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yerinde bulunmadığına ve Ordunun da dil
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Plân Komisyonu Başkanı Cavit Tevfik 
Oyayuz'un; gündemin birinci görüşülmesi 
yapılacak işler kısmında bulunan; 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma 
kanlığı kısmında değişiklik yapılması ha-
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/311 j 
Cumhuriyet Senatosu 1/448) (S. Sayısı : 
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tosu t/450) (-S. Sayısı : 57:5) 

— Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan. 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
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mesi hakkında önergesi. (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. 
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1. — PTT nin 125 nci hizmet yılını dol

durmuş olması dolayısiyle memur ve hiz
metlilerine birer aylık tutarında ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
P>ayındırlık, Ulaştırma, ve İmar ve İskân 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/649; Cumhuriyet Sena
tosu 2/151) (S. Sayısı : 571) 691:69<2 

2. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üye
si Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzü
ğün 1 14 ncü maddesi sonuna iki yeni fık
ra eklenmesine dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/185) (S. Sayısı : 
559) . 692:695 

^ • » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege; tutanak 
özetlerinde birleşime katılmıyan üyelerin adları
nın neşredildiğini, birleşimlerin 94 - 95 üye ile 
açılmasına mukabil yoklama tutanağında bulun-
mıyanlarm sayısının 18 - 19 rakamı ile gösterdi
ğini, bu itibarla yoklama tutanaklarının hakikate 
tamamen uymadığını beyanla ya tesbitin tam ya
pılmasını yakut bu teşhire son verilmesini istedi. 

'Başkan; -14 üyenin izinli veya mazeretli ve 
12 üyenin de araştırma komisyonlarında bulun
duğunu ; ilk yoklamada, 94 - 95 üye bulunmakla 
beraber sonradan gelenlerin de olduğunu ifade 
ile bu konuda daha'hassas davranılmasının sağla
nacağını bildirdi. 

Özel öğretim kurumları kanun tasarısının gö
rüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet Senatosunca 
tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

PTT nin 125 nci hizmet yılını doldurmuş ol
ması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer 
aylık tutarında ikramiye verilmesi hakkında ka
nun teklifinin ivedilikle görüşülmesi kabul edi

lerek birinci maddesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Amerike Birleşik Devletleri, Büyük Britanya 
ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında akdedi
len ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince imza
lanan «Atmosferde, fezada ve su altında nükleer 
silâh denemelerinin yasaklanması hakkında And-
lasına» nııı onaylanmasının uygun bulunduğuna, 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gı
da Tarım Teşkilâtı (FAO) Ibüüyesi içine alması
na dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin ka
tılmasının uygun bulunduğuna, 

18 Nisan 1951 hariliinde Paris'te akdolunan 
«Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı ku
rulmasına mütaallik Sözleşme» ile üç ekine katıl
mamız için Hükümete yetki verilmesine, 

Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında veya 
bu anlaşmalara ekli listelerde; yer alan Ahdî Ta
riflerin yürürlükten kaldırılması, 

La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzala
nan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür ma] lan -
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nm korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşme
nin tatbikatına ait Tüzük, protokol ve kararlara 
katılmamızın uygun bulunduğuna, 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik Be
yannamenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na, 

Teşhis ve tedavi maksadiyle Sağlık kurumla
rına ariyeten ve meecanen tahsis edilecek tıbbi-
cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük 
Resminden muafen muvakkat ithaline dair Aııd-
1 aşmanın uygun bulunduğuna, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sı Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki münasebtlerle ilgili Be
yannamenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna, 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik Be
yannamenin onaylanmasının uygun bulunması
na, 

«Barış gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkü

lünde faydalanma hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerikan Birleşik Devletleri 
arasında yapılan Andlasmaya ait teati olunan 
mektupların onaylanmasının uygun bulunduğu
na, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ve 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarılarının kanunlaşma
ları kabul edildi. 

6 Nisan 1965 Salı günü saat 15 te tolanıl-
mak üzere Birleşime saat 17,50 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

ihsan Hamit Tigrel 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Kâtip 
Bolu 

8ırn Uzunhasanoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

* 1. — Meşru olmıyan çocukların ana bakımın
dan nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri, Anayasa ve Ada
let ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/552, Cumhuriyet Sena
tosu 1/475) (S. Sayısı : 586) [Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1965] (Bitiş tarihi : 24 . 4 . 1965) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,03 

BAŞKAN -— Başkanvefcili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sakıp önal (Adana) 

BAŞKAN — 68 nıei Birleşiımli .aıçiıyıoriiiinı. 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yo'felaıma yaptııryoruım. 
(Yakmama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-
ıme'Lere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

2, — Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün, Parlâmen
toda geçen konuşmaların üzücü bir mahiyet al
dığını ve buna sebebiyet verilmemesi lüzumunu 
beyanla Genelkurmay Başkanının mektubuna 
yapılan telmihlerin yerinde bulunmadığına ve 
Ordunun da dilsiz olmadığının bilinmesi lâzım-
geldiğine dair demeci 

[BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma tale
bi vardır. Millî Birlik Grupu adına Sayın Er-
sü tarafından yapılmıştır. Grup adına olduğu 
için söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ersü. 
MÎLLÎ BÎRLİK GRUPU ADINA VEHBÎ 

ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Birkaç günden !beri, Türk Parlâmentosunun 
kürsüleri, Parlâmento seviyesi yönünden, kötü 
örnekler sayılacak konuşma ve tartışmalara 
sahne olmuştur. Devamı halinde Parlâmento 
haysiyetinin zedelenmiş olması ile kalmıyarak, 
ıbunu tE/hribî amaç bilen akımlara da gerekçe 
verilmesinden duyduğumuz üzüntü ve endişeden 
dolayı huzurlarınızı işgal etmek zaruretini duy
duk. 

Meclis murakabesi adı altında Devletin em
niyet kuvvetleri, radyo ve televizyon kurumu 
ve diğer (bâzı kurumlar sorumluluk duygusu ile 
(bağdaşması mümkün olmıyan bir şekilde tahri-
Ibedilmektedir. 

Devlet gücünü ellerinde bulunduranların 
(bütün şikâyetlere merci olması ve dertlere çare 

bulması gerekirken umutsuzluk yaratacak şekil
de bizzat kendisi şikâyetçi durumunda görül
mektedir. Kendi emrindeki görevliler ve Devlet 
kurumları aleyhine yasama organından soruş
turma açılması için Bakanlar bile oy kullanı
yor. «Ben beceremedim, bari siz hakkından 
gelin» der gibi garip bir tutuma ilk defa şa-
hidolmaktayız. 

Devlet gücünü ellerinde bulunduranların 
Devletin temel kurumlarını yıpratmaya hakları 
yoktur. Emirlerindeki görevlilerin haysiyetleri
nin politika pazarlarına götürülmesine müsaade 
edemezler. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, TRT ve emni
yet kurumları aleyhindeki kampanya ve diğer 
bâzı Devlet görevlilerine yönetilen saldırılara 
katılmak değil, bunların haysiyetlerinin korun
ması Devlet sorumluluğunu müdrik hükümetle
rin başlıca görevidir. Hükümetin gerekli gör
düğü tedbirleri alması, yeni kanunlar çıkart
mak istemesi elbette hakkıdır. Fakat bütün bun
lar Anayasa ruh ve felsefesine tam bir saygı ile 
yapılmalıdır. Halbuki bugün kuvvetler ayırımı 
ilkesi ile en küçük ölçüde dahi bağdaşamıyan 
bir durumla karşı karşıyayız. 

Gerçekten yasama organları yürütmeyi de
netler, suçlar, ya da uyarır. Fakat bir yargı 
organı veya bir Hükümet denetçisi gibi görev 
yapamaz. Her hangi bir konuda bilgi almak 
veya Hükümet denetimi için gerekli hazırlıklar 
ve araştırmalar yapmak olağandır. Fakat Par
lâmento üyelerinden kurulu yargı, yürütme ve 
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C. Senatosu B : 68 
yönetimin türevlerini üzerine alan komisyon
lar dönemi, arlık ebediyen tarihe karışmıştır. 

Bu gerçeklere rağmen Devlet kurumlarına 
karşı açılan tahrip kampanyasına koalisyon ka
natları ve lıattâ 'bâzı Bakanlar hararetle katılır
ken Hükümetin !bir seyirci olarak bir kenarda 
kalmasını anlamak güçtür. İktidar kanatları ve 
Hükümet, Devlet kurumlarına karşı girişilen 
ibu saldırı ile Devletin ve rejimin temellerini 
sarstıklarını fark edemiyecek kadar 'basiretten 
mahrum olmamaları gerekir. 

Biran için üzerinde durulan kurumların ku
ruluş veya tatbikat hataları ile malûl olduğu
nu farz edelim. Bu takdirde Meclisler veya 
milletvekillerinin yapacağı şey bu kurumları 
tahribetmek şeref ve haysiyetlerle tamir kabul 
etmez bir şekilde oynamak değildir. TRT Ku
rumu hakkında söylenenleri bir misal olarak ele 
abalını. Ne deniliyor: Tarafsız değildir. Hattâ 
daha ileri gidilerek Hükümete karşı hal'i isyan
dadır. Radyonun Hükümete karşı olduğunu 
bâzı kişiler söylüyor. Fakat Hükümet bu ko
nuda olumlu bir çaba göstermiyor. Neyi bek
liyor? Bu kurum biraz daha tahribcliLsm. 
Meclisler birbirine girsin ve vatandaşların hu
zursuz olmasuıı mı? Olmaz böyle şey. Bu ka
dar olumsuz davranışlara meydan verilmeden 
Hükümet tetkik ve araştırmalarını yapar. Bir 
aksaklık varsa, bunları giderecek bir kanun 
tasarısını huzurlarınıza sevk eder. Mesul Hü
kümet ne bu kurum hakkındaki isnatları red
dediyor, ne de kusurlu olduğunu ilân ederek 
kısa bir zamanda ıslahı için gereken işlemin ya-
pılacağ ndan bahsediyor. Bu durum karşısın
da meydanı boş bulan işgüzarlar da çıkıyor, 
şahısları ve kurumları çok ağır bir şekilde it
ham ediyorlar, hattâ o kadar ileri gidiyorlar. 
Moskova tipi komünistlikle yetinmiyorlar da, 
çin tipi komünistlikle damgalıyorlar. 

Öte yandan Devletin bir kısmı emniyet ku
rumları en ağ^r bir şekilde suçlanıyor. Üstelik 
bu kanaata Hükümetin İçişleri Bakanı da ka-
tıbyorlar. İçişleri Bakanlığ ndan öğrenmek is
teriz: Bugüne kadar böyle bir ihbar yapıldı 
mı? Yapıldı ise, doğruluk derecelerini tâyin ve 
tesbit için, tetkiklerde bulunuldu mu? Ve bu 
tetkiklerin sonucu olarak bakanlık yetkileri kul
lanılarak, gereken yapıldı mı? Bütün bunlar 
yapıldıktan sonra yetki kifayetsizliğinden 
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ötürü mü Parlâmentoya iltica etme mecburiye
tinde kalınmıştır? 

Olayların böyle bir seyir takibetmediğini 
sanıyoruz. Birçoklarımız bilmekteyiz ki, bâzı 
çevreler, bâzı kurumların başmdakilcri isteme
mektedirler. Bunları görevlerinden uzaklaştır
mak için bu kadar dolaylı yolları da seçmeye 
lüzum yoktur. Bu ancak Devleti ve hükümet
leri aciz içinde ve güçsüz telâkki edenlerin baş
vuracağı bir metodolabilir. 

Sayın senatörler; 
Yine bir özel kurumlardan birini yererken 

Saym Genelkurmay Başkanının mektubuna te
mas ediyorlar ve diyorlar ki, «Anayasanın espri
si ile ruhu ile bağdaşamıyan bir Genelkurmay 
Başkanının yazamıyacağı bir mektup». Ma
lûmlarınız olduğu veçhile bu mektup bütün bir 
vatan sathında Silâhlı Kuvvetlerden ve onun 
başındaki kumandanlardan satılmış insanlar 
diye bahsetmek ıbeibalhtlığmı gösterenlerin 
bu tahrip ve iftira kampanyasından vazgeçme
lerini, böyle birşey varsa ispat etmelerini isti
yor ve bu 'husustaki dilek ve temennilerini Mec
lislerin Sayın Başkanlarına bildiriyor. 

Başında bulunduğu kuram ve kişilere sınır 
tanımaz bir saldırı karşısında her kişi ve kuru
mun tabiî hakkı olan Meclise müracaat ve şi
kâyetin yardı rganacak bir tarafı yoktur. Ak
sine, Hükümet yetkilerini aşan tedbirler gerek
tiği için, Meclise yapılan bir müracaat! Dev
let haysiyeti ve rejimin korunması yolunda du
yulan samimî arzunun bir gereği saymaktayız. 

Şikâyet konusu yaptığımız bugünkü durum
da yararlı olur kanisiyi a tanınmış General 
Giroud'nun eserinden bir parçayı sizlere duyur
mak istiyorum. Diyorlar ki, «ben Fransa'da 
ordunun büyük dilsiz olduğunu, 1919 dan 1939 a 
kadar ne düşüncelerine ne isteklerine ve ne de 
şikâyetlerine kulak aşılmadığının hatırlanması
nı istiyorum. Sivil idare birçok vesilelerle ona 
ancak susmaktan başka bir hakkı olmadığını 
hissettirmiş ve hareket serbestliği vermemiştir. 
Bunun tabiî sonucu da Fransa'nın yıkılışı ol
muştur». Bu hatırayı naklettikten sonra de
rim ki, ordumuzu iyi tanıyalım, memleket so
runlarına karşı ilgisiz olduğunu sammyalım ve 
onu dilsiz kabul etmiyclim. 

Büyük bir fikir ve savunma potansiyelinin 
görüş ve tecrübelerinden karşılıklı sevgi ve 
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saygı içinde memleket hesabına faydalanmasını 
bilelim. 

Aziz arkadaşlarını, 
Buraya kadar olan mâruzâtımla birkaç gün

den beri şahidolduğmnuz üzücü olayları tahlil 
ve bu husustaki görüşlerimizi arza çalıştım. 

Türkiye'mizin sayılmakla bitmiyeeek dert 
ve ıstırapları vardır. Bu dert ve ıstıraplar için
de temsilcilerinden başarılı çalışmalar bekliyen 
halkımızın Parlâmentoya olan güven ve inan-

6 . 4 . 1965 O : İ 
cim kısır çekişmelerle kırmaya hiçbirimizin 
hakkı yoktur. 

Unutmamak lâzımdır ki, bizler memleketin 
ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan işleri gercek-
leştirebilirsek, mevcudiyetimizin lüzumunu hak
lı gösterebiliriz. 

Sözlerime son verirken aynı vatanın çocuk
ları olarak ihtiraslardan uzak ileri ve müref
feh bir Türkiye yaratmanın şeref ve heyecanı 
•hepimize rehber olsun. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkan
lık Divanı sunuşu olarak üç tezkere var, bunla
rı okutuyorum. 

1. — Başkanın, birleşimin devamı sırasında 
yoklama yaptıracağına dair beyan. 

BAŞKAN — Âdetim veçhile bu arada tek
rar yoklama yapacağımı arz ederim. Onun için 
bu hususu da sunuş olarak bilgilerinize arz 
ederim. Çabuk bitirirsek Meclis müzakerele
rini beraberce dinleriz. 

.2. — Tabiî Üye Sıtkı TJlay'ın, Millî Birlik 
Grupundan ayrılarak Sosyal Demokrat Partiye 
geçtiğine dair yazısı. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Senato Başkanlığı Yüksek Katma 
Millî Birlik Grupundan ayrılarak kurulan 

Sosyal Demokrat Partiye geçtiğimi ve bu par
tinin şimdilik Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki tek temsilcisi bulunduğumu saygı ile arz 
ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 

3. — İmar ve İskân Bakam Recai tskender-
oğlu'nun, rahatsızlığı sebebiyle, iyileşinceye ka
dar kendisine Devlet Bakanı Sekip înal'ın vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/413) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İmar ve İskân Bakanı Recai İskenderoğlu'-

nun rahatsız (bulunması sebebiyle iyileşinceye 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Sekip Înal'ın, 

vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

4. — Üyelrden İskender Cenap Ege, Ömer 
Vcuzal ve İsa Bingöl'ün; gündem maddelerinin 
görüşülmesinde üyelerin, Başkanlık Divanında 
açılacak bir listeyi imzalamak suretiyle söz sıra
larını almaları hakkındaki önergelerine dair Baş
kanlık Divanı karan. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sayın İsken

der Cenap Ege, Ömer Ucuza! ve İsa Bingöl'ün, 
gündeme alınmış kanunların görüşülmesinde 
söz alacak sayın üyelerin o gün saat .10 dan iti
baren Başkanlık Divanında bulundurulacak lis
teyi imzalamaları suretiyle söz sıralarını alma
ları ve bunun usul ittihazı hakkındaki önerge
leri Başkanlık Divanında okundu ve müzakere
si yapıldı. Bu hususun bütçe görüşmelerinde 
de iyi netice sağlamadığı neticesine varıldı. 

Tatbikatta bir aksaklık husule gelmemesini 
sağlamak amacı ile, eskisi gibi gündemde bu
lunan konular için Genel Sekreterlikçe Sayın 
üyelerin istekleri üzerine söz sırasının tesbiti, 
Başkanlık Divanının 6 . 4 . 1965 tarihli 12 nci 
toplantısında karar altına alındı. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

BAŞKAN — Tezkereler 
edilmiştir. 

bilgilerinize arz 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 

Komisyonu Başkam Cavit Tevfik Okyayuz'un; 
gündemin birine görüşülmesi yapılacak işler kıs
mında bulunan; Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mecli
si 1/311; Cumhuriyet Senatosu 1/448) (S. Sayı
sı : 572) 

— İller Bankası Kanununun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 1/646; Cumhuriyet 
Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) 

—• Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyen-
ler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporlarının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında önergeleri. (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Sayısı : 
575) 

BAŞKAN — Gündemin l nci maddesinde 
PTT mensuplarına verilecek olan 125 nci yıl ik
ramiyesine ait bir kanun tasarısı vardır. Fa
kat gündemin diğer maddelerinde de bu ayın 
11 inde bitirilmesi lâzımgelen kanun tasarıları 
mevcuttur. İkramiye tasarısının günü ise 
1 8 . 4 . 1965 tarihinde bitecektir. (Bayrama 
kadar bitmesi lâzım. Bu kanunu daha evvel gö
rüşelim, sesleri) Şimdi hep birlikte konuşmayıp 
da teker teker konuşursak birbirimizin ne de
mek istediğini da'ha iyi anlarız. Buyurunuz 
Sayın İskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; muhterem Baş
kanlık Divanı daha önce alınmış bir kararı belki 
hatırlamadılar, Bundan evvelki oturumlarda, 
PTT mensuplarının ikramiye mevzuu ile ilgili bir 
önergemiz vardı. Bu ikincisidir. Bu önergeye 
göre, gündemin birinci maddesine alınmış olan 

6 . 4 . 1965 O : 1 
PTT mensuplarına verilecek ikramiye meselesi, 
özel okullar kanun tasarısının görüşülmesinden 
sonra başlamış ve maddeler konuşulmuş, tam oy
lamaya geçileceği sırada salonda ekseriyet bulun
madığı şeklinde Başkanlık Divanının bir bildirisi 
ile oturuma son verilmiştir. Zanmma göre şimdi 
sadece bir oylama yapmak vaziyeti vardır. 

Onun için muhterem Başkanlık Divanı lütfet
sinler bu oylamayı yapalım. Zaten o zaman da 
esbabı mucibe olarak bayrama yakındır. Kanun 
teklifi kanunlaştığı takdirde çok yerinde bir ha
reket olacaktır, şeklinde bir de beyanda bulunul
muştu. Yüksek Senato Heyeti de bu beyana iş
tirak buyurmuşlardı. Onun için Yüksek Divan
dan istirham ediyoruz. Lütfen bu oylama bugün 
yapılsın ve diğer kanunun müzakeresine geçil
sin, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın İs
kender Cenap Ege'yi dikkatle dinledim, kendi
lerinin fikrine katılamam. Bu işi oylarınız halle
der. Neden katılamam onu arz edeyim. 

Farzı muhal Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
şimdi bir harb kararı teklifi ile gelse.. (Bunun
la ne alâkası var, sesleri.) Bir dakika efendim. 
Daha evvelki celsede verilen karar bizi bağlar mı? 
Bağlamaz. Gündemin 1 nci maddesinde o, ben 
onu arz ediyorum. 18 . 4 . 1965 t e bileceğini de 
arz ediyorum, diğer ',) kanunun da 1 . 4 . 1965 te 
biteceğini bildiriyorum. Ben demiyorum ki, şöyle, 
böyle rey verin diye... Bir öncelik önergesi var
dır, bunu okutuyorum. Her zaman gerek Meclis
te, gerek Senatodaki tatbikat; öncelik ve ivedilik 
teklifi oldu mu, o celseye mahsus olarak bunların 
oylanmasıdır. Ben oylarım, siz oy vermezsiniz, 
1 nci maddeyi müzakere ederiz, bitiririz, ötekile
re geliriz. Yalnız, komisyon da; meselâ Bütçe 
Plân Komisyonu üç tane takrir veriyor, böylece 
Komisyon da küçük düşmez. Bunu arz ediyorum. 
Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek B aşkanl ığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 572 
sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

C. Tevfik Okyayuz 
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Kanunun ismi : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısnrnda 
değişiklik yapılmadı hakkındaki kanun tasarısı. 

ö. Senatosu B : 68 6 . 4 . 1985 0 : 1 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesini kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Talep rcddedilmiş-
tiı\ 

Üçüncü tezkereyi okutuyorum. 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Takrir reddedil mistir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 573 
sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

C. Tevfik Okyayüz 
Kanunun ismi : 

îffier Bankası Kanununun 2 nci maddesin'n 
değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi baklanda Kanun 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıda çıkarılan 575 
sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

C. Tevfik Okyayüz 

Kanunun ismi : 

Askerî öğrencilerden baharı gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair Kanun 

BAŞKAN — öncelik teklifini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Üçüncü talep de reddedilmiş
tir. Usulüne göre bir iş yapılmıştır. Gündemin 
birinci maddesinde olan PTT İkramiye Kanunu
nun müzakeresine gündem gereğince geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — PTT nin 125 nci hizmet yılım doldurmuş 
olması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer 
aylık tutarında ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân 
ve Biltoc ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/649; Cumhuriyet Senatosu 2/151) (S. 
Sayısı: 571) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım hatırlı-
yacağmız veçhile, birinci madde müzakere edil
miş, altı kişi üzerinde konuşmuş ve buna dair bir 
yeterlik önergesi gelmiştir, önergeyi okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mesele aydınlanmıştır, yeterliğin oya konul

masını arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Easim Hancıoğlu 

(1) 571 S. Sayılı basmayazı 2.4. 1965 gün
lü 67 nci Birleşim tutanağındadır. 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Etmi
yenler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

PTT nin 125 nci hizmet yılını doldurmuş olması 
dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer aylık 
tutarında ikramiye verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Posta, Telgraf, Telefon Genel 
Müdürlüğü teşkilâtında görevde bulunan memur
ları ile işçilerine, daimî ve geçici hizmetlilerine 
ve hayatta bulunan emeklilerine 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde bahsi geçen kayıtlara 
bağlı kalmaksızın aldıkları maaş veya ücretin bir 
aylık zamsız tutarı oranında 125 nci yıl dönemi 
ikramiyesi adiyle bir ikramiye verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Ulaştırma Bakanı I 

yürütür. I 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Kabul I 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
Teklifin tümü üzerinde iki söz istemi vardır. I 

(Lüzum yok, seslen.) Efendim lüzum yoksa ken- I 
dileri takdir ederler, ben söyliyeyim de. PTT nin I 
125 nci yılı doldurmuş olması dolayısiyle Eskişe- I 
hir Senatörü Sayın Ömer Ucuzal, ve Sayın Tunç- I 
kanat son sözü talebediyorlar. Sayın Ucuzal siz I 
lehinde mil Aleyhinde mi? I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) Lehinde efen
dim. I 

BAŞKAN — Savın Tunokanat siz. 
HAYDAR TUNÇKANAT ( Tabiî Üye) — 

Aleyhinde. I 
BAŞKAN — Bir lehinde, bir aleyhinde söz I 

vereceğim. Şimdi Sayın UeuzaFa söz veriyorum. I 
Buyurun. j 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, S«ıym Senatörler: I 

PTT nin 125 nci hizmet yılını doldurmuş ol- I 
ması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer I 
aylık tutarında ikramiye verilmesi hakkındaki ka- I 
nun tasarısı muhterem reylerinizle kabul edilerek I 
kanunlaştığı şu anda, bu kanundan istifade ede- I 
cek, yekûnu 30 bine yaklaşan memur ve hizmet- I 
lilerin bir yıldan fazla bir zamandan beri bekle
diklerin iyi haberin müspet tesirini bu müessese- I 
nin gelecek senelerdeki bilançosunda göreceği- I 
mizden eminim. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Senatoda ka
nun tasarısı müzakere edilirken, gerek müessese
nin, gerekse bu yerde hizmet eden ve (hizmeti sebk-
e'nvs olanların durumları üzerinde duruldu. 
Hepimizin iradesi bu kanunun kabulü lehinde 
idi. Elbette bunun sebepleri vardı. Müessese 
için 15 milyona yakın bir ödemeyi gerektiren ma
lî külfet, bunun karşısında dağ baslarında vazife 
gören hat bakıcılarından Genel Müdürlük kadro
sunda görevli idarecilere kadar, günün 24 saati
nin her saniyesine varıncaya kadar milletin her 
türlü muhaberat ihtiyacını Anayasamızın 17 nci 
maddesindeki teminat altında yürüten bu feda
kâr kadronun hizmetleri ve kuruluş yıl dönümü 
sebebiyle bu müessesenin tarihinde, sulhte olsun, 
harbde olsun kendisine düşen vazifeyi şerefle yap
manın bir teminatı mtevcuttur. Bu sebeple ha
len emekli olarak yaşıyanlarm da bu kanundan 
istifade ettirilmesi şayanı şükrandır. j 

6 . 4 . 1985 O • 1 
Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirirken bu 

ikramiyeden istifade edecek memur ve hizmetli 
arkadaşların, mesai saati başında veya sonunda, 
günde 5 dakika gibi az bir zamanı idare lehine 
kıymetlendirme gayretini gösteriıierse idare aley
hine büyük bir külfet gibi görünen 15 milyon li
ra bu yıl içinde kendiliğinden telâfi edilir kana
atindeyim. 

Kanun hükmünden istifade edenlere ve mille
timize kanunun hayırlı olmasını diler, huzurunuz
dan ayırılrken hepinizi hürmetlerimle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Aleyhinde. Sayın Tunçkanat. 
HAi rDAE TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, PTT nin 125 nci yıl
dönümü münasebetiyle, mensuplarına bir maaş 
tutarında ikramiye veriJmesi, bu kanunla ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçekte, bu kanun senelerdir kanayan bir 
yaraya merhem olmak an ziyade, her sene ar-
ian ha.yat pahalı1 ığı altında ezilen birçok kimseleri 
bL- süi'û daha oyalamak için ağızlarına çalınmış 
bir parmak baldan başka bir şey değildir. Bu 
ikramiye ile, bunu alacak kimselerin, ancak 
birkaç günlük ihtiyaçları veya borçlarının kü
çük bir kısmı karşılanabilir. Fakat, senenin geri 
kalan kısmı için ihtiyaçları nasıl ve ne suretle 
karşılanacaktır? Asıl çözülmesi gereken mesele 
budur. 

Ayda 300 - 400 lira il'e bir ailenin hangi şart
lar altında nasıl geçindiğini eğer biliyorsak ve 
bunun ağır şartlarını ve doğurduğu sosyal prob
lem1 eri idrak ediyorsak, böyle geçici ve oyalayıcı 
tedbirlerlo vaktimizi israf etmiyelim. Dâva or
tada ve bellidir. Bunu kökünden halletmenin 
t'jdb'ii* ve çare1 erini süratle getirelim ve hükü
metleri buna mecbur edelim. 

Bu ikramiyenin verilmesi için buradan par
lak sözler söyliyen ve bu fedakâr ve feragatli 
insanların övgülerini yapanlar eğer bu inanç 
vo kanaatlerinde samimî ise1 er, kendilerine şu 
hususu hatırlatmak isterim : Böyle geçici ted-
birlerlo bu kimseleri oyalayıp avutmaktan vaz
geçelim, yerine, bu insanların geçim sıkıntıla
rını hafifletecek, insan gibi yaşamalarını temin 
ilecek asgari ücret ve yevmiyelerin tabanını 
terjbit edei'jk, evve'â bu seviyenin altında olan
ların ücret, aylık ve yevmiyelerini bu seviyeye 
yükseltelim, sosyal güvenliklerini sağlıyarak, 
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BAŞKAN — Sayın. Ege siz do söz mü isti
yorsunuz 1 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Vcromiycceğlm, çünkü Tüzü
ğün 74 ncü maddesi sarihtir. Söz alma sırasına 
göre birer üyeye söz verdim. Onun için veremi-
yeeeğim. 

İSKENDEE CENAP ECE (Aydın) ~ Sa
taşma vardır efendim. 

BAŞKAN — Sataşma yoktur. 
Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Tü

münü oy]anmaz arz ediyorum. Kabul edenler. . . 
Kabul etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ftfarm Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna, iki yeni fıkra eklenmesine dair 

C. Senatosu B : 68 
vazifelerinde daha verimli ve faydalı omalarım 
temin 'edelim. 4 ncü Karma Hükümetin de Prog
ramına aldığı Devlet Personel 'Kanunu hâlâ 
Mecliste yatmakta, buna paralel olarak 'hazır
lanması gereken kanun Devlet Teşekkülleri Per
sonel kanun tasarısına henüz el atılmamış du
rumdadır. Bu tasarılar kısa zamanda kanun
laşsa dahi bunların gerektirdiği para nereden 
ve nasıl bulunacaktır? Bu hususta da Hükü
mette en küçük bir kıpırdanış dahi mevcııdokna-
dığma göre, halklarını teslim ettiğimiz bu kimse
ler daha senelerce yoksulluk ve ıstırap içinde 
kivranacaklardır, demektir. 

Bu kanun aynı zamanda âdil de değildir, 
çalışanla çahşmıyanı, senelerce hizmet etmiş 
olanla, yeni gireni bir tutmaktadır. Bu cihetle 
bir teşvik olmak vasfı da geniş çapta kaybol
muştur. Ayrıca bu kanunla Anayasanın getir
diği ilkeler ve f) Yıllık Kalkınma Plânının yatı
rım hedefleriyle 440 sayılı Kanunda vaz'edilen 
prensipler de zedelenmiştir. Bu suretle, kanun 
gerekçede gösterilen maksattan uzak, ağza bir 
parmak bal çalmak gibi, geçici ve oyalayıcı bir 
tedbirden başka bir tesir sağlayamıyacaktır. 

Bu gerçeğin buradan bir kere daha tekrarın
da fayda vardır. Bu mâruzâtımız 'esas kalmak 
üzere; PTT mensuplarının bu ikramiye ile, kısa 
bir süre olsa, yüzlerinin gülmesinden bizim de 
büyük bir mutluluk duyacağımız şüphesizdir. 
Hürmetlerimle. 

6 . 4 . 1965 Ö : 1 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve lAdaht 'Komisyonu raporu (2/135) (S, 
S ay ist : 559 (1) 

BAŞKAN -
nu?.. Burada. 

Anayasa ve 
okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Anayasa ve Adalet Komisyo-

Adalet Komisyonu raporunu 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 

Aksu ve beş arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 114 ncü maddesinin sonuna iki 
yeni fıkra eklenmesine ait teklif Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığınca 2 Temmuz 1964 tarihinde 
Komisyonumuza tevdi buyurulmakla Komisyo
numuzun 24 Şubat 1965 tarihli Birleşiminde tet
kik vo müzakere olundu 

Teklif, Anayasa Mahkemesinin veya Yüksek 
Hâkimler Kurulunun Cumhuriyec S'enal >;w 
Kontenjanında açılacak üyelikler için Cumhuri
yet Senatosunca yapılacak seçimlerde üyelerin, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 114 ncü mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen 
aday tablosu ile bağlanmamalarını ve üyel'erin 
bu tabloda gösterilen adaylar dışından da seç
in*! hakkım kulanabilmelerini temin edicidir. 

Komisyonumuz, adayların seçiminden ev
vel üyelerce tanınmalarım imkân dâhiline FO-
kan, adaylık müessesesini bir esasa bağlıyan, se
çimin bir sistem dâhilinde ve sıhhatli cereya
nını teinin, eden İçtüzüğün 114 ncü maddesinin 

mevcut hali ile muhafazasının daha isabetli ola
cağı neticesine vardığından teklifi benimsenme
miştir. 

(ienel Kurulun tasviplerine sunulmak 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

üzere 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Bıı Raporda Sözcü 
Bursa 

S. Kayalar 

Kâtip 
Kastamonu 
Muhalifim 
A. N. Tuna 

Ağrı 
S. Türkmen 

(1) 559 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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Çanakkale 
N. Altan 

Sivas 
R. Öçten 

C. Senatosu 
Konya 

M. Obua 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Buyurun Sayın Işıklar. 

HÜSEYİN ENVER IŞIKLAR (Samsun) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri; konu; İçtüzüğümüzün 1.14 ncü 
maddesinin tatbikatta daha kolaylıklar sağlı-
yacak hale getirilmesi maksadiyle madde sonuna 
iki fıkra eklenmesidir. Böyle bir ilâveyi icabet-
tiren başlıca altı sebep mevcuttur. 

Birincisi, bundan dokuz ay kadar evvel Sa, 
ynı Sırrı Atalay'nı bu konundaki bir açıklaması 
ile vermiş olduğu takrir ; 

ikincisi; Anayasa ve Adalet Komisyonumu
zun bu takrir üzere almış olduğu karar; 

Üçüncüsü; kıymetli senatör arkadaşlarımı
zın bu konudaki konuşmaları, 

Dördüncüsü; oylamanın aylardan beri de
vam ettiği halde bir neticeye varılamaması; 

Beşincisi; her fırsatta sayın üyelerin bu hu
susu tenkid etmesi; 

Altıncısı; Anayasa Mahkemesi gibi bir ma
kamın uzun zamandan beri eksik üye ile çalış
masıdır. 

B :68 6 . 4 . 1.965 O : İ 
larda. «İçtüzüğün 11.4 ncü maddesi tâdil edile
bilir. Tadil doğru ve isabetlidir. Fakat bu tâ
dil olmadıkça müesseseyi zorlamaya imkân yok
tur-. İçtüzüğü değiştirmek istersek bunun yolu 
ayrıdır» gibi konuşmalariyle ek veya tâdil fik
rine taraftar olduklarını belirttiler. 

İkinci fikri savunan arkadaşlar ise, esasen 
tadile taraftar okluklarından, her iki tarafın da 
tadil noktasında birleşmeleri. Bu birleşilen nok
tada, Tüzüğe bir fıkra eklenmesinin faydalı ola
cağı kanaatini uyandırmıştır. Konuşmalarda, bir 
kısım arkadaşlar müracaat süresi üzerinde çok 
durdular. Dediler ki, intizamı âmme gayesiyle 
birçok mevzuata süre konur süre bitti mi, hak 
da biter. Milletvekili seçimlerindeki, ihalelerde
ki, memur alınmasındaki sürelerden misaller ver
diler. Hakikaten nizamı temin, muamelâtın da
ha salim cereyanı bakımından, sürenin büyük 
faydaları vardır. Ve lüzumuludur. Ancak, sü
renin çok uzun sürmesinin, hudutsuz ve namü
tenahi olmasının da mahzurları vardır. Millet
vekili seçimi için bir müracaat süresi ve bir se
çim günü konmuştur. Fakat seçim bir günde ta
mamlanır. İhalenin yine bir süresi ve bir ihale 
günü vardır, ihale günü netice alınır. Memuri
yete müracaatta da bir süre ve bir imtihan günü 
vardır, imtihan günü her şey biter. 

Muhterem arkadaşlar, konu 16 Haziran 1964 
tarihi ile, 30 Haziran 1964 tarihi arasında 15 gün 
müddetle Yüksek Senatonun Umumi Heyetinde 
görüşülmüş ve değerli senatör arkadaşlar konuş
malarında birçok kıymetli fikir ve mütalâalar 
ileri sürmüşlerdir. O zamanki konuşmalarda 
başlıca iki fikir ve mütalâa ileri sürülmüştür. 
Gayet özet olarak birinci fıkradaki mütalâa şöy
ledir. 

İçtüzüğün 114 ncü maddesinde sarih olarak 
belirtilmiş hükümler muvacehesinde Anayasa 
Mahkemesi üyeliği için aday kaydı işleminin 
yenilenmesine imkân yoktur. 

İkinci düşünce; Yüce Senatonun sayın üye
lerine Anayasanın ve Tüzüğün tanıdığı seçme 
hakkı bâzı usulî ve şeklî mevzuatla kayıtlana-
maz. 

Her iki görüşü de müdafaa eden arkadaşla
rımızın konuşmalarında müşterek bir husus na
zarı dikkati çekmekte idi. Birinci fikri savunan 
arkadaşlar söyle cümleler kullandılar konusma-

Şimcli gelelim bizim 114 ncü maddenin tatbi
katına; süre vardır, secim günü vardır, fakat ay
nı günde netice alınamazsa ne zaman netice alı
nacağı meçhuldür. Malûmunuz, günlerce tur
lar yapılmış, netice alınmamıştır. Aylarca de
vam edilmiştir, gene netice alınmamıştır. Şimdi 
senesini idrak ettik,' kaç sene devam edeceği de, 
bu minval üzere gidilirse yine meçhuldür. Misal 
gösterilen konulardaki mürvezat süreleri uzun, 
seçim süresi yalnız bir gündür. Bizim 114 ncü 
maddede ise müracaat süresi 15 gün, seçim sü
resi namütenahidir. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüzün yapı
lış maksatlarının en önemlilerinden birisi ve baş-
lıcası da Meclis içi çalışmalarımızı en verimli, 
en sade ve en pratik usullere bağlıyarak gerek 
Umumi Heyetin, herek Başkanlık Divanının 
mesaisini kolaylaştırmaktır. 114 ncü maddenin 
tatbikatına bakacak olursak, aylardan beri Baş
kanlık Divanı birçok muameleler yapmak zorun
da kalıyor. Yine, aylardan beri hemen her bir
leşim gündeminde bu konu yer alıyor ve yine 
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aylardan beri turlar yapılıyor, fakat, bir netice | 
alınamıyor. Çalışmalarımızı ve muamelâtımızı 
kolaylaştırmak maksat ve gayesine maddenin, 
tam olarak vefa, etmediği görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 114 ncü maddenin yal
nız muamelâtın cereyan şekline mütedair olan 
fıkrası üzerinde sadakatle duran komisyonumu
zun yine aynı 114 ncü maddenin, Sayın Cum
huriyet Senatosu üyelerinin aday gösterme hak
larına aidolan fıkrası üzerinde de aynı sadakat
le idiurmıası da adilane ve -mıamıtukî olur kanıaıatim-
deyim. Bir maddenin şekle dair hükümleri 
üzerinde titizlikle duruluyor, aynı maddenin 
hakka ait hükümlerine hiç temas edilmiyor. 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun son rapo
runda - ki, biraz evvel okunan - 114 ncü madde 
şu faydaları sağlamakta olduğundan tâdil tek
lifinin benimsenmediği belirtilmektedir. Komis
yon raporuna nazaran 114 ncü maddenin sağla
dığı faydalar şunlar : 

1. Adayların seçiminden evvel üyelerce ta
nınmalarım imkân dâhiline sokması. 

2. Adaylık müessesesini bir esasa bağla
ması. 

3. Secimin bir esas dâhilinde ve sıhhatli ce
reyanının temin edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 114 ncü maddenin son 
fıkrasında, «Aday tablosu bastırılarak seçimden 
üç gün evvel üyelere dağıtılır.» denilmektedir. 
Tabloda da şunlar yazılıdır: Adayların adı, soy
adı, sicil numarası, doğum tarihi ve memuriyeti. 
Son Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğine müra
caat eden 37 aılkadaşımız vardı. Bunların yalnız 
isimlerinin ve memuriyetlerinin tabloya geçiril
mesi ile 37 arkadasın hepsimin birden ve tam ola
rak tanıtılmaları mümkün değildir. Tanıtma işi 
tablo ile değil de, şahsan tanıma veya tanıyan 
arkadaşların tanıtması ile en iyi şekilde yapıla
cağı kanaatindeyim ve tatbikatta da böyle ol
maktadır. Tablo anca.k kimlerin müracaat ettik
lerini göstermektedir. 

Yine Komisyon raporunda 114 ncü madde
nin adaylık müessesesinin bir esasa bağlandığı 
ifade edilmektedir. Adaylık müessesesinin esas
ları Anayasanın 145 nci maddesinde tesıbit edil
miştir. Anayasanın bu maddesinde adayların 
tekmil vasıfları, seçim işlemleri, teferruatlı ola
rak belirtilmiştir. Tüzüğün 114 ncü maddesi 
adaylık, müessesesinin esaslarını değil, sadece 15 
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gün içinde müracaat edilmesi gibi bir kayıt ihti
va etmektedir. 

Yine Komisyon raporunda, seçümin bir sis
tem dâhilinde ve sıhhatli cereyanını 114 ncü 
maddenin temin edeceği belirtilmektedir. Tü
züğün 114 ncü maddesinde seçimin sistemi ve 
sıhhatli cereyanı hakkında birtek kelime dahi 
mevcut değildir. 114 ncü maddede adayların ne 
zaman hangi belgelerle müracaat edeceği, Baş
kanlık Divanının aday tablosunu tanzim etmesi 
ve seçim gününü tesbit etmesi ve tablonun üye
lere dağıtılması gibi, idari hususlar yazılıdır. 
Adaylık müessesesinin esasları ve seçimin naşı1 

bir sistem dâhilinde yapılacağı Anayasanın 
145 ncü maddesinde açıkça emredilmiştir. Tüzü
ğün 114 ncü maddesinde bu hususlarla ilgili hiç
bir kayıt yoktur. Durum böyle olunca; 114 ncü 
madde üzerinde yapılacak her hangi bir eik veya 
tadil teklifi Komisyon raporunda belirtilen hu
susların hiç birisine mâni olucu bir hüküm ol-
mıyacaktır. Anayasanın 145 nci maddesi Cum
huriyet Senatosuna mutlak bir seçim yetlkisi ta
nıdığına göre, bâzı idari kayıtlarla bu yetkinin 
uzun müddet tahdidedilmesinin muvafık olamı-
yacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle . 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kmaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Sayın Başkan, kıymetli Senatör arkadaşlarını, 
Tüzüğümüzün 114 ncü maddesinin tadil teklifi
ni 5 arkadaşımla birlikte bendeniz vermiş bulu
nuyorum. Bu tadil teklifi bir ihtiyaçtan doğ' 
muştur. Tciklifimiz, kanuni bir zaruretin neti
cesidir. Gerek Anayasa ve gerekse Anayasa Mah
kemesinin kuruluş Kanununda Senatoya diledi
ğini seçmek hususunda kabul edilen geniş yetki
yi daraltan içtüzük hükmünün Anayasanın ru
huna uygun şekle getirilmesi zarureti aşikârdır. 
Nitekim, takdir buyurursunuz ki, bir seneye ya
kın bir zamandan beri ve 30 u aşan turlar kar
şısında Senato Umumi Heyetinin ilân edilen 
süre içerisinde müracaat edenlere ait listede bir 
arkadaşının seçmemiş olması da bu maddeye sey-
yaliyet verilmesini icabettireceği kanaatinde 
yiz. Nitekim tüzüğün bu maddesi kaleme alınır
ken, Başkanlık Divanınca tanzim olunan aday 
tablosunun hukukî değeri üzerinde ehemmiyetli 
münakaşalar cereyan etmiş ve Sayın Sırrı Ata-
lay arkadaşımız tarafından bir teklif yapılarak 
bu aday tablosunun dışında başkalarının seçile-
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m iveceği hakkında bir kayıt ilâvesi istenmişken 
•bu teklif reddedilmek suretiyle... 

SIRBI AT ALAY (Kars) — Ben o mânada 
söylemedim. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
— Veyahut da siz izah edeceksiniz. Arz edeceğin 
müsaade buyurursanız. 

Bu cihet haikfkmda daha geniş bilgiyi Sayın 
Sırrı Atalay arkadaşımız verirlerse daha ziyade 
tatmin oluruz, kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, bizim tadil teklifimizin istika
meti Anayasa hükmüne ve Anayasa Mahkeme
sinin kuruluş kanun ve ruhuna uygun olup, hi
lâfına komisyonca mütalâa edilen esbabı mu
cibe, tadil teklifimizin kabul edilmemesine se-
bebolmasa kanaatindeyiz. 

Sayın Nahit arkadaşımız komisyonun tadil 
teklifini kabul etmediği 3 esbabı mucibeyi açık
ça izah ettiler. Ben onların üzerinde tekrar du
rup kıymetli vakitlerinizi almak istemem. Yine 
arkadaşımızın belirttikleri gibi. 114 ncü madde 
hakikaten adaylık müessesesinin bir esasa bağ
lanması, secimin bir sistem dâhilinde ehemmi
yetli şekle bağlanması gibi esbabı mucibelerle, 
dışardan bu aday listesi ilân edildikten sonra 
secilememeler ve bu turlar karşısında da yeni 
bir adayın müracaat etmesini önlemesi bu anla
yışımızın yahut 114 ncü maddenin daha dar 
mânada olduğunu ve bu 114 ncü maddenin de, 
seyyaliyet verilerek genişletilmesini tatbikatın 
icabettirdiğini açıkça görmüş bulunmaktayız. 
Bunun için 5 arkadaş geniş bir gerekçe hazır-
lıyarak takdim ettik. Bu gerekçeyi tekrar hu
zurunuzda okumuyorum. Yalnız tadil tasarısı
na, 114 ncü maddenin sonuna yeniden eklenme
sini teklif ettiğimiz noktaları kısaca işaret et
mekte fayda bulurum. îlk iki oylamada üçte iki 
ve sonraları da salt çoğunluk sağlanıncaya ka-
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dar devam edecek olan oylamalar arasındaki 
talikler ve tatiller sonunda başka talipler veya 
üyeler tarafından adaylık için yeni müracaat ve 
teklifler olursa Başkanlık Divanınca bunların 
sadece oy puslalarmm dağıtılmasından önce Ge
nel Kurulun bilgisine sunulnıasiyle yetinilir, 
şeklinde bir ilâvenin lüzumuna kaaniiz. Bu 
tablo ile sonraki müracaat veya teklifler üye
leri bağlamaz, Genel Kurul bunların içinden 
veya dışından her hangi bir kimseyi seçmekte 
serbesttir. Tadil teklifini Başkanlığa evvelce 
vermiş bulunmaktayız. Gerekçesini, arz ettiğim 
gibi, tekrar uzunca okuyup kıymetli vakitleri
nizi almak istemiyoruz. İltifat buyurup tadil 
teklifini kabul ederseniz, 114 ncü maddeye sey
yaliyet verilmesi neticesinde zannederiz ki, bu 
maddenin tadili ile devam eden turlar belki ön
lenir. Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar ola
cak arkadaşlar seçilebilir ve Senatonun mânevi 
varlığı bu kısır çerçeve içinde daralmış olmak
tan çıkarak, gerek Yüksek Hâkimler Kurulu ve 
gerekse Anayasa Mahkemesinin seçimlerine da
ha rahat gidilebileceğini ummaktayız. Yüksek 
iltifatınıza mazhar olması dileğiyle hürmetleri
mi arz ederim. 

BAŞKAN —• Muhterem senatörler, celseyi 
açarken arz ettim, yoklamanın tekrar yapılaca
ğını bildirdim. Buna rağmen Millet Meclisinde 
mühim bir müzakere sebebiyle olacak ki, on da
kikadır zili çalıyorum, kimse gelmiyor. Şimdi 
Sayın Ergün geldi. Bu vaziyette Senatonun mü
him işleri görüşülemez, kanaatindeyim. Mev-
eudolanları tesbit ettim, dolayısiyle yoklama 
yaptım. Birleşimi, yarm saat 15 te toplanmak 
üzere kapatıyorum. Son gelen iki arkadaşı da 
yazdım. 

Kapanma saati: 16.05 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

68 NCÎ BİRLEŞİM 

6 . 4 . 1965 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — PTT nin 125 mei hizmet yılını doldur

muş olması dolaysiyle memur ve hizmetlilerine 
birer aylk tutarında ikramiye verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet. Meclisi 2/694; Cumhuriyet Se
natosu 2/151) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 18 . 4 . 1965) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 mcü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

2. — Cumhuriyet Senatom Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ece'nin, İçtüzüğün 17 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı : 560) 
[Dağıtnıa tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısıının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eğ'i-
t'im komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı : 
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta 
rihi : 21 . 4 . 1965) 

2. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat 
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı Ka-

j ımnla değişen 25 inci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/535; Cumhuriyet Senatosu 1/518) (S. Sayı
sı : 567) [Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1965] (Bitiş 
-tarihi : 10 . 6 . 1965) 

3. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 
sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı 
hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Tarım komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/435; Cumhuriyet Se
natosu 1/491) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma tari
hi : 20 . 3 . 1963] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında deşişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabil olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla-
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rı (Millet Meclisi 1/311); Cumhuriyet Sena- I 
tosu 1/448) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma tari
hi : 22 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

5. — îller Bankası Kanununun 2 nci mad- ı 
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/646; Cumhu
riyet Senatosu 1/450) (S. Sayısı : 573) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
11 . 4 . 1965 

6. — Askerî öğrencilerden başrı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının . 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/449) (S. Sa
yısı : 575) [Dağıtma tarihi : 23 . 3 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 11 . 4 . 1965) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/679; Cumhuriyet Senatosu 
1/512) (S. Sayısı : 583) [Dağıtma tarihi : 
29 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi: 1 . 6 . 1265) 

8. — Gümrük memurlarından vazifei memu- | 
resini suiistimal edenlerle vazife veya meslekle- i 

rinle kendilerinden istifade edilemiyenler hak
kında yapılacak muameleye dair 1920 sayılı Ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarıs-nm Millet Meclisince ka-
ftral edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/417, 
Cumhuriyet Senatosu 1/493) (S. Sayısı : 584) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1665) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan Zirai istihsal fazlası Andlaşmaları gere
ğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile 
bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Geçici Komisyon raporları 
(Millet Meclisi 1/472, Cumhuriyet Senatosu 
1/500) (S. Sayısı : 585) [Dağıtma tarihi : 
31 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 15 . 5 . 1965) 

X 10. — Meşru olmıyan çocukların ana ba
kımından nesebinin tesisine ait sözleşmenin 
onaylanmas nm uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleriı Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleriı Turizm ve Tanıtma 
komisyonları naporları Millet Meclisi 1/552, 
Cumhuriyet Senatosu 1/475) (S. Say:sı : 586) 
[Dağıtma tarihi: 2 . 4 . 1965] (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, iç
tüzüğün 114 ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair İç
tüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (2 /135) 

1.7 .1964 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 114 ncü maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine ait teklif 
tasarısı ile gerekçelerini ilişikte sunmaktayız. Gereğinin ifasına müsaadelerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Burdur Maraş İstanbul ' Samsun 
F. Kınaytürk C. Aksu O. Gümüşoğlu E. Işıklar 

Trabzon Senatörü 
R. Zaloğlu 

GEREKÇE 

Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Senatosu kontenjanından açık bulunan bir üyelik için yapı
lacak seçim münasebetiyle son günlerde Gtnel Kurulda Sayın Sırrı Atalay'ın takriri üzerine alman 
karardan sonra, bu karara karşı vâki itiraz hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonunun hazırla
dığı rapor muhtevası ile bunun müzakeresi sırasında üyelerce izhar olunan çeşitli fikir ve mütalâa
lar İçtüzüğün 114 ncü maddesinin mâna ve ruhuna ve kanun vâzmın aynı konuda tecelli eylemiş 
•olan iradelerine zıt bir anlayışa ve tatbikata sebebiyet verecek bir mahiyet arz ettiğinden, bu mad
denin noksan veya mahzurlardan salim bir hale getirilmesi zaruretiyle sonuna bir iki fıkra ilâvesine 
ait bu değişiklik teklifini yapmış bulunmaktayız. 

Herşeyden önce şuna dikkat olunmak lâzımdır k i : Anayasanın 145 nei maddesi, Cumhuriyet Se
natosunun Anayasa Mahkemesine iki üye seçeceğini tasrih ettikten sonra bunlardan birinin Üniver
siteler Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler öğretim üyelerinin bir arada toplanarak açık üyeliklerin 
üç katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından olmasını şart kılarak Cumhuriyet 
Senatosunu iki üyeden yalnız birisi için kayıtlamıştır. Buna mukabil diğer üyelik için Anayasa
da Cumhuriyet Senatosunun kayıtlayıcı her hangi bir hüküm yoktur. 

Şu suretle Anayasa tarafından, Cumhuriyet Senatosuna diğer üyeyi seçme hususunda hiçbir tah
dide tabi olmaksızın tam bir muhayyerlik bahşedilmiş olduğu meydandadır. Binaenaleyh diğer üye 
için mutlak bir seçim yetkisine sahip kılınmış olan Cumhuriyet Senatosu elbetteki dilediğini seçmek
te tamamiyle serbesttir. 

Anayasanın 145 nci maddesinin taşıdığı bu mâna, sadece takdir ve tefsirimiz mahsulü bir izah 
değildir; yasama meclisleri de daha önce bu noktada yekdiğeriyle tamamen mutabık ve hattâ müt
tefiktirler. 

Netekim, Anayasa Mahkemesinin kuruluş kanununun 5 nci maddesinin nihai şeklini almasında 
her iki meclisin tezahür etmiş bulunan iradeleri bu mutabakat ve ittifakın bariz misallerinden bi
rini teşkil eder. 

Filhakika bu kanunun Hükümet tarafından sevk edilmiş tasarısında, yasama meclislerinin seçe
cekleri üyelere taallûk eden 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasiyle, diğer üyenin o meclislerce kendi Ana-
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yasa ve Adalet ve içişleri Komisyonunun gösterecekleri üç kat tutarındaki adaylar arasından seçil
mesi derpiş edilmiş ve bu şekil yalnız Bütçe Komisyonundan gayrı komisyonların benimsenmesi neti
cesi Millet Meclisince tasvibolunmuş iken; Cumhuriyet Senatosundaki müzakereler şuasında Sayın 
Fikret Turhangil, Sayın Suphi Batur ve Sayın Sadık Artukmaç'm izahlarına muvazi takrirler üze
rine mezkûr fıkranın maddeden çıkartılmasına karar verilmiş ve Millet Meclisi dahi Cumhuriyet Se
natosunun bu değiştirme şeklini benimsiyerek madde öylece kanunlaşmıştır. (Sonda 1 Nolu nota dik
kat) 

Konumuz bakımından bu hâdisenin ehemmiyeti, Anayasanın yasama meclislerine tanıdığı mut
lak seçim yetkisinin bâzı komisyonlarca gösterilecek adaylara inhisar ettirilmesini hem Anayasaya 
muhalefet ve hem de meclislerin salâhiyetlerini ihlâl mahiyetinde gören hatiplerin btı fikirlerinin 
ilk defa Senatoca kabul ve sonradan Millot Meclisince benimsenerek meclislerin iradelerinin aynı 
noktada birleşmiş olmasındadır. 

Bunun diğer bir misali de, Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkiline ait Hükümet tasarısında, bu 
kurula yasama meclisleri tarafından seçilecek üyelere müteallik 20 nci maddede de öteki kanundaki 
hüküm aynen getirilmiş iken meclislerce bu takyidedici hükmün madde metninde teyidedilmesiyle 
tezahür eylemiştir. (Not 2 ye müracaat) 

Anayasanın bu sarih mânası ve kanun vâzıının inzimam iradesi karşısında Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 114 neü maddesiyle üyelere ve Genel Kurula ait mutlak seçim yetkisinin ııez veya tah-
didedilmiş olabileceği asla düşünülemez. 

Kaldı ki, içtüzüğün bu maddesi, sadece Anayasa mahkemesinde ve Yüksek Hâkimler Kurulunda 
Cumhuriyet Senatosu kontenjanından açılacak üyelikler için Başkanlık Divanınca yapılacak ustıli 
muameleleri tesbit etmekte, fakat üyelerin kullanacakları oy istikametine ve bu oylarla tecelli ede
cek kararlara ilişkin hiçbir müeyyideyi muhtevi bulunmamaktadır. 

Maddenin bütününde başkanlığa ve divanına tevcih olunan usuli muamelelere ait vazifeler iser 

açık üyeliklere ait seçimin yapılmasından en az 15 gün önce bir ilân yapılması ve bu ilânda buraya 
seçilmeyi arzulıyacakların hangi tarihe kadar ne gibi belgelerle müracaat edeceklerinin belirtilme
si, müracaat müddetinin hitamından iki gün zarfında müracaat evrakı tetkik edilip seçilme yeter
liğini haiz olanların bir listesinin hazırlanması, seçim günü tâyin edilip listenin bastırılarak üye
lere dağıtılması işlerinden ibarettir. 

Başka hiçbir hükmü ihtiva etmiyen bu maddenin istihdaf ettiği yegâne gaye, seçim esnasında 
üyelerin tam ve mutlak olan oy serbestisi içinde tercih edecekleri kimseyi tâyinde mukayese ölçü
lerine bunları da dâhil edebilmeleri için bu üyeliklere seçilmeyi arzulıyanlarm kendilerini Cumhu
riyet Senatosunun takdirine arza imkân sağlanmasından başka bir şey değildir ve olamaz. 

Binaenaleyh sırf müracaat sahiplerini bir tablo halinde Genel Kurulun ittılaına sunmaktan 
başka bir gayesi ve hükmü olmıyan bu madde ile hem üyelerin hem de Senatonun bağlanmış ola
cağı faraziyesi, kendi kendini inkârdan başka bir mânaya hamlolunamaz. 

Şu da var ki, yukarda temas edildiği üzere Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuru
lunun teşkiline ait kanunlarda kendi bünyesine dâhil bulunan komisyonların aday tesbit etmele
rini bile üyelerin ve Senatonun haklarına tecavüz sayan bu heyetin, şimdi kendisini sadece muay
yen bir süre zarfında müracaat edenlerle mukayyet kıldığını mütalâa etmek, binnetice Anayasa
yı, kanun vazımm belirli iradesini, üyelsrin temsilî sıfatını ve nihayet Senatonun mânevi varlı
ğını zedelemek olur. 

işte bütün bu mülâhazalarla vardığımız tek gerçek, içtüzüğün 114 neü maddesi muvacehe
sinde, Başkanlık Divanınca müracaat sahiplerine ait bir listenin hazırlanıp Umumi Heyetin ıttı
laına arz edilmesi hâdiseyi, hiçbir zaman ne üyelere ve Cumhuriyet Senatosuna mutlaka 
bunlardan birini seçme mecburiyetini tahmil ve ne de bu liste dışında başkasını seçmekten men 
etmediği hakikatidir. 

Lâkin bu bedahetlere rağmen, son günlerde Sırrı Atalay arkadaşımızın takriri ile alâkalı 
olan Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münderecatı ile bunun müzakeresinde izhar olunan 
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fikir ve reylerle mezkûr 114 neü maddenin zorlanarak yanlış bir tatbik yoluna götürülmesinden 
endişe ettiğimiz içindir ki ; bu maddeyi Anayasa mânasına ve kanun vâzımın iradesine uygun 
bir vazahete eriştirmeyi zaruri sayarak maddenin sonuna ilâvesini uygun bulduğumuz iki pa
ragrafı tasvip ve takdirlerinize arz etmekteyiz. 

İlâvesini tekilif ettiğimiz iki paragraftan ilki oylama muameleleri ve safhalarına, ikincisi 
ise üyelerin ve Genel Kuralım oy ve *eçim serbestîsine taallûk etmektedir ki, bunlar mezkûr 
114 neü maddenin ahengini bozmaksızın mâna ve gaye itibariyle maddenin boş. tarafını itmam 
eder mahiyettedir. 

Netice olarak, 114 neü maddeye eklenmesini uygun gördüğümüz fıkra veya paragrafların bu 
gerekçedeki esaslar nazara alınmak suretiyle tasvibini talep ve rica etmekteyiz. 

Not: 1. Anayasa Mahkemesi kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanunun Yasama Mec
lislerince seçilecek üyelere ait 5 nci maddesi için müracaat edilecek dergiler şunlardır : 

Millet Meclisi 9.4. 1962 tarih 71 nci Birleşime ait derginin 51, 72, 73 
10 . 4 . 1962 tarih 72 nci Birleşime ait derginin 365 ilâ 373 

Cumhuriyet Senatosu 18 . 4 . 1962 tarih 52 nci Birleşime ait derginin 376 - 379 
Millet Meclisi 21 . 4 . 1962 tarih 78 nci Birleşime ait derginin 604 neü sayfalar. 

Not : 2. Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununda Yasama Meclislerince seçilecek üyelere ait 20 nci 
maddesi için müracaat tutanak dergileri : 

Millet Meclisi 13 . 4 . 1963 tarih 74 neü Birleşim sayfa 41, 42 ve 457 ncide. 
Cumhuriyet Senatosu 21 . 4 . 1962 tarih 55 nci Birleşim sayfa 524 de. 

TEKLİF METNİ 

İçtüzüğün 114 neü maddesi sonuna yeniden e'klenmesi teklif edilen fıkralar şunlardır : 
«İlk iki oylamada üçte iki ve sonrakilerde salt çoğunluk sağlanıncaya kadar devam edecek 

olan oylamalar arasındaki talıklar veya tatiller esnasında başka talipler veya üyeler tarafından 
adaylık için yeni müracaat ve teklifler olursa, Başkanlık Divanınca, bunların sadece oy puslala-
rınm dağıtılmasından önce Genel Kurulun bilgisine sunulmasiyle yetinilir. 

Bu tablo ile sonraki müracaat veya teklifler üyeleri bağlamaz. Genel Kurul bunların içinden 
veya dışından her hangi kimseyi seçmekte serbesttir.» 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 .1965 

Esas No: 2/135 
Karar No: 121 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve beş arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 114 neü maddesinin sonuna iki yeni fıkra eklenmesine ait teklif Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca 2 Temmuz 1964 tarihinde Komisyonumuza tevdi buynrulmakla Komisyonumuzun 24 Şu
bat 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif, Anayasa Mahkemesinin veya Yüksek Hâkimler Kurulunun Cumhuriyet Senatosu Konten
janında açılacak üyelikler için Cumhuriyet Senatosunca yapılacak seçimlerde üyelerin, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 114 neü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen aday tablosu ile 
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bağlanmamalarını ve üyelerin bu tabloda gösterilen adaylar dışından da seçme hakkını kullanabilme
lerini temin edicidir. 

Komisyonumuz, adayların, seçiminden evvel üyelerce tanınmalarını imkân dâhiline sokan, adaylık 
müessesesini bir esasa bağlıyan, seçimin bir sistem dâhilinde ve sıhhatli cereyanını temin eden içtü
züğün 114 ncü maddesinin mevcut hali ile muhafazasının daha isabetli olacağı neticesine vardığından 
teklifi benimsememiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz ol'.mur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Çanakkale 
N. Altan 

Kâtip 
Kastamonu 
Muhalifim 

A.N. Tuna 

Konya 
M. Oluz 

Bu Raporda Sözcü 
Bursa 

§. Kayalar 

Sivas 
R. öçten 

Ağrı 
8. Türkmen 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 
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