksek Meclisler
taralfmdan, yteni' ibir esas getirilmesini arz ve
teklif ederim.
BAŞKAN — Buyurun Vasfi Gerger.
VASFİ GERGER (C. Senatosu Urfa Üyesi)
— Muhterem arkadaşlarımı; Reşat özarda ar
kadaşımızın izah ettiği şekilde Anayasanın 62
nci maddesi; vatauıdaşa, gerek münferiden ve
gerekse nıüştemian T. (B. M. Meclisine müraca
at hakkını tanımıştır. T. B. M. Meclisine öte
den iberi vâki olan bu müracaatlar, halen m er'i
bulunan içtüzük mucibince Dilekçe Komisyo
nunda, Yüksek Meclis nalınına, tetkik ve ka
rara bağlanır ve bu kararlar, haftalık karar
cetvelleri halinde Millet Meclisi üyelerine dağı
tılırdı. Bir ay ziarfıhda itiraz vukubulmadığıtakdirde ikesjjnleşir ye Millet Meclisi kararı ma
hiyetini alırdı. Şimdi, iki Meçlüsiten ibaret 'olan
Türkiye Büyük Millet Meciiısi, tek Meclis esa
sına istinat elden tüzüğü, ısayııı Balkanın da
izah buyurdukları gibi, bir hal yoluna koya
madı.
Bendeniz Senato Dilekçe Komisyonu Sözcü
sü olarak ifade eldeyim, bu işi ıgüııleree ıteitkik
ettik, hter iki Meclislin sayın Başkan'kıriyle te
mas ettik, bir yol bulmaya uğraştık. Türkiye
Büyük Milllet MeclMne müracaat hakkının heı
vatandaş üzerinde psikolojik İbir teisiri vardır,
çikacak karar, islter müspet, ister menfi olsun.
Bu, ayrı bir mevzu. Vıatandasın yapacağı müraca^tdnin neticesinin İbir bültenle kendisine teb
liğ ediflimesinin zevk ve şerefini taşımakla yeltindlmesi, ve milletinin jbu müracaatini beş aydaı
beri her hangi bir şekilde tetkik mevzuu yapı
lamaması, cidden hazin, daha doğrusu, doğru olmıyan 'bir durumdur. Şimdi, 6£ nci madde, mü
racaat hakkını Büyük Millet Meclisine karar va
tandaşa tanımıştır. Büyük Millet Meclisine%inınan bu hak gerek Senatoya ve gerekse Millet Mec
lisine hitaben yazılan dilekçelerin -her Meclisin
ayrı ayrı komisyonlarında tetkikine imkân yok
tur. Çünkü hiçbir Meclis re'sen bu dilekçelerin
tetkikine yetkili değildir. Bu takdirde biz Senato
da vardığımız karar mucibince müşterek bir di
lekçe Komisyonu halinde bunları incelemek zo
rundayız. Kararlar, haftalık karar cetvelleriyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tevdi
edildikten sonra, itiraz vâki olursa, Anayasanın

açık ve malûm olan ışığı altında ve yine B. M.
Meclisinde müşterek Dilekçe Komisyonunun tan
zim edeceği mazbata, müzakere edilir. Bâzı ar
kadaşlar müşterek toplantının Anayasada tasrih
edildiğini ileri sürüyorlar. Doğrudur arkadaş
lar. Anayasada birleşik toplantıların tasrih edil
mesi, istisnai hallere nıaksurdur. Halbuki ma
lûmu ilâm kabilinden olan 62 nci madde için, ay
rıca (ıbirleşik toplantıda tetkik edilir.) diye bir
hüküm koymaya vâzıı kanun lüzum görmemiştir;
Şu halde; yapılan teklif yerindedir. Coşkun
Kırca arkadaşımın müşterek İçtüzüğü beklemek
hususundaki noktai nazarı, bizi en az 6 ay geri
götürecektir. Çünkü müşterek İçtüzüğün hazır
lanacak, Yüksek Mecliste görüşülecek, ondan son
ra Millet Meclisinde görüşülecek, daha sonra Se
natoya, gidecek, Senato müzakere edecek, sonra,
Türkiye Büyük Millet Meclisi halinde, müşterek
olması itibariyle, müşterek toplantıda ele alınıp
kabul edilecek. Bu takdirde kanuniyet kesbcdecek ve bu zamana kadar da aylar geçecektir. Va
tandaşı ıstırabı ile başbaşa bırakmaya hakkımız
yoktur.
Müşterek İçtüzük meriyete girinceye kadar,
muvakkat bir formalite ile, bu Dilekçe Komisyo
nunun müşterek olarak faaliyete geçmesini, Yük
sek Meclisten bilhassa rica ve istirham ederim.
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü.
ıSAİM SARIGÖLLÜ (C. Senatosu Aydın
Üyesi) — Muhterem Başkan, ve muhterem, arka
daşlarım, Reşat özarda arkadaşımın teklifi, gö
ründüğü kadar pek basit bir hukuki mahiyet taşı
mıyor. Takdir edersiniz ki, Anayasa Türkiye Bü
yük Millet Meclisini, Senato ve Millet Meclisin
den kuruludur diye ayrı iki hükmi şahsiyet halin
de tâyin ve tarif etmiştir. Binaenaleyh, Türkiye
Büyük Millet Meclisi bir hükmi şahsiyet olmayıp
bir karar organıdır. Yani her iki Meclis tâyin
edilen hususlar hakkında müşterek karara varır
lar. Yoksa, T. B. M. M. müstaıkillen bir hükmi
şahsiyet olarak her hangi bir mevzuu alamıyacağı gibi, gündemine de dâhil edemiyeceği kanaa
tindeyim. Hali, böyle kabul edecek olursak, T.
B. M. M. İçtüzüğünün, Dilekçe Komisyonları ba
kımından yeni bir hükmü sevk etmesi bizi bir
Anayasa meselesi ile karşı karşıya bırakır. Bir
İhtiyacı gidermek için; bir müesseseyi, anlaşıldı
ğının dışında kabulle,bir hüküm sevk etmek Ana
yasayı zedeler diye düşünüyorum. Bu itibarla
bu mevzuda bir Anayasa meselesiyle karşılaşıyo-

— 117

T. B. M. M.

B : 13 30.3.1962

0:1

ruz. Anayasa, muhterem arkadaşım Vasfi Ger- I ne Millet Meclisinin ne Cumhuriyet (Senatosunun
ger'in buyurduğu gibi, müracaatların Türkiye
ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
Büyük Millet Meclisine yapılacağından bahset
lantısının hükmi şahsiyeti mevcuttur. Hiçbiri
mekle, birleşik toplantı mevzuunda yeniden bir
nin hükmi şaihsiyeti yoktur. Devletin hükmi
hüküm sevk etmeye ihtiyaç yoktur şeklindeki be
şahsiyeti vardır. Bunlar Yasama meclisleridir.
yana maalesef iştirak etmiyeceğim.
Bu yasama meclislerinin teker teker yetkileri
Anayasada tarif ve tasrih olunmuştur.
Tekrar arz ediyorum, Türkiye Büyük Millet
Meclisi bir hükmi şahsiyeti haiz bulunmadığına
Bu yetkileri bu kurullar Anayasanın hü
göre, ancak tâyin edilen hususlarda karar alır
kümleri dairesinde kullandıkları zaman, Dev
ken, iki Meclisin müşterek toplantı yapacağı hu- I
let hükmi şahsiyeti adına eylemde bulunmuş
susları hudütlandırmış ve bunlar da Anayasa ile I
olan birer »organ mahiyetindedir. Yani Yasama
tâyin ve tavsif edilmiştir. Binaenaleyh, biz bir
meclislerine 'bizatihi 'hükmi şahsiyet izafe et
ihtiyaca cevap vermek istiyorsak, bir Anayasa ta
mek doğru değildir. Yasama meclisleri dendiği
dili ile karşı karşıya bulunduğumuzu berveçhi pe
zaman, bundan Devlet hükmi şahsiyetinin bir
şin kabul etmemiz iktiza eder, kanaatindeyim.
organı olduğu anlaşılır.
Bu sebeplerledir ki, arkadaşımızın vermiş olduğu
bu teklifin evvelâ her iki Meclisin Anayasa Ko- I
Şimdi, muhterem arkadaşlar, Anayasamızın
misyonlarından ayrı ayrı geçirilmek suretiyle
62 nci maddesi dile'kçeler hakkında yetkili ola
Anayasaya uygun olup olmadığını tetkik ve an- I rak, ne Millet Meclisini, ne de Senatoyu ayrı
cak ondan sonra bunun bir Anayasa meselesi ol- I ayrı göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Mec
duğu tahakkuk ederse - ki, kanaatim böyledir - I lisi yetkilidir, demiştir. Böylece, diğer memle
o yolda bir Anayasa tadiline gidilmesinin; yok I ketlerde umumiyetle mevcudolan sistemden ayher iki Meclisin Anayasa komisyonları ayrı ayrı I rılm ıştır. Diğer memleketlerde esas yetki ay
bu kanaate iştirak etmezlerse, o zaman muayyen I rı ayrı Millet Meclisi ve Senatonundur. Kuv
hususlara mahsus olarak hazırlanmakta olan Tür- I vetler ayrılığı prensibine göre kurulmuş iki
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün madde
Meclisin bulunduğu başka memleketlerde, Cum
lerinde buna yer verilmesinin lüzumuna kaaniim. I huriyet Senatosunun 'bir dilekçe hakkında ayrı
Bu itibarla mezkûr teklif hakkında yarın top- I bir kioraisyonda karar aldıktan sonra, kendi ge
nel kurulundan geçirerek bir karar vermesi ve
lanacak müşterek İçtüzük Komisyonunun bir hal
neticesine varacağına kaani bulunuyorum.
I Millet Meclisinin de aynı yoldan hareket etme
Binaenaleyh, durumun Anayasa Komisyonla- I si neticesinde iki Genel Kurulun hattâ aynı
muhtevaya sahip dilekçeler hakkında aldıkları
rınca da aydınlanmasını teklif eder, huzurunuz
dan hürmetle ayrılırım, efendim,
I kararlarda hiç'bir irtibat bulunmaması müm
kün I iir. Bizim Anayasamızın 62 nci maddesin
BAŞKAN — Buyurun, Coşkun Kırca,
de «Türkiye, Büyük Millet Meclisi» denmesi
bu sistemi evvelden reddettiğini gösterir. Fa
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, tekrar huzurunuzu I kat, hangi sistemi kabul edelim? Hangi sistemi
işgal ettiğim için özür dilerim.
| kabul edeceğimizi düşünürken, takdir buyu
Biraz evvel konuşan arkadaşların hepsi de I rursunuz, sadece Anayasanın 62 nci maddesiy
'komisyonumuzda temas edilen- hukuki mesele- I le ımifa edemeyiz. Başka maddelere de bakma
lere parça parça dokundular. Meselenin Yük- I mız lâzımdır. Şimdi; acaba Anayasamızın 62
sek Heyetinizde alâkayla taki'bedildiği aşikâr- I nci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisinden
dır. Bu itibarla, 'bizim komisyonumuzda mu- I bahsetti diye 'bundan kasdedilen mâna !behemahal Yüksek Heyetiniz midir? 'Sayın Cumhu
hakeme tarzımızın geçirdiği safahatı, Yüksek
riyet
Senatosu üyelerinin milletvekilleriyle bir
Heyetinizi tenvir bakımından, kısaca arz et
arada
toplandığı 'birleşik toplantılarda dilekçe
mekte fayda'buluyorum.
Şimdi; mesele şudur arkadaşlarım: Bir ba- I ler konusunda karar alma'bilmesi hususun'da
kıma, Sayın Saim Sarıgöllü 'bâzı hususlarda bi- I bâzı tereddütler izhar etmek caizdir. Çünkü,
zim kanaatimize yaklaşan beyanlarda 'bulundu- I meselâ, Anayasanın 64 neü maddesi de kanun
lar. Ancak, hemen şunu belirtmek ieabeder ki, j koyma, değiştirme ve kaldırmanın Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisinin yetkilerinden 'olduğunu
söylemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
kanun koyma yetkisini nasıl kullanacaktır? Bu
nu Anayasanın 92, 94 ve 195 nci maddeleri gös
termiştir. Her !bir Meclis esas itibariyle ayrı ayrı
içtima ederek kanun koyma yetkisini kullanaçaktır. Ama Anayasanın 94 ncü maddesine göre,
Bütçe kanunları dışında kalan kanunlar, gere
ken şartlar içinde kanuniyet kesbetti mi, bu
kanuniyet kesbetme 'keyfiyetine münhasıran
Cumhuriyet Senatosunun, ne de Millet Meclisi
nin iradesinden değil, ikisinin birbirine inzi
mam eden iradelerinden doğmuş olacaktır. Binaenaleyh, T. B. M. M. tâbiri geçince bundan
her defasında behemalhal birleşik toplantının
kaydedildiğini zannetmemek iktiza eder.

I

I
I
I
I

I
I
I

Anayasanın 63 ncü maddesinin 2 nci fıkra- I
smda: ^Meelisler, Anayasada gösterilen haller
de birlikte toplanır.» denmektedir. Filhakika, I
bâzı hallerde, meselâ Cumhurbaşkanı seçimi I
için olduğu gîbi, 'bir birleşik toplantının yapı- I
lacağı bellidir ve yetkinin birleşik toplantıya
ait bulunduğunu tasrihe lüzum görülmemiştir. I
Çünkü bu, Cumhurbaşkanı seçimi için mantıki ve I
maddi bir zarurettir. Ama, acaba dilekçeler huşu- I
sunda T. B. M. M. nin yetkilerini kullanması ba- I
'his konusuyken, Cumhurbaşkanı seçiminde ol- I
duğu gibi, 1>öyle bir bedahat mevcut mudur? I
Bunu kabul etmeye imkân yoktur.
I
Şimdi, bizim bulduğumuz sistem şudur : Mec- I
üslerin dilekçeler için, itirazen karar vermesi I
maksadiyle birleşik toplantı halinde bir araya
gelmelerini biz Anayasanın 63 ncü maddesinin I
ikinci fıkrasiyle bağdaştıramadık. Ama, buuna I
mukabil, senatörlerden ve milletvekillerinden I
kurulu bir Karma Komisyon teşkili hususunda I
da Anayasaya mâni bir hüküm görmedik. Bu I
Karma Komisyonun çalışması neticesinde alma- |
cak kararlar itiraz mevzuu oldu mu? Bu itiraz- [
lar - tatbikatta çok azdır - nereye gelmelidir? I
Birleşik toplantıya gelmesine, Anayasanın bu I
maddesinin 2 nci fıkrası muvacehesinde, imkân I
olmadığı kanaatindeyim. Şüphesiz, farklı kana- I
atler de ileri sürülebilir, münakaşa yapılabilir. I
Bulduğumuz hal çaresi şudur :
I
İtiraz vukuunda - tatbikatta çok olmaz ama - I
mevzu evvelâ Cumhuriyet Senatosu Genel Ku- I
ruluna gider, orada alınacak karar Millet Mec- I
lisi Genel Krulunda alınacak karar nihai olur.
Bu düşünceye bizi sevk eden husus şudur :
|

Dilekçeler hakkında teşriî meclislerinwerdiği
kararlarda, kuvvetler ayrılığı prensibi kabul
edilmiştir. Teşriî meclislerin dilekçeler hakkında
aldığı kararlar, icrayı bağlayıcı kuvveti haiz de
ğildir.
O halde, icra organının, teşriî organın karar
larına uymaya mecbur edebilecek husus nedir?.
Bu husus, meclislerin, yasama meclislerinin, ba
kanlara ve Bakanlar Kuruluna karşı, onların si
yasi mesuliyetlerini tahrik etme yetkisini kulla
narak, dilekçe hakkında Meclisin görüşüne uy
gun bir karar almaya zorlamasıdır. Bakanlar
yahut Bakanlar Kurulu dilekçe hakkındaki Mec
lis kararma uyup uymamakta serbesttirler. Ama,
icra etmemeleri halinde gensoru yoliyle siyasi so
rumlulukları tahrik edilebilir ve Bakanlar veya
Bakanlar Kurulu- düşürülebilir.
Şu halde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dilekçeler hakkında aldığı kararların mümkün
mertebe kabili tatbik olabilmesi için, bu konu
daki nihai a r a r l a r ı n , Bakanlar Kuruluna kar
şı siyasi mesuliyeti tahrik yetkisine sahibolan
Mecliste çıkması iktiza eder, düşüncesindeyiz. O
Meclis de Millet Meclisidir. Tekrar edeyim :
Bulduğumuz sistem basittir. Dilekçeler hakkın
da esas kararı verecek olan senatörlerden ve mil
letvekillerinden kurulu bir Karma Komisyon
olacaktır. İtiraz olduğu takdirde bu Karma Ko
misyonun kararları Senato Genel Kurulundan
geçerek Millet Meclisine gelecektir. Millet Mec
lisinin kararı nihaî olacaktır. Tekrar ediyorum:
Yarın bu meseleyi muhterem senatörlerle bir
arada görüşeceğiz. Sayın arkadaşlarımızın teklifi
ne uyarak bunun burada hemen şimdi görüşül
mesine imkân yoktur.
Vasfi Gerger Beyefendi endişe buyurmasmlar; teklifi altı ay sonra değil, çok yakında geti
receğiz. Teklifimiz bütün teferruatı ile hazırdır.
Dilekçeler hakkında yapılacak muameleler için
hazırladığımız maddeleri evvelâ müzakere edip
Yüksek Huzurunuza sevk edeceğiz. Bu iş için
sadece bir hafta kâfi gelecektir. Başkaca gecik
me bahis mevzu değildir.
' BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer.
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya Millet
vekili) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım; teklif sahibi olarak huzurlarınızda
bulunuyorum.
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JŞIfrvfcttt Anayasamızın 62 nci maddesine gö- I
re bu teklifi yapmaktaki kasıt ve -maksadımız,
Dilekçe Komisyonlarında bulunan dilekçelerin
yekûnunun 11 156 yi bulmuş olmasıdır. Mecli
sin kurulduğu günden bugüne kadar vatanda
şın nazarları üzerlerinize çevrilmiş bulunmakta, I
neticeyi ısrarla beklemektedirler. Coşkun Kır- I
ca arkadaşımız, kendilerinin komisyonda bu hu
susu derhal hazırlıyacaklarmı ve hafta içinde
arz edeceklerini beyan ettiler. Fakat, Komis
yonun faaliyetlerini yakından takibetmiş bir
arkadaşınız olarak arz etmek isterim ki, bu
mevzudaki çalışmalar o kadar kısa süremez ve
yine birtakım hâdiselerle 5 - 6 ayı icabettirmektedir. Biziım' teklifimiz her şeyden evvel mu
vakkat bir tekliftir. Demek istiyoruz ki: Coş
kun Kırca ve diğer arkadaşların hazırlıyacaklıarı T. B. M. M. nin İçtüzüğü - dilekçe hak
kında dahi olsa - huzurunuza gelinceye kadar
işleri yürütebilmek için bu teklifi hazırlamış
bulunuyoruz. Belki bu hususlarda yüksek hu
zurlarınızda bâzı meseleler mevzuübahsolabilir. Her halde Saim Sarıgöllü arkadaşımız dik
kat etmemiş olacaklar. Çünkü biz de aynı şekil- I
de bir -mütalâa ileri sürmüştük.

rarına uymazsa mevzu Kanma Komisyona 'gide
cek ve oradan Millet Meclisine gelecektir. Mil
let Meclisinin verdiği karar artık kesin bir hü
küm ifade edecek demektir.
Bu ımevzuda karar Yüksek Heyetinizindir.
11 bin küsur vatandaşın derdine deva olacak
olan bu teklifin kabulünü hasseten istirham
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Söz istemiş ve fakat kendile
rine söz verilmemiş iki arkadaşımız vardır. Bir
de kifayet takriri gelmiştir. Okutuyorum.
SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kara Üyesi)
— Usul hakkında söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Başlangıçda isteseydiniz, §u
anda kifayet takriri gelmiştir, onu okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa
yetini oya sunmanızı saygı ile arz ederim.
30. 3 .1962
Yozgat Milletvekili
Mustafa Kepir

BAŞKAN — Kifayet takririnin aleyhinde
söz istiyen var mı efendim? Yok._ Olmadığına
göre, kifayeti oyunuza sunuyorum. Müzakere
Muhterem arkadaşlar;
nin kifayetini kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik kabul edilmiştir. Müzakerenin kifayeti
Teklifimiz, mevcut Anayasaya tamamen uy
kabul edildiğine göre, bu hususta, Reşit Ülker
maktadır. Biz diyoruz ki; bu teklifi vermekten
maksadımız, eldeki Içtjizük, tek meclise göre I tarafından verilmiş bir takrir vardır. Onu da
hazırlanmış olduğundan, şimdi tatbik edilemez I okutuyorum:
bir haldedir. Çünkü iki meclis var. Onun dçin I
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato'sundan
Anayasamızın
62 nci maddesi dilekçe ile baş
15 erden 30 kişi alarak bir Dilekçe Komisyonu
vurmanın
Türkiye
Büyük Millet Meclisine ya
kurulması suretiyle bütün dilekçelerin T. B. •
pılacağını açıkça bildirmektedir.
M. M. adına bu komisyona gitmesi lâzımdır.
Anayasanın geçici 3 neü maddesine göre ye
Bu komisyonun da, kendisine gelen dilekçeler
ni İçtüzük yapılıncaya kadar eski İçtüzüğün
hakkında verdiği kararlar Muhterem Meclisin
uygulanacağını bildirmektedir.
azalarına dağıtılıp üzerinden muayyen bir ımüdEski İçtüzükte de bu bahiste hüküm olma
det geçtikten sonra İçtüzükte olduğu gibi neti
dığına
göre Büyük Millet Meclisi bir kararla
cede itiraz görmediği takdirde, verilen karar
(diğer olaylarda olduğu gibi) yeni İçtüzük çı
lar kesinleşir.
kıncaya kadar yapılacak işleri tesbit eder.
Bu Komisyonun verdiği kararlar hakkında
Bu sebeple verilen takririn Komisyona şev
muayyen müddet içinde itiraz olduğu takdirde,
ki teklifinin işi uzatması muhakkak olduğu
Coşkun Kırca arkadaşımızın dediği gibi, yine
açık bulunduğundan, işin bugün burada karara
normal bir çalışma olacaktır. Mevcut Anayasa
bağlanmasını ve Senato ve Millet Meclisinden
nın emrettiği hükme uyarak bu kararlar ilk de
kurulacak Dilekçe Komisyonunun vazifeye baş
fa Millet Meclisinde tetkik edilecek ve Millet
lamasını arz ve teklif ederim.
Meclisinin verdiği karar Senatoya gidecek ve
İstanbul Milletvekili
Senatomun vereceği karar, Millet Meclisinin ka- I
Reşit Ülker
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BAŞKAN — Arkadaşlar; Reşit Ülker arka
daşımız, şimdi 'Sırrı Ata'lay arkadaşımızın mevzuüba'hsettiği 'bir hususu müzakere imkânı vere
cek bir teklifte bulunmaktadır. Riyasete Muslilhittin Gürer ve iki arkadaşı tarafından veril
miş 'dan ve okunup ıttılaınıza arz olunan tak
rir, müşterek içtüzük çıkıncıya kadar ve 'bu
müşterek İçtüzükte Dilekçe komisyonlarının
mesaisini tanzim edecek 'bir hüküm tedvin edi
linceye kadar, 'birikmiş işlerin halli için geçici
bir hüküm tedvinini istiyen bir teklifi kanuni
mahiyetindedir. Riyaset Divanının bunu Yük
sek Heyetinize arz etmesinin sebebi de, elde
T. B. M. M. nin bir içtüzüğü olmamasına bi
naen bu müşterek içtüzük çıkıncıya kadar Ri
yaset Divanı kendiliğinden iki Meclisin Ana
yasa komisyonlarına bu teklifi kanuniyi 'hava
le etmek yetkisini kendisinde 'görmediği için,
takriri ıttılaınıza arz etmek lüzumunu hisset
miştir. Onun için ıttılaınıza arz edilmiştir.
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da değişiklik-yapılırsa, kanun prosedüründe ol»
duğu gibi tekrar Millet Meclisine gelir.
Vaziyeti bütün vuzuhu ile arz etmiş "bulu
nuyorum. Şimdi bu arz ettiğim husus hakkında
söz istiyen arkadaşlara söz vereceğim. Buyu
run Sırrı Atalay...
SHfcRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi)
— Yürürlükte bulunan içtüzüğün 232 nci mad
desi sarihtir: içtüzüğün değişmesi, kanunların
değişmesinin tâ'bi olduğu hükümlere .tâbidir.
Şu halde her ne olursa olsun, yürürlükte bulu
nan içtüzüğün değiştirilmesi, kanunların değiş
tirilmesi veya yeniden tesisinin tâ'bi olduğu iş
leme bağlıdır. Bunun dışında bir şekil takibe f mek mümkün değildir. Yani müşterek toplantı
da gündeme alıp, müşterek bir komisyona ha
vale edip, birleşik toplantıda karar almak ka
bil olamaz. Hiçbir talep ve teklif Anayasa
esprisine ve hukuki hüviyetiyle zıt birleşik
toplantıda tek başına kanun hüviyetini alamaz;
kanunların tâbi olduğu işlem, Anayasa ve iç
Şimdi Reşit Ülker arkadaşmıızea ileri sürül
tüzükle tesbit ve tasrih edilmiştir. Bu haliyle,
müş olan husus, bu teklifi kanuninin ftıer han
kanunların tâ'bi olduğu işleme 'bağlı olarak,
gi 'bir komisyondan geçmeden, doğrudan doğ
içtüzük değiştirilmesi de bu sırayı, bu şekli geçir«
ruya T. B. M. Meclisi Heyeti UmUmiyesinin ka
mek zorudadır. Kaldı ki Anayasa birleşik top
rarma bağlanmasıdır ki 'bu, mevcut Anayasa
lantılarda nelerin görüşülebileceğini tadadetmızca kabul edilmiş ve içtüzükçe tesbit edilmiş
miştir, tasrifh ve tesbit etmiştir. Zira bizim
olan usullere aykırıdır. Bu bakımdan, Reşit Ül
Anayasamızın, hukuki hüviyeti, esprisi ve fel
ker arkadaşımızın 'bu teklifini oylarınıza arz- J sefesi 3 Meclis sistemi veya î Meclis sistemi de
etmiyeceğim.
ğildir. iki Meclis sistemidir. Üçüneü Meclis
yoktur. Anayasanın tes'bit ettiği teşriî organ,
Şimdi oylarınıza sunulması gereken husus,
birçok memleketlerde olduğu gibi çift Meclis
Musli'hittin Gürer arkadaşımızın takdim etmiş
sistemidir.
Çift Meclisi ka'bul eden teşriî orga
olduğu takrire ekli kanun teklifinin, Millet
nımız,
birleşik
toplantıda 'hangi kararın alına
Meclisi ve Cumhuriyet ıSenatoşu Anayasa ko
cağını
tadadetmiştir.
Bunların dışındaki mev
misyonlarından mürekkep bir Komisyona ha
zular hakkında karar verilemez ve bir kanun
valesi hususudur. Şimdi, bu 'hususu Yüksek He
şeklinde
işleme tâbi tüzük tadilâtı görüşüle
yetiniz tensibedecek olursa, Riyaset bu teklifi
mez.
Hangi
organlarca karar verileceğini, bu
iki Meclisin Anayasa komisyonlarından mürek
cihete
Anayasa
ve 232 nci maddesi göstermektedir.
kep bir Iheyete sunacaktır. Bu müşterek heyet
Bunun
dışında
bir değişiklik mümkün değildir.
tarafından getirilecek olan mazbata Millet Mec
Bu bakımdan, birleşik toplantıda karar alınıp,
lîsi Heyeti Umumiyesine arz edilecek, müna
Karma Encümene havalesine, oradan geldikten
kaşa edilip kabul edilecektir. Şayet, Yüksek
sonra içtüzüğün birleşik toplantıda görüşülme
Heyetiniz hu usulü caiz görmez ise, evvelâ Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonuna havale edi- j sine imkân yoktur.
lerek, burada alman karar Millet Meclisi Umu- i
iki Meclis sistemi tatbik eden pek çok mem
mi Heyetinden (geçtikten sonra Cumhuriyet
leketlerde müşterek içtüzük yoktur. Birleşik
Senatosu Anayasa Komisyonuna, sevk edilecek
Amerika'dan Fransa'ya kadar iki Meclis.sis
ve 'Senato Umumi Heyetinde görüşüldükten
temini en iyi şekilde tatbik eden memleketler
sonra kabul edilirse, tıpkı kanun prosedüründe
de müşterek içtüzük kullanılmaz, iki Meclisin,.
olduğu gibi muamele görecektir. Eğer, 'Senatomuayyen bir mesele üzerinde çalışması esnasın-
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da, müşterek toplantıda Millet Meclisinin İçtü- I maktan daha basit, ve kesin bir yoİ olmadığını
züğünün tatbiki gerektir. Şu şartla ki, mübayin
bilhassa ifade etmek isterim. Hürmetlerimle.
hüküm yok ise. Ben, biraz önce söz alıp, bu yolda
BAŞKAN — Buyurun Reşit Ülker.
usule dair itirazımı yapacaktım. Fakat kifayet
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) —
sebebiyle bu beyanaltımı yapamadım. Daha ön
Muhterem
Başkanım, Sayın üyeler, huzurunuzu
ce bu usuli meseleyi ortaya atamadığım için üz
bir
defa
daha
rahatsız ettiğim için özür dderim.
günüm. Fakat bu vesile ile de olsa kısaca arz
Yalnız bir noktayı açıklamak isteırim. Verdiğim
ettaiş bulunuyorum.
talkrirde Anayasamızın geçici 3 ncü maddesin
Tekrar ediyorum : Kanunların tâbi olduğu I
de, yeni İçtüzük çıkıncaya kadar eski İçtüzü
şeMDde yapılması iktiza eder.
I
ğün mer'i lolduğu yazılıdır. Eski İçtüzükte de
BAŞKAN — Buyuruın, Asım Eren.
I bu bahse ait bir hüküm jrviktur. Senato ve Mil
let Meclisinin fazla meşgul olması dolayısiıyle
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Pek
bizim (burada, içtüzük çıkıncaya kadar, muvak
mulhtereım /arkadaşlarım; karma bir komisyon
kat olarak bu meseleyi halletmemiz lâzımdır.
teşkil etmek suretiyle, ıgeçici ıbir komisyon teş
Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları eski İçtü
kil eltmek suretiyite bu i^iin muvakkat bir neti
züğün 228 nci maddesine göre İçjtüzülk yapılma
ceye bağlanması, Anayasanın lâfzınla ve ruhu
sı ve tadilâtı keyfiyetlerinin Anayasa Komisyo
na aykırı olduğu gibi, Dilekçe Komisyonunun,
nundan geçmesini imevzuubahsettJer. Ben bu
Büyük Meclisin diğer komisyonlarından farklı I
nunla alâkasını göremiyorum. Ndltekim, T. B.
görev ve yetkileri olması bakımından da uygun I
M. M. kurulduğu andan Ibu yana, ikinci Cum
düşmez. Malûmuâiilniz, Dilekçe Komisyonları
huriyetin Anayasasının tatbikatında, İçtüzüğü
nın kararları, bir ay içinde itiraz eidAımecluğı I
bulunmadığı halde eski İçtüzükte de hüküm bu
müddetçe re'sen Büyük Meclisçe venlmiş ikesin I
lunmadığı cihetle, Ibâzı meseleleri hallü fıasletkarar mahiyetindedir. Büyük Meclisin hiçbir I
.m'iştir. Bunlardan birisi 63 ncü maddeye taal
komisyonunun kararı bu mahiyette değildir. Bu I
lûk eden ve 17 . 11 . 1961 .tarihjnde burada Ikahükümdeki bu büyük fark nazara alınmadan I
rara, bağlanan üye miktarı meselesidir. İkin
muıvalkfkat Dilekçe Komisyonlarını diğer nor- I
cisi de 84 ncü maddeye taallûk eden Millet Mec'mal komisyonlardan ayrılacak üyelerle teşkil I
l.ıaT Başkanı seçimi olmuştur. Bu ıvâdilerde bJr
etmek hatalı olur. * Bu. husus Anayasamın açık I
hüküm olmadığı halde bunları burada hallettik.
olan hükümlerine aykırı düşer. Anayasa Tür- I
Ondan sonra 90 ncı maddeye taallûk eden me
kiye Büyük Millet Meclisinin ve komisyonları- I
sele var. 2 . 1 . 1962 tarihinde burada konuştu
nm bu husustaki salâhiyetlerini kendi 62, 85 ve I
ğumuz 84 dosyanın nasıl sevk edileceği hakkın
geçici 3 ncü maddeleri hükümlerinde tesbit et- I
da içtüzükte hüküm olmadığı .çim, tonu bura
mistir. Dilekçe Komisyonu, içtüzük hükümle- I
da vermiş olduğunuz bir kararla hallettiniz. En
rine göre Vazife yapacaktır. Bugünkü içtüzük
sion olarak Mehmet Baydur hakkında Meclis
Anayasanın geçici 3 ıneü maddesi hükmüne g*> I
Tahkikatı açıldığı zaman Anayasa ve İçtüzuUte
re mer'idiır. Yeni içtüzüğün yapılışına kadar I
sarih bir Ihüküm (bulunmadığı için, iburada tu
yeni bir muvakkat hükümle bu hususu tadile
tulacak yol Meclis ıkarariyle tesbllt edildi. Bina
çalışmak doğru değildir. Bendeniz Dilekçe Ko- I
enaleyh, bunun bir İçtüzük tadili şelkl nde ele
misyonunun 'esas mahiyetini daima göz önün
alınması, işi altı ay daha ileriye götüreceği. de 'bulundurarak, yani Dilekçe Komisyonunun
den, bu şekilde hareket etmek zarureti hâsıl
vereceği kararlara Ibir ayda itiraz edilmediği
oldu.. Sayın Başkanda*? lözür dilerim, (tatbikat
talkdirde, bu kararların kesin (mahiyet alması I
doğrudur, bu tatbikata yenisini ilâve etmek su
sebebiyle; nevema her iki Meclisin müşterek
retiyle teklifimin oya arzını rica ediyorum.
toplantısında verilen kararlar gibi kesin mahi- I
Hürmetlerimle.
yet 'ifade edeceğini göz önüne alarak huna göre I
Anayasa hükümleri dâhilinde evvelce her iki I
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Reşit
Meclisçe seçilmiş olan ve isimleri ibellli bulunan I Ülker arkadaşım mütalâalarının Ibir ;:ıok'tas nÂ
üyelerden ibaret Karma Dilekçe Komisyonunu I zühul ediyorlar. Vermiş oldukları takr!ri oya
bugün vereceğiniz bir (karanınızla vazifeye sok- | sunmamamın sebebini kısaca arz etmiştim.
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Muslihittin Gürer arkadaşımız tarafından ve
rilmiş olan takrir Yüksek Heyetinizce kabul
edilmiş olsa idi, burada derpiş edilen, Millet
Meclisi ve Senatonun Anayasa komisyonların
dan müteşekkil bir karma komisyona verilecek
ve karma komisyon bu takrire bağlı teklifi ka
nuniyi tetkik edip bir mazbata ile huzurunuza
gelecekti. Misal olarak ileri sürdükleri husus
larla bunun hiçbir alâkası yoktur. Ancak, buyur
dukları takrir şimdi oya sunulsa ve kabul edil
se şu noktalar halledilmemiş olacaktı, istedik
leri gibi, iki Meclisin Dilekçe komisyonları müş
tereken toplanıp eldeki mevcut dilekçeleri tet
kik edip karara bağlasalar gerek senatör gerek
milletvekili arkadaşlarımıza dağılsa, bir aylık
müddet geçmeden Hükümet tarafından veya
T.B.M.M. üyelerinden her hangi biri tarafından
bir itiraz vukubulduğu takdirde, ne muamele
tatbik edilecektir? Yine malûm deŞil.. T.B.M.M.
Heyeti Umumiyesine mi gelecektir? Yoksa bu
dilekçe C. Senatosuna verilmişse Senato Heyeti
Umumiyesine gidip orada mı nihai karara bağ
lanacaktır? Millet Meclisine verilmişse
onun
Heyeti Umumiyesinde mi karara bağlanacak
tır? Yoksa kanunlarda olduğu gibi kanun pro
sedürü takibedilerek evvelâ Millet Meclisine,
sonra C. Senatosuna gidip, bir itiraz olduğu za
man karma komisyon kurup nihai kararı T.B.
M.M. mi alacaktır? Bütün bunlar bir esasa bağ
lanmamış olduğu içindir ki bugüne kadar Dilek
çe komisyonlarımız faaliyete geçmemiştir. Bu
.sebeple dilekçelerin biriktirilmesi zarureti hâ
sıl olmuştur. Şimdi, Muslihittin Gürer arkadaşı
mızın teklifi şudur : Bu ^msus, Türkiye Büyük
„ Millet Meclisinin müşterek İçtüzüğünde halle
dilecektir. O zamana kadar ne olacaktır? Prose
dür ne olacaktır? Muslihittin Gürer bu prose
dürü de takririne bağlamak suretiyle teklifinde
gösteriyorlar ve bu suretle meselenin hallini ri
ca ediyorlar.
Şimdi Riyaset Divanı bunu alıp, Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonuna havale edebilirdi
ama, Millet Meclisinin bu hususta ittihaz ettiği
kararlar tıpkı geçenlerde olduğu gibi, Senato
nun ittihaz ettiği kararlara bağlamadığı için,
belki onların görüşünü her hangi bir mülâhaza
ile doğru bulmadığı takdirde muallâkta kalabi
lirdi. Bu sebeple Riyaset Divanınız bu takriri
Meclisin ıttılaına sunarak müzakere açmıştır.
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Binaenaleyh, bizim müşterek heyetler toplansın
dememizle meselenin esası halledilmiş olmaz.
Meselenin esasının halli için evvelâ Millet Mec
lisi Anayasa Komisyonunca tetkik edilsin de
mekle de iş halledilmiş olamaz. Ancak bunun
bir kanun teklifi hüviyetini almış olması lâzımdır.
Binaenaeyh, burada huzurunuzda cereyan eden
müzakerelerden de anlaşılacağı üzere iki görüş
çarpışmaktadır. Birisi; Anayasada musarrah
olan ahval dışında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplanamaz, bu itibarla bu husus
Büyük
Millet Meclisinde müşterek Oturumdada konu
şulamaz, denmektedir. Sarıgöllü ve Sırrı Atalay
arkadaşlarımız bu görüşü benimsemişlerdir. Bu
nun dışında ise Vasfi Gerger arkadaşımızın gö
rüşleri şu merkezdedir. Anayasamız 85 nei mad
dede demektedir ki : Her Meclis, kendi İçtüzü
ğünü hazırlar... Binaenaleyh, T.B.M.M. de di
ğer Meclisler gibi, kendi İçtüzüğünü re'sen hazırlıyabilir. Bu İçtüzük, behemehal iki Meclis
ten geçtikten sonra tekrar burada
müzakere
edilir diye elimizde bir işaret yoktur. 85 nci
maiddeyi okuyorum :
«T.B.M.M. ve Meclisler, çalışmalarını, kendi
yap'tikları İçtüzüklerin hükümlerine göre yürü
türler.»
Burada «T.B.M.M. ve Meclisler» diye tasrih
edilmiş. Şimdi, diğer görüşte olan arkadaşlar
demektedirler ki, Anayasa vatandaşa Türkiye
Büyük Millet Meclisine müracaat hakkını tanı
mıştır. Vatandaş, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine müracaat ettiğine göre, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince bu müracaatların karara bağlan
ması lâzımgelir. Binaenaleyh, müşterek İçtüzük
bu noktada nihai kararı Türkiye Büyük Millet
Meclisine mi verecektir? Yoksa müracaatın şek
line göre, hangi Meclise müracaat edilmişse, o
meclis heyeti umumiyesi karar verecektir. Bu
hususu malûm değildir. Bütün bu noktalar bel
li olmadığı için Riyaset Divanınız kendiliğinden
Anayasayı incitecek şekilde re'sen bir karar al
maktan tevakki ve içtinabetmiştir. Bu hareket
tarzı da isabetli olmuştur. Yüce Heyetinizde bu
gün mevzuubahsolan bu meseleyi, Riyaset Diva
nınız kendi görüşüne göre yürütmek istese idi
yanlış bir iş yapmış olurdu. Onun için bu mesele
yi ıttılaınıza arz etmekte fayda mülâhaza ettik.
Bir taraftan da gerek milletvekili ve gerek sena
tör arkadaşların ifade ettikleri gibi, vatandaşla-
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rm, bu müracaatlarının tetkik edilmemesinden
dolayı üzüntü içerisinde bulunduklarını biliyoruz.
Bu işin daha fazla uzatılmasının doğru olmadığı
yolunda çok yerinde bir kararla da durumu ıttı
laınıza arz ettik. Dolayısiyle de bu münakaşa açıl
mış oldu. Binaenaleyh, Reşit Ülker arkadaşımızın
ileri sürdükleri misallerle bu işin hiçbir ilgisi ve
mümaseleti yoktur. Bu itibarla, İçtüzük hüküm
lerine riayete mecbur olduğumuza göre, Meclise
teklif eclilmiş olan bir teklifi kanuninin, encümen
lerden geçmeden Büyük Millet Meclisinin veya
her hangi bir meclis heyeti umumiyesinin doğru
dan doğruya kabul etmesine cevaz ve mesağ yok
tur. Binaenaleyh, takrirle talebedilen hususu re
ye koymada Riyaset mazurdur.
İkinci şekle gelince • Muslihittin Gürer arka
daşımızın teklifi kabul edilirse, yapacağımız iş iki
Meclisin Anayasa komisyonlarına Riyasetiniz bir
tezkere yazacak, bunu tetkik et ve bir raporla ge
tir, diyecektir. Eğer kabul buyurmazsanız; Yük
sek Meclisin temayülü odur ki, bu İçtüzükle hal
ledilmesi lâzımgelen bir hususu derpiş eden bir
teklif olmakla beraber, kanunların normal pro
sedürü dâhilinde hallini istiyor, T. B. M. Meclisi
diyeceğiz. Böylece, evvelâ Millet Meclisi Anayasa
Komisyonuna göndereceğiz. Anayasa Komisyonu
' bu teklifi kanuniyi tetkik edecek ve Millet Mec
lisi Heyeti Umumiyesine arz edecektir. Biz de
kabul ettikten sonra, Cumhuriyet Senatosuna
göndereceğiz. Tıpkı kanunlarda olduğu gibi nor
mal- seyrini takibederek neticeye bağlanacaktır.
Şimdi mesele bundan ibarettir. Riyaset Divanı, bu
noktanın tavzihine lüzum hissetmektedir, Reşit
Ülker arkadaşımızın beyan buyurdukları husus
larda kendilerini tatmin etmek için.
Şimdi söz istemiş olan Coşkun Kırca arka
daşımıza söz veriyorum. Buyurun.
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, tekrar tekrar özür di
lerim. Ancak Muhterem Cumhuriyet Senatosu
Başkanvekili Sim Atalay'm Yüksek Heyetinizin
yetkileri hususundaki beyanlarını cevapsız bırak
mak'mümkün değildir. Kendisi, İçtüzüğün 232
nci maddesine göre, İçtüzüğe ait tekliflerin de,
kanun tekliflerinde tâkibedileri merasim ve usule
tâbi olsun, diyor. Bundan şu netice çıkıyor. Bir
İçtüzük'teklifi yapıldı mı tıpkı Anayasanın, 92
nci maddesinde belirtildiği gibi kanunlara tatbik
edilen prosedür tatbik edilsin; mevzu evvelâ Mil-

let Meclisinde görüşülsün, ondan sonra Cumhuri
yet Senatosuna gitsin, kabul edilirse, ne alâ, ka
bul edilmezse veya değişiklik yapılırsa, bir kar
ma komisyon kurulsun, yani 92 nci maddedeki,
prosedür tatbik edilsin, demek istemektedir.
Muhterem arkadaşlarım, şayet bu görüş'doğ
ru ise, hâsıl olacak netice şu olacaktır. Cum
huriyet Senatosunun kendi İçtüzüğünü yapma
sı bahis konusu olduğu zaımıan, yine bu İçtüzü
ğün 232 nci maddesine göre kanun teklifi pro
sedürünü tatbik etmek gerekeceğine ıgöre ve
Sayın Sırrı Ataılay arkadaşımızın görüşünün de
bu prosedür içinde ve Anayasamızın 92 nci mad
desine göre mütalâa edilmesini gerektirmesine
göre, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün dahi
bir kanun teklifi itmiş gibi, bu İçtüzük hakkın
da da nihai kararın Millet Meclisi tarafından
verilmesi iktiza 'edecektir. Böylesine yanlış ne
ticelere ulaşılacaktır. Görülüyor ki, muhterem
arkadaşlarım, İçtüzüğün 232 nci maddesini
Anayasanın hükümleri dışında mütalâaya im
kân yoktur.
Bu İçtüzük .muvakkat bir İçtüzüktür; bu İç
tüzük bâzı ahkâmı Anayasaya uymadığı için
kabili tatbik olmıyan^ bir İçtüzüktür, Anayasa
ya .aykırı hükümleri elbette ki, tatbik edilmiyecektir. Anayasanın 85 nci maddesi ısarihtir: T.
B. M. M. ve meclisler, çalışmalarını kendi İç
tüzükleri hükümlerine göre yürütürler, demek
tedir. Bu ne demektir?.. Bu, Cumhuriyet Sena
tosu kendi İçtüzüğünü, Millet Meclisi kendi İç
tüzüğünü ve T. B. M. M. de kendi İçtüzüğünü
yapacaktır. Şimdi, şu veya bu konuda Anayasa
nın tanzimi dışında bırakılmış her hangi bir
konuda iki meclisin münasebetlerini ilgilendi
ren mevzulara dair meclislerden biri kendi İç
tüzüğünde bir hüküm ısevk ederse, bu hüküm
le diğer meclisi bağlamak imkânsız olacağın
dan; mantıkî bir bedahattir ki, iki meclisin il
gilerine mütaallik İçtüzük hükümleri ancak şu
Birleşik Toplantıda kararlaştırılabilir. Bunun
dışında, İçtüzükler bakımından başka bir mu
hakeme tarzının ileriye sürülmesi, ne Anayasa
hükümleri, ne de hukukun umumi prensipleri
ile bağdaşabilir.
Şimdi; kendileri misaller verdiler. Başka
memleketlerde müşterek içtüzük yoktur, dedi
ler ; ikî memleket hariç, bu olabilir. Burada mu
kayeseli hukuktan istiane etmek durumunda
değiliz. Çünkü, Anayaısanm 85 inci maddesinin
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1 nci fıkrası sarihtir. Bu maddenin 1 nci fık
rası, başka memleketler ne derse desin, bu iki
istisnai memleket gibi, buna uyarak T. B. M.
Meclisinin de, C. Senatosunun da, Millet Mec
lisimin de ayrı birer içtüzüğü olacağı hükmünü
âmir bir hüküm olarak vaz'etmiştir. Böyle bir
İçtüzük yapılırsa, kendileri emin olsunlar Cum
huriyet Senatosunun ne salâhiyetleri, ne gö
revlerine, en ufak bir tecavüzde bulunmak ba
his konusu değildir.
Ayrıca, Anayasa Mahkemesi mevcudolacaktır. Anayasa Mahkemesinde içtüzükler aleyhi
ne dahi iptal dâvası açıla'bilen bir memlekette
esasen Senato yetkilerine birleşik toplantıda
yapılacak bir İçtüzükle müdahale etmek bahis
konusu değildir. Kendileri müsterih olsunlar.
Bileşik toplantıda yapılacak İçtüzükle ilgili
teklifler için bir komisyonun birleşik toplantı
da seçilmesini kabul buyursunlar.
Benim ve Odyakmaz arkadaşımın, Baltacıoğlu ve- Güler arkadaşımızın teklifinden ayrıl
dığı nokta şudur. Birleşik toplantıda bir İçtü
zük Karma Komisyonu kurulmalıdır. Birleşik
toplantının İçtüzük »Karma Komisyonunun Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa
Komisyonları üyelerinden müteşekkil olması
bendenizce doğru değildir. Meclis soruşturma
sı hakkındaki komisyonlar yarı yarıya seçilir.
Meselâ, Bütçe Karma Komisyonu iki meclisten
Anayasada zikredilen nisbetilere riayet etmek
suretiyle seçilir. Cevad Odyakmaz arkadaşımız
la verdiğimiz takrirde şunu teklif ettik: 28 ki
şilik bir komisyon kurulur. 20 üye Millet Mec
lisinden, 8 üye Cumhuriyet Senatosundan bir
leşik toplantıda seçilir ve Anayasanın 85 nci
maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne göre, diğer
bütün komisyonları seçerken yaptığımız gibi,
' komisyonlara seçilecek adaylardan, kendi kuv
vetleri oranında siyasi parti grupları tarafın
dan gösterilir»
BAŞKAN — Söz istemiş «bulunan arkadaş
lara söz vereceğim. Ancak seçim neticesini gös
terir tezkereyi okutacağım.
Yüksek Başkanlığa
Ticaret eski Bakanı Mehmet Bajydur haikkmda Meclis Soruşturması yapmak üzere teşkili
kararlaştırılan Soruşturma Komisyonu seçimine
(369) üye katılmış ve neticede aşağıda adları
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BAŞKAN — Bu arkadaşlar Soruşturma
Komisyonuna seçilmiştir. Kendilerine tebligat
yapılacaktır.
Sayın İzzet Birand.
İZZET BİRAND (C. Senatosu İzmir Üyesi)
— Sayın Başkan, Sayın arkadaşlarım;
Anayasamız yeni bir prensip getirmiştir. Bu
prensibe göre sistemi kurmak, bünyemizi ona
uydurmak «oradayız. Ayrıca Büyük Millet
Meclisinin derhal vazife görebilmesi için bir
tedbiri de beraber getirmiştir. Demiştir ki, ye
ni İçtüzük tanzim edilinceye kadar eski İçtü
zük muteberdir. Bu, Meclisin 'çalışmalarını tan
zim edebilmek için bir ön tedbir olarak geti
rilmiş bir hussutur. Fakat, bu hiçbir zaman
demek değildir ki, Anayasanın hükümlerin*,Büyük 'Millet Meclisinin faaliyetini, evvelce ya
pılmış olan İçtüzüğün hükümleri mâni olsun,
yürümesin. Binaenaleyh, İçtüzükten Anayasa
nın getirdiği prensiplerle intibak ettiği husus
larda usulü tesfoit zımnında faydalanılacaktır..
Şimdi, konlşulan mevzularda' Büyük Millet
Meclisinin vazife yapabilmesi, eline ıgelen me-
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seleleri 'halledebilmesi için çok güzel şekiller I
tavsiye edilmiştir. Eğer İçtüzük metinlerindeki
bâzı sarathatlar mutlak ve mücerret olarak tat-.
•bika konmuş olacak olursa o vakit muameleleri
yapmak ve B. M. M. ni yürütmek imkânı kal
maz. Büyük Millet Meclisinin bu sıfatla, Ana
yasada zikredilen hususlarda birleşik toplan
masının tasrih edilmesi o hallerde mutlak top
lanması icabettiğini tesbit etme'k içindir. De
ğilse Büyük Millet Meclisi icabeden işlerini
yapmak için lüzum gördüğü zaman el'betteki
toplanmaya yetkili olması icabeder. Anayasada ^
Büyük Millet Meclisi eski 'Tüzüğünün yeni Tü
zük yapılıncaya kadar meri olduğu ve hangi
hususlarda birleşik toplantı yapılacağının zaru
ri bulunduğu sarih olarak zikredilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla ben içtüzük komisyonla
rının her iki Meelisde ayrı ayrı çalışmaları ya
nında, Büyük Millet Meclisinin müşterek İçtü
züğüne esas olmak üzere, teklifin nazara alı
narak, müstaceliyetle 'bir neticeye 'bağlanma- I
sında fayda olacağına inanıyorum. İMuhakkak I
olan bir hıîsus, B. M. Meclisine gelen meselelerin
uzaması, bu Meclisin tabiatı icabı ve onun hü
viyeti, onun vazifesinin icabı ile bağdaşamaz. I
B. M. M. kendisine gelen meseleleri neticeye J
bağlamak salâhiyet ve Sorumluluğundadır.
I

kiki mahiyeti ve alaeağı şekil, Sayın Kırca'nm
iradesi dışındadır. Kaldı ki, Sayın Kırca'nm
hazırladığı ve tetkik ettiğim 108 madde, için
de, mutlak surette kendi fikirleri mevcudolan
bu 108 maddelik müşterek İçtüzük tasarısını;
demokratik dünyanın her hangi bir yerinde
aklıselimi olan, hukuk kaidelerine birazıcık ak
lı eren bir hukukçunun önüne götürüp de, bu
bir teşriî organın, bir teşriî faaliyetin komis
yonuna, aidolan bir İçtüzüğe girebilir mi, gire
mez mi şeklinde bir mütalâa beyan ederse gö
rülecektir ki, bu mesele, Sayın Kırca'nm, de
diği şekilde olmıyaeaktır. Yeryüzünde
aklı
eren ve teşriî organın üzerinde ti'triyen hiçbir
hukukçudan icazet alamıyacağı bir gerçektir.
(Alkışlar) Bu mesele müzakere edilirken eni
ne boyuna konuşuruz. Ancak ben Sayın Kırca'ya demedim ki, müşterek bir İçtüzük yapa
mayız. Ben dedim ki, demokrat memleketlerin
bir kısmında müşterek İçtüzük yoktur. Biz
yapmıyalım demedim ki... Sayın Kırca diyor
ki, «Anayasanın 85 nci maddesi sarihtir, âmir
dir, müşterek İçtüzük yapacağız» elbette. Ya
pacağız. İki Meclis sistemini esas tutan bir İç
tüzüğü Anayasa, âmirdir.» Anayasa Kurucu
Mecliste görüşüldüğü 'sırada bu meseleler mü
zakere edildiği zaman Kırca ile iki ayrı fikrin
mümessili olarak burada mücadele • ediyorduk.
Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğüne esas ol- j Sayın Kirca'nın noktai nazarı; Cumhuriyet
mak üzere, süratle ve bir an evvel işin bir ne- I Senatosunun geniş salâhiyetlerine ihtiyaç olticeye bağlanmasını.temenni ederk ve hepinizi I
•hürmetle selâmlıyarak sözlerimi burada biti- I madiği şeklinde idi.
riyorum.
I
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) —
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay.
. SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi)
— Zannederim ki, mesele basit ve sarihtir.
Yüksek Heyetin Sayın Başkanı arz ettiler, de
diler k i : «ya kanunların tâbi olduğu şekle tâ
bi olması hususu kabul edilecek, yahut da bir
leşik toplantıda karar alınması hususu kabul
edilecek. Bu takdirde mesele komisyona gide
cek, tekrar birleşik toplantıya gelecek ve bir
karara varılacak.» Bu son fikrin aleyhinde
olduğumu,- bunun, mer'i İçtüzük ve Anayasa
hükümlerine uygun olmadığım açıkça ifade
ettim.
Sayın Kırca, «müsterih olsunlar, müşterek
İçtüzük Cumhuriyet Senatosunun vazife ve
'salâhiyetlerini kısmryacaktır» diye bize lütfe
dip teminat verdiler. Evvelemirde tüzüğün ha-

Ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmıyalım.
SIRRI ATALAY (Devamla) — Komisyonun
noktai nazarı bu yolda idi. Kurucu Meclisin
Anayasa müzakereleri sırasında bu görüşlerimi
zi aynen ifade etmiştik. Bu komisyonda teşriî
organa ait maddelerin sözcülüğünü siz yapıyor
dunuz veya komisyon görüşü olarak başkası
yapıyordu. Yine o zaman da Cumhuriyet Se
natosunun, Millet Meclisinin büyük bir komis
yonu haline, büyük bir teşriî organ haline so
kulması ifade olunmuştu. Bu görüşü tâ o saman
tenkid etmiştim.
Şimdi mühim olanı şudur; muhterem ar
kadaşlarım, Kırca diyor k i ; «Cumhuriyet Sena
tosu, kendisine ait bâzı hususlarda İçtüzükte
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değişiklik yaptığı zaman yahut Millet Meclisi
(kendisine ait hükümlerde değişiklik yaptığı za
man kanunların tâbi olduğu şekli takjbedeeek
,C. Senatosu da ayını şelkilde hareköt edecektir.
Şimdi mühim olanı Millet Meclisinin iç bünye
sine aidolan hükümler vardır, Cumhuriyet Se
natosunun kendisine aidolan hükümler vardır,
bir de müşterek Ihükümler vardır. Cumhuriyet
Senatosu kemdi bünyesine aidolan hükmü, Millet
Meclisi de kendi (bünyesine aidolan hükmü ayrı
ayrı değiştirebilirler ama Cumhuriyet Senıaıtosu
ve Millet Meclisi müşterek mesaisine ait deği
şiklikleri tek başlarına yapamazlar. Kanunla
rım Itâbi tokluğu muamele işte burada başlar.
Yani M Meclisi alâkadar eden hususlarda iki
Meclisin çalışmalarına ait hususlarda kanunla
rın tâbi olduğu şekil takibedilecektir. Meclis
ler ayrı ayrı kendilerine ait hususlarda elbette
İçtüzüklerde, hükümranlık haklarını kullana
rak, değişiklikler yapacaklardır. Millet Mec
lisi de yapacaktır, Senato da yapacaktır ama
mevcut içtüzüğün yürürlükte olan maddesi,
«içtüzüğün değiştirilmesi lâzıımgelen hükümleri
kanunların tâbi olduğu şekle tâbidir» dediğine
göre her diki Meclisin faaliyetlerini tanzim eden
bütün muamelelerde Ibütün kanun hükümleri de
bu mevzuu taşıması icabettiği cihetle, burada
da aynı muameleyi yapmak lâzımdır. Bu mese
lenin de ayrı ayrı Meclîslerden geçmesi için
şimdi bir takrir vereceğim.
BAŞKAN — Arkadaşlar, başka söz istiyen
yoktur. Verilmiş iki takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Takririn Başkanlığa havalesi ile İçtüzük
hakkında yarın yapılacak toplantıya havale
edilmesini arz ve teklif ederiz.
Sivas Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Cevad Odyakmaz
Coşkun Kırca
Yüksek Başkanlığa
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hakIkmdaki teklifleri incelemek üzere birleşik top
lantıda 20 Milletvekili ve 8 Senatörden kurulu
bir komisyonun seçilmesini ve adayların oran
ları nisfoetinde gruplarca gösterilmesini arz ve
teklif ederiz.
Sivas Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Cevad Odyakmaz
Coşkun Kırca
(«Birinci takrir tekrar okunsun» sesleri)
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BAŞKAN — Birinci önergeyi tekrar okutu
yorum.
(Cevad Odyakmaz ve Coşkun Kırca'mn bi
rinci önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu öner
geyi de oyunuza sunamıyacağım. Çünkü, bura
da bahsedilen ve yarın toplanacağı kürsüde ifa
de edilen komisyonlar ne Millet Meclisinin, ne
Cumhuriyet Senatosunun resmî bir komisyonu
değildir. İçtüzükler hususunda bir teklifi ka
nuni hazırlamak üzere, Riyasetin, partilerden
bu hususta yetkili eleman isteyip teşkil ettiği
muvakkat mahiyette ve resmî hüviyeti olmıyan
bir komisyondur. Binaenaleyh, Meclise ve Riya
sete verilmiş olan teklifin bu komisyona hava
lesine imkânı kanuni yoktur.
İkinci önergeyi tekrar okutacağım :
(Coşkun Kırca ve Cevad Odyakmaz'm ikinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Arkadaşlar, takriri vermiş ve
teklifi kanuniyi yapmış olan Muslihittin Gürer
ve arkadaşlarının evvelce okunmuş olan teklifi
şu idi : «Teklifi kanuninin Senato ve Millet
Meclisi Anayasa komisyonlarından mürekkep
bir heyete havalesi ....» Bu takrir ise, bu iki
meclisin Anayasa komisyonlarından mürekkep
bir heyete değil, 20 si milletvekillerinden ve
8 i senatörlerden olmak üzere Yüksek Heyeti
nizin seçtiği 28 kişilik bir heyete havalesini is
temektedir. Bu hususta Sim Atalay arkadaşı
mızın da bir teklifi var mı?.. (Var, sesleri)
Bunların mahiyeti bu. Şimdi diğer iki takriri
de okutup en aykırısından başlıyarak sıra ile
oylarınıza arz edeceğim.
Yüksek Başkanlığa
Teklifin, kanunların tâbi olduğu işlemin ya
pılmasını arz ve teklif ederim.
C. Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay
(Dilekçe Komisyonu hakkında yeni tedvine
mahal olmadığına) dair teklif.
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Anayasanın 62 nci maddesi, (Vatandaşın
T. B. M. M. ne yazı ile başvurma) hakkını be
lirtmiş; fakat ayrı ayrı M. Meclisine veya C.
Senatosuna bir müracaat hakkını vermemiştir.'
Ayrı ayrı iki Meclisin bu konuda özel yetkileri
bu sebeple yoktur.
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Anayasanın 85 nci maddesi ise; (T. B. M M. I ler. Vatandaşın dilekçesi üzerine işi tetkik edip
niri kendi İçtüzüğünü, çalışmalarında esas tu
kendisini tatmin edici bir cevap vermek lâzımdır.
tacağını) âmirdir. Bu tüzük ise halen yine Ana
Müsaade buyururlarsa Asım Eren arkadaşımız
yasanın geçici 3 ncü maddesi gereğince 27 Ekim
takrirlerini geri alsınlar. Çünkü bu takrir reye
1957 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzük
arz edilemiyeeeği gibi, reye arz edilmesi de işi
(ve bunun 50 : 59 ncu maddelerindeki hüküm
halletmez. Asıl şimdi halledilmesi lâzımgelen
lerden ibarettir.)
hususu da halletmemektedir. Yani biz bu tekli
Şu halde, T. B. M. M. hin İçtüzüğü tedvin
fi kanuniyi normal kanun prosedürü üzerinden
edilinceye kadar, başka bir yeni tedvine gidil
mi geçireceğiz yoksa Türkiye Büyük Millet Mec
meksizin, halen seçilmiş olan üyelerinden ku
lisinin kuracağı bir Karma Komisyonda mı tetkik
rulmuş (Karma Dilekçe Komisyonunun) T. B.
ettireceğiz? Bu meseleyi de halletmemektedir^
M. M. nin bugün vereceği bir kararla çalışma Şimdi müsaade ederseniz bunu oyunuza arz ede
ya başlatılmasını arz ve teklif ederim.
ceğim.
Niğde
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Söz is
Aşım Eren
tiyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takrir
BAŞKAN — Buyurun.
leri dinlediniz. Şimdi, son olarak okunan tak
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Muhte
riri de oyunuza sunmıyacağım. Çünkü, bu tak
rem
arkadaşlar, yeni Anayasamızın 62 nci madde
rirde, Dilekçe Komisyonunun ittihaz edeceği
si ile mesele halledilmiştir. Vatandaşın, takririm
kararların, mütaakıp muamelesinin ne olaca
de arz ettiğim gibi, ne münferiden Millet Mecli
ğına dair bir hüküm yoktur. Mevcut Anayasa
sine,
ne de Cumhuriyet Senatosuna müracaat hak
nın, muvakkat 3 ncü maddesiyle meriyeti ka
kı
Anayasamızda
mevcut değildir. Ya! Bu madde
bul edilmiş olan İçtüzük, tek Meclise göre tan
gereğince,
Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkan
zim edilmiş bir İçtüzüktür. Ona göre, Dilekçe
lığına müracaat hakkı vardır. Ve cevabını, yine
Komisyonunun ittihaz ettiği kararlar karar
aynı maddenin son fıkrası gereğince, Türkiye
defterine geçirilir, kararların metni azaya da
Büyük
Millet Meclisinin vermesi gerekir. Mese
ğıtılır. Bir ay içinde itiraz olmazsa karar kele
buradan
başlayınca, yani, noktai hareket bu
sihleşir.
olunca, Anayasa ibize gelecek İçtüzüğün ana hat
Hâlen iki Meclis vardır. Bu Dilekçe Komis
tını bu suretle çizmiş ve aydınlatmış bulunmak
yonlarının ittihaz edeceği kararlar, iki Mecliste
tadır. Binaenaleyh Sayın Başkanın şu anda va
ayrı ayrı mı dağıtılacaktır, yoksa Türkiye Büyük
tandaşların hem Millet Meclisine hem de Cumhu
Millet Meclisinin müşterek toplantısında azalara
riyet Senatosuna vâki olacak müracaatlarına her
mı dağıtılacaktır? İtiraz vukubulduğu zaman vuiki Meclisin Dilekçe Komisyonları meseleyi ayrı
kubulan itirazın durumuna göre bunun mensup
ayrı cephelerden mütalâa ederek ayrı ayrı karar
olduğu heyette mi görüşülecektir? Bunlar yine I
verirlerse vaziyet ne olacaktır? Sualine (Bâtıl mahalledilmemiş olarak kalacaktır.
kisünaleyh olamaz.) kaziyesi ile cevap verilebilir.
Bir vatandaş, iki dilekçe verebilir. Birisini Bu itibarla bendeniz o ihtimalleri varit görmüyo
Millet Meclisine, birisini de Senatoya vermiş ve
rum. Esasen Dilekçe Komisyonunun muamelâtı,
Dilekçe Komisyonunun ittihaz ettiği karar aley demin arz ettiğim veçhile, çok esaslı bir hukuki
hine bir Milletvekili veya Senatör itiraz etmiş ola
nüans farkiyle diğer komisyonların mesaisinden
bilir.; Bunlar, ayrı ayrı heyetlerde de tetkik edil
ayrılır. Dilekçe Komisyonunun âdeta Türkiye
diği zaman birbirini mütenakız kararlar çıkabi Büyük Millet Meclisine muzaf bir şahsiyeti var
lir. Birinde itiraz vâki olmıyarak kesinleşmiş ola dır. Bu komisyonun itiraz edilmiyen her hükmü,
bilir ama diğerinde bunun aykırısı olur. Binaen
Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna gel
aleyh Asim Eren arkadaşımızın teklifi bu husus- meden, kesinleşir. Bir ay içinde vatandaşın ve;
lâri halletmiş değildir. Dilekçe Komisyonları (her Milletvekilinin ve Senatörün itiraz hakka; bu
toplanıp dilekçeleri tetkika başladıkları ve bir ka hak vatandaş ve Meclis üyeleri tarafından kullarar aldıkları zaman bu kararlar ne olacaktır? Va
nılmalıkça, yani Sayın Başkanın demin buyurdu
tandaş dilekçesine cevap bekler, kesin netice bek- I ğu gibi, Hükümet tarafından değil de sadece va~
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tandaş tarafından bu itiraz hakkı kullanılmadık
ça, bir ay içinde bu hüküm kesinleşir. Şu halde,
Ibunun ne Bütçe Encümeninin karma §ekilde ça
lışması, ne de Meclislerin normal komisyonlarının
muhtelit veya münferiden çalışma prosedürlerine
Ibenzer bir tarafı yoktur. Dilekçe Komisyonunun
bu hukiki mahiyetini göz önüne alarak, Anaya
sanın yeni tedvin suretiyle ortaya koymuş olduğu
salim hareket noktaları mebde ittihaz edilerek ge
lecek İçtüzüğün de bu hususları ayrı bir şekilde
tanzim etmemesi muhakkak olduğuna göre, bizim
62 nci madde hükmünü evlâbittarik rehber itti
haz etmemiz lâzımdır. îşin hukuki tarafı böyle
olduğu gibi burada alttan alta mücadelesinin ya
pıldığını hissettiğimiz ayrı Meclisler otoriteleri
fikrinin bu noktadan ayrılmaması gerektiğinde
bilmünasebe açıklamak isterim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset
bu takrir hakkındaki görüşünü arz etmiştir. Asım
Eren arkadaşımız da fikirlerini beyan ettikle
rine göre kendileri yine reye konmasında ısrar
ederlerse reye konup konmaması hususunu reyini
ze sunacağım. Takririn reye sunulmasında ısrar
buyuruyor musunuz?
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Asım
Eren arkadaşımızın takririnin reye sunulup sunulmıyacağı hususunu reylerinizle halletmek
zarureti hâsıl olmuştur. Reye sunulması lüzu
muna Yüksek Heyetiniz karar verirse diğer tak
rirler meyanında sırası geldiği zaman önerge
de reyinize arz edilecektir. Asım Eren'in tekli
finin reye sunulması hususunu kabul edenler
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Mevcut takrirlerden en aykırısı 28 kişilik
bir heyet teşkiline aidolan takrirdir. Bu takriri
bir daha okutuyorum. Reyinize sunacağım.
(Coşkun kırca, ve Cevad Odyakmaz'm bu
husustaki önergesi tekrar okundu.)

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. ,
İkinci takrir Sırrı Atalay arkadaşımızın tak
riridir. Yapılmış olan İçtüzük teklifinin kanun
prosedürü dairesinde kesinleşmesini teklif edi
yor. Bu takriri bir kere daha okutup reylerini
ze sunacağım.
(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... («Anlaşılmadı»
sesleri)
Takriri bir daha okutuyorum.
(Sırrı Atalay'ın önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Yani bu takrir kabul edildiği
takdirde Muslihittin Gürer ve arkadaşlarının
verdiği İçtüzük teklifi evvelâ Millet Meclisi
Anayasa Komisyonuna gidecek, ondan sonra
Millet Meclisine gelecek, oradan Senatoya ge
lecek, oradan Senato Anayasa Komisyonuna
gidecek, orada kabul edilecek, gelecek.. Bu
takririn takibedilmesini istediği usul budur.
Mesele anlaşıldı tahmin ediyorum. O halde oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmemiştir.
Şimdi geriye Muslihittin Gürer ve iki ar
kadaşının teklifi kalıyor ki, o da şudur! İçtü
zük teklifi Senato ve Millet Meclisi Anayasa
Komisyonlarından mürekkep bir Komisyona
havale edilecektir. Komisyon bir mazbata ile
bu İçtüzük teklifini tetkik edip Riyasete vere
cek, huzurunuzda münakaşa edilecektir. Şimdi
bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde
görüşülecek başka bir husus yoktur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşimini
kapatıyorum.
Kapanma saati: 16,50
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27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakanlardan gayrı
bâzı eski Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı soruşturma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 kişilik
komisyon raporu hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım
eski Bakanı Nafiz Körez'ftı yazılı müdafaası (3/1)
Not: (Sağlık ve Sosyal Yardım eski Bakanı Nafiz Körez ile ilgili olup Başbakanlık tezkere
lerine ilişik umumi dizi puslasında 17 sıra numarasını taşıyan dosya hakkındadır.)
22.3.1962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ankara
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 5.3.1962 tarih ve 1420 sayılı yazısına ek.
1 No. lu Komisyonun raporunda ismi geçen Doktor Alaettin Reyhan'ın nakline ait yazılı savun
mamı takdim ediyorum saygılarımla.
Kayseri Merkez Ceza Evi
Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. Nafiz Körez
22.3. İ962
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Hakkımda Yüksek Soruşturma Kurulunca tanzim edilmiş olan ve Büyük Meclise arz edilen
dosyanın mevzu ve muhtevası 1 No. lu İnceleme Komisyonunun 22. 2.1962 tarih ve 17 sıra ve 6
mazbata No. lu raporunun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Çaycuma Hükümet Tabibi Alaettin
Reyhan'ın Ankara'da Tekâmül Kursunda iken 13 . 8.1957 tarihinde Gerze ilçesinin Dikmen nahi
yesi Hükümet Taibibliğine r.akli hadisesidir.
Bu gibi nakil ve tâyinlerin her vekâlette hizmetlerin yerine getirilmesi vazifesi ve bazan âcil
zaruretler karşısında hemen her gün tekerrür eden vekâlet .tasarrufları olduğu, Yüksek Mecli
sin sayın âzalannca elbette takdir buyurulacaktır. Bu itibarla mâruzâtım kıymetli vakitlerinizi
suiistimal etmemek için kısa olacaktır.
Bendeniz Doktor Alaettin Reyhan'ı tanımam. Kendisi hakkında particilik yaptığı ve nakli ge
rektiği hususunda da gerek mahallî ve gerekse başka yollardan bir şikâyet ve müracaatın ba
na intikal ettiğini de hatırlamıyorum.
^ Kaldı ki, o sıralarda komşu kaza olan Gerze'de büyük bir yangın olmuş, vatandaşın büyük
bir kısmı nahiyeye ve hattâ köylere sığınmışlardır. Bu gibi şartlarda sakin ve devamlı bir sıh
hi kontrolün zarureti aşikârdır. Ayrıca 1 No. lu Komisyonun raporunda da ifade buyurulduğu
gibi Dikmen nahiyesinden de ısrarlı şekilde doktor istenilmiştir.
Arz etmiş bulunduğum sebepler ve hizmetin ifası düşüncesiyle yapılan bu tâyinin siyasi mü
lâhazalarla yapıldığı iddiasının vâridolamıyacağı kolaylıkla anlaşılır bir keyfiyettir.
' Zamanı Vekâletimde buna ıbenzer yapılan yüzlerce tasarruftan tanımadığım Doktor Alaettin
Reyhan'ı siyasi ölçüler ve anlayış içinde nakletmiş olduğum iddiası mantık ile de kabili telif de
ğildir.
Hal ve vaziyet hu derece normal, basit ve açıktır. Büyük Meclisin muhterem âzalarının tak
dirlerine arz ederim. Saygılarımla.
Kayseri Merkez Ceza Evi
Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. Nafiz Körez

