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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İkl ime Üyeisi Tahsin Bangnoğlu; emekli ay
l ıklarına .yapı lacak 'bir '/.um vesilesiyle, T i n M -
YO\\O 'bütün yüreklilik muameleiemnin yeııibaiŞ-
tiiiıı tanzimi yolunda alı mm. bir kararla, emek
l i lere tahminli; •ediiil.eu külfete tenms ile bumun ön
lenmesi yollunda boyamla, butundu. 

Başkanlık içlim. yapılan (>3 ncü tıurda, -Wv-
schir Üyesi İbrahim S_e'vki Atasağıuı. Oumıhu-
riyeit S'cna'tuvSiiı Başkamı seçildi. 

Blrkşimo 15 dalkiika ara, veri ldi . 

Başkan Kâtip 
1 >aşk a ırvekil i Adana 

Fikret Turhanyi! Sakıp Önal 
Katiı» 

('unılnırbaşjkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

İKİNCİ <>TITR1T<M 

Başkam; keudjusiınin 'Başkalığa seçilmesi 
münasebetiyle, kakkınida gösterilen teveccüh ve 
it ini ada teşekkür le r im kil dirdi. 

Başkan reki'lie'ri seçiimıim e geçildi. 
Aydın Üyesi 'Fikret Turhan çili, birinci tur

da, BavskanvekPi seçildi 

Başkan hık makamına, Fikret Turhamgil gel-
di. 

j f işkan vekili, İ da re Âmirler i ve kât ipler se
çimi i'çim İetü'ziikteki «»Sajlıt çoğunluk» tabi r i 
nin, ımürettep adedin mi ydksa ımeveudun salt 
çoğunluğu mu şeklinde amlaşılması gerekt iğ i 
üzerinde yapılan görüşmeler sonun>daı Anaya
sanın 8(> ncı m adileri ı Tek i k a r a r nisanının se
çim! erci o uj 'gulauamuyacağı Yo müröt tep adedin 
salt çoğunluğunun aranmaısı lüzumu kabul 
olundu. 

Başkam vekilliği kiim. ya.pıtan ikinci oy'anıa-
da adaylardan, hiçbirisi salt çoşuıduk uyumu 
alamadı. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 7 Aralık UMİ5 
Salı günü saat l-"> te topkınıkuak üzere Bi rkş i -
•mo saat 19.20 de, sun verildi. 

Başkan Başkan 
İbrahim, S evli Atasayıuı Başikanvekili 

Fil-ret Turhanıjil 
Kat ip Kâ t ip 
Adana Bolu 

Sul'i-j) Önal Sırrı Uzunhrsauofjlu 



B I R Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

Başkan — BaşkanveMli Fikret Turhangil 
KÂTÎPLER : Sakıp Önal (Adana) Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — 17 nei Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme 
lere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Ekrem Önlenin; Hü
kümetin takibettiği memur politikası yüzünden 
yüksek kademedeki memurların huzursuz ol
duklarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özden, memurlar hak
kında, tasarruflar konusu üzerinde gündem 
dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun kıymetli- üyeleri; Hükü
metin son günlerde ittihaz ettiği bâzı tasarruflar 
bilhassa memur kütlesi içinde ciddî üzüntü ve 
heyecana sebeboimuştur. Memlekette istikrar, hu
zur ve emniyet temin edeibilmek için, çeşitli züm
relerin haklarına ve kanunlar gereğince kendile
rine verilen teminat esaslarına riayet etmenin 
şart olduğunu belirtmek zaittir. Uzun yıllar 
ve bilhassa 19.10 den buyana geçirdiğimiz hayat 
parçası memleketin ne kadar emniyet ve huzura 
ihtiyacı olduğunu göstermiştir. (Sağdan gürül
tüler) Müsaade buyurun da dinleyin. İtirazınız 
olursa; lütfedersiniz sizi dinleriz. Sağdan 
rültülcr) 

gu-

MEHMET ÜNALDI (Adana; — Çok 
erken bağladınız. 

SABAHATTİN ORHON (Cirosun) — Bir 
sene evvelden mi bahsediyor? Bir sene evvel ko
nuşacaktı, geç kalmış. 

BAŞKAN -— Sayın senatörler, hatibi dinle
menizi rica, edeceğim. Müdahale etmeyiniz, kar
şılıklı konuşmaya müncer oluyor. 

EKRUM ÖZDEN (Devamla) — İktidara 
gelen Hükümetler, şahıslarla uğraşmayı bir ta
rafa bırakarak umumun menfaatlerini temin ede

bilmek için gayret sarf etmeleri zaruridir. Bir 
iktidar, kendi 'a'rzıı ve emellerini tahakkuk ettir
mekten ziyade idaresi ile mükellef olduğu miLet-
tin büyük maksat ve gayelerine hizmeti birinci 
emel olarak ele almadığı takdirde her geçen gün 
onun için itibardan düşmenin birer adımı ola
caktır. Türkiye'de, büyük fedakârlıklarla ve her 
türlü mihneti göze alarak çalışan memur kütle
sine hor nazarla, bakmamak lâzımdır. (Bu memur 
filân partinin a daimidir), veya (bu memur fi
lân partiye rey vermiştir) diye yanlış ve sapık 
düşüncelerle onun istikbali ile oynamak-vicdani 
değildir. («Misal ver», sesleri) Memur hür bir va
tandaş olarak elbette ki, partiyi sevecek veya 
sevmiyeeektir. Bu, iktidarı ve Hükümetleri il
gilendirmez. Memur kanunların kendisine vazi
fe olarak verdiği hususları yerine getiriyor ve 
ödevini bütün kuvveti ile başarıyorsa o memura 
hürmet etmekten başka çare yoktur. 

Siyasi düşüncelerle memurları kısımlara ayır
mak (bu A. I\ lidir) bu (C. H. V. İldir) diye 
bir tefrike tabi tutmak yanlıştır, hatalıdır. So
nu fena gelen bir usuldür. (S'ağdaıı «bravo, doğ
ru doğru» sesleri) Tasdik edin tasdik edin... 
İcraatınızla tasdikiniz kıymet bulacak.. 

Muhterem armkadaşlar. Hükümetin bu gün
lerde bâzı umum müdürleri süratle değiştirme 
yoluna girdiği görülmektedir. Bu umum mü
dürlerin bundan evvelki Koalisyon Hükümetleri 
zamanında vazife görmelerinden başka ne gibi 
kusurları vardır? Kusurlar ortaya konmadan 
bir umum müdürü kolundan tutup fırlatıp at
mak dürüstlüğü şiar edııeıı bir iktidara yaraş
maz. 

— 203 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok erken 
başladınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Gündem dışı konuşuyor. Buna karşı zaptı sa
bık hakkında çıkan konuşursunuz, efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Gi
der ayak yaptığınız icraatı kime yüklemek isti
yorsunuz? Bu kadar pişkinlik olmaz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Pişkinlik 
size ait, beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, rica ederim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — İktidar Hü
kümetleri elbetteki bâzı memur tâyinleri bakımın
dan çeşitli tasarrufları yapacaklardır. Buna kim
senin itiraza hakkı yoktur. Yerinde ve kanunların 
icabı olarak yapılan değişikler hiçbir tenkid ko
nusu olamaz. Ancak bütün umum müdürleri 
birden değiştirme usulü, toptan herkesi tırpan
lamak tutumu asîl bir hareket okırak vasıflandı-
rılamaz. (Gürültüler) Niçin telâşa düşüyorsu
nuz? (Sağdan gürültüler) Eğer sizin de bir iti
razınız, bir müdafaanız varsa gelir söylersiniz. 
(Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmemenizi 
rica edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu kürsü 
serbestir. Herkes bildiğim duyduğunu, hisset
tiğini hiçbir tesire kapılmadan söyliyecektir. Ve 
siz de clinliycceksiniz. 

Bir umum müdürü veya bir müdürü oradan 
alacaksınız pasif bir vazifeye koyacaksınız. Yerine 
muavinini veya kendi adamınızı getireceksiniz. 
Bu suretle Türkiye'de çok geniş bir partizan 
idare kuracaksınız. Bundan memleket istifade 
edecek mi? Bu usuller denenmiştir. Partizan ida
renin şaheserleri görülmüştür. Fakat hiçbir zaman 
bu usul memlekete nafi olmamış ve buna cesa
ret edenler hüsranla karşılaşmışlardır. («Doğru, 
doğru,» sesleri) 

Arkadaşlar dinleyiniz, yapmayınız. Aldığı
nız reyler bunlar için size verilmiş değildir. 
Büyük bir ekseriyetle iktidara gelen bir parti
nin Hükümeti memleketi idarede mutlak ve ge
niş saklhiyetleri haiz olduğunu zannetmesin 
En başta Anayasa ve sonra kanunlar ve en son
ra vicdan, iktidarın keyfî hareketlerine engel 
olmalıdır. Bu kadar geniş bir rahatlık içinde ra
kipsiz iktidara gelmenin zevki ile hareket eden 
Hükümetlerin daha durendiş, daha dikkatli dav

ranmaları yerinde olur. Türkiye bugün iktidar
dan, sükûnet ve huzurun mutlak olarak tesisini 
istiyor. Biz ikaz vazifemizi bu millet kürsüsün
den ifa ediyoruz. Hepinizi hürmetle, saygıyla se
lâmlarım (Soldan alkışlar) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkanlı
ğın tutumu hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Olamaz. Gündem dışı söz verme 
hakkı doğrudan doğruya Başkanlık Divanına ait
tir. Verilmediği takdirde direnilirse Heyeti 
Umumiye hakem rolü oynar. 

MEHMET ÜNALDI (Adama) — Söz veril
memesi gereken bir mevzuda söz verdiğiniz için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, Hükümetin ta
sarrufu hakkında Sayın Özden bâzı beyanda bu
lunmuştur. Sayın Topaloğlu Hükümet adına bu

rada. Pek tabiî gelecek Birleşim veya bugün arzu 
ettikleri takdirde gerekli cevabı verirler. Niye 
infial gösteriyorsunuz?. 

2. — Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğanhn; 
Kandilli Kireçlik kömür ocağında husule gelen 
grizu kazası hakkında demeci. 

BAŞKAN — Kandilli Kireçlik maden kö
mürü ocaklarında vukua gelen iş kazası hakkın
da gündem dışı Eyidoğan söz istemişlerdir. Buyu
run Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, aziz ve muhterem, arkadaşlarım, geçen 
haıfta memleketin iş hayatını ve bütün memleketi 
teessürlere gark eden bir grizu kazası olmuştur. 
Perşembe günü Sayın Başkanımdan izin aldım; 
Cuma günü Zonıguldak'a ve Cumartesi günü de 
Kandilli'ye gittim. Kireçlik ocaklarında vukua 
gelen kazada vefat eden ve yaralananların isim
lerini, zapta geçsin diye, arz ediyorum: 

1921 doğumlu Şaban Erdoğan, 1926 doğumlu 
Mustafa Balcı, 1339 doğumlu Şerafettin Akbu-
lut, 1331 doğumlu Ali özcan, 1932 doğumlu 
Mehmet Arşken, 1341 doğumlu Hasan At&lay, 
1938 doğumlu Nazım Civelek, 1941 doğumlu 
Bayram Yiğit, 1942 doğmlu Şerafettin Akar, 
bu kazanın kurbanları olarak hakkın rahmetine 
kavuşmuşlardır. Bunlar Kireçlik ocağının hemen 
civarında, çok yakın Bayat, Cemâller, Sucullu, 
Ballıca köyleri halkmdandır. 1933 doğumlu Tah
sin Duran 1934 doğumlu İsmail Arslan, 1926 
doğumlu Muıstafa Aksoy, 1836 doğumlu Hasan 
Cebeci, 1946 doğumlu Esat Güngör, 1934 doğum-
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lu Eyüp Akar, 1939 doğumlu Hasan Aksoy, 1933 
doğumlu Süleyman Akbulut, 1931 doğumlu Ah
met Efe, 1929 doğumlu Hasan Aslan bu kazada 
derece derece yaralananlar arasındadır. 

Kaza grizu kazasıdır, ama şimdiye kadar vu
kua gelen diğer grizu kazalarına benzemez. Ocak
ta işin erbabı olan madenciler, madenci başları, 
mühendisler vasıtasıyla grizu muayenesi yapıl
mıştır. Nitekim bu kazaya kurban giden metr-
minör durumunda olan biraz evvel ismini arz et
tiğim Şaban Erdoğan da grizu kontrolünü yap
mıştır ve yapmış olarak kazaya uğramıştır. 
Diğer grizu kazalarında patlama olur, bu sefer
kinde patlama değil parlama olmuştur. Diğer 
grizu kazalarında grizu gazı derece derece sızıntı 
•hâlinde gelir ve yükselir. Bu seferkinde, en yeni 
gelen Amerikan ve ingiliz memurlarında da göste
rildiği veçhiye birdenbire olan bir parlamadır. 
Degajman estantane dedikleri, ingiliz'lerin Emiy-
şin dedikleri bir hâdisedir ki, madencilik tarihin
de ve bilhassa bizim Türk maden ocakları tari
hinde ender, nadir vukua gelmiş bir hâdisedir. 
Tabiî bunda hatayı fennî olup olmadığı, işve
renin malî mesuliyeti ve saire, ciheti adliyenin 
taOıkikatiyle sabit olacak bir keyfiyettir. Ereğ
li Adliyesinin mümtaz erkânı kemali dikkatle işin 
üzerine eğilmektedir. İşletmenin, sendikanın vi
lâyetin ve ilgili Hükümet erkânımızın hâdise 
üzerindeki yakın alâkalarını şükranla karşılamak 
lâzımdır, işletme vefat edenlerin ailelerine ilk 
yardım olarak 1 500 lira vermiştir. Sendika ce
nazeleri kaldırmıştır. Sosyal Sigortalar Kanunu
na göre maaşlar bağlanmaktadır. Adliyenin tes-
bit edeceği, veyahut huzuru adalette işverenle sulh 
yolu ile kararlaştırılacak ve işletmeden çıkanın 
doğrudan doğruya kazazedenin ailesinin, miras
çılarının cebine girmesini sağlıyacak bir tazminat 
da. verilecektir, kararlaştırılacaktır. 

Şimdi, bendenizin burada asıl arz etmek is
tediğim nokta istatistik keyfiyetidir. Biz işletme 
muhasebesi tutarız, bir ton kömürün kaça mal-
olduğunu çıkarırız, senelerin istihsali ile ihraca
tını mukayese ederiz, faıkat kaç bin tona bir ölüm 
kazası isabet ettiğini, istihsalle kazalar arasın
daki orantıyı istatistik Enstitüsünün fennî me
totları ile bir incelemeye tabi tutmadığımız an
laşılıyor. Bunlar müteferrik surette tutulmuş 
bâzı kayıtlardır. 

Bundan 35 - 38 £ene evvel Zonguldak'ta valilik 
ettiğim zaman henüz havza devletleştirilmemişti, 
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müteferrik âmiller ve yalbancı şirketlerin elin
de işletilmekte idi, senede bir milyon ton kadar 
da ilâve, yani yıkanmış ve tasnifli kömür cevheri 
istihsal olunurdu. Bir milyon ton kömür istihsa
line karşı da senede 40 kadar ölüm kazası olurdu. 
O Vakit Ereğli Şirketinin Umum Müdürü olan 
Mösyö Duroi ile bir münakaşamı hatırlarım. Senin 
babanın memleketinde kaç ton kömüre bir ölüm 
kazası isabet ediyor?... 350 bin ton dedi. E... ol
madı dedim. Şimdi burada da bu nisbeti düşür
memiz lâzım. Ne lâzımdır? Nefeslikler açıla
cak, bacalar açılacak aerasyon tetibatı ona: göre 
olacak, grizu kontrolü ona göre olacak, tabiî iş
çinin de kültürü ona göre olacak. 

Şimdi 38 senıeden beri terıikkEmiz nedir, 
onu arz edeyim. 

Yalnız 1963 ve 1964 yıllarının rakamları 
va:* elimde. 

1963 de iş kazalarında Zonguldak Kömür 
havzalarında 7 178 yaralı, ölten de 59 dur. 1964 
sonesinde 7 418 yaralı, 61 ölü. 1965 senesinin 
'İlk 9 ayında 5 433 yaralı, 35 ölü. Yani, bu son 
kazaı ve son üç ayın kazaları zaten dâhil de
ğildir. Bizim kömür havzalarında tüvenan 
ciarak istihsalimiz 7 mülyon ton kömürdür. 
Bunun satılabilir kömür halline gelmesi, ya
r i yıkanmış ve tasniflenmiş kömür haline gel
mesi, (degellerinin) atılması ile 4,5 milyon 
ton kömüre tekabül eder. Domek İd, 4,5 miilyon 
ton kömür istihsaline karşı 60 ölüm kaız<a«sı 
il>e karşılaşıyoruz. Yani 45 ölüm olsa, 4,5 müi> 
yon ton istihsal karşısında 100 îblin tonda 1 
ölüm olacak. Halbuki 75 - 80 t t n tona bir 
ölüm kazası rasd'amıaktadır. Yani 38 s enden 
ben üçte bir nfebetinde kazayı, yani ölüım vu-
kaatım öıüieye'bl'lmiş oluyoruz, demelkitir. Bur-
da bunca mekanizasyona ve devletleştirmeye 
karşı, yar i ne d'iyeyiim azımsanaeak çoğumsa-
maeak bir müktar değildir, öncünle üzerine eği-
linecek bir miktardır. Bu 1965 in 9 aylık 
neticesi 3'5 olduğuna göre yine tahmin ederim 
ki son gecen ifoli senedin mukadderinin için
deyiz demektir. Yari bunu bu kaza ile çok 
büyütüp açmış olmuyoruz. 

Esasen istatistik metodları bir ilmî muayye-
niyetin, belirginliğin ifadesinden başka bir şey 
değildir. Şimdi, bu degajman enstantane dedi
ğimiz kazalara fearşı da maden mühendisliği 

— 205 — 
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meslekinin yeniden esaslı a raş t ı rmala ra girmesi 
ve ilmî alâkasına teksif etmesi ve i s t anbu l Tek
nik Üniversitesi Maden Fakül temizin bu gibi 
hâdise üzerine d ikkat in i teksif etmesi, aynı 
zamanda İs ta t is t ik Ens t i tümüzün de fbu maden, 
iş kazalarının nisbetleri üzerinde ve neşriyatı 
üzerinde dikkat l i olmasını temenni edeceğim. 

Dün akşam İşçi Sendikalar ından bir arkada
şın radyoda beyanatını dinlediniz; kömür ocak
lar ında her 2 günde bir işçi ölmektedir diyor. 
Yani l inyit ocaklarını da hesaba ka t acak olur

sanız, Türk iye 'n in muhtel i f yer ler indeki Devlet 
elinde ve 'hususi eldeki linyit ocaklarında vukua. 
gel- n kazalar ı da hesaba katarsanız her sene 
180 - 190 a baliğ oluyor ölüm kazalar ı . Bu ba

l a m d a n bu 'istatistiklere affolunacak ehemmiyet 
ve önleme tedbir ler ine affolunacak ehemmiyetin 
daha fazla değer taş ımakta olduğu aşikârdır . 

Yüksek Huzurunuzda geçenlere ve göçenlere 
rahmet, has ta la ra şifa temenni eder idarecileri
mize ve ilim erbabımıza da d ikkat ve basiret 
dilerim. Hürmet ler imle . (Alkışlar.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çankırı Üyesi Hazım Dağh'nın C. K. M. 
I', den istifası. 

BAŞKAN — Biı- tezkere vardır okutuyorum. 
( 'umhuriyet Senatosu Başkanlığına 

C. K. M. Par t i s inden istifa ettiğimi saygı
larımla arz ederim. 

Çan'ları 
Hazım Dağlı 

BAŞKAN --- nidalar ınıza, arz edilmişi ir. 

ö. SEÇİMLER 

/. —•- Baskanlıl; Divanı Seçimi 
BAŞKAN —- Cündeme geçiyoruz. Başkan-

vekili seçimine ait iki t u r yapılmış bulunmakta
dır. Ancak üçüncü tura geçmeden evvel. Cum
hurbaşkanı Kontenjanı Crupundan Sayın Ar-
tus bir t akr i r vermiştir. Seçimle ilgili olması 
hasabiyle oikutuyorum. 

( 'umhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
iç tüzüğün 4 ncü maddesinin bugüne kadar 

olan ta tb ika t ında Başkanvekil lerinin, İdare 
Âmir ler inin ve Divan Kati] 1 erin in seçiminde ilk 
iki oylamada Senatonun üye tamsayısının salt 
çoğunluğu (yani 98 oy) aranmış, üçüncü ve son
raki oylamalarda ise, son fıkra gereğince, en 
fazla oy atanlar seçilmiş sayılmıştır. "Bu şekil
deki ta tb ika t , Anayasanın 86 ncı maddesinde, 
Meclislerin, Anayasada 'başkaca hüküm yoksa, 
toplant ıya kat ı lanlar ın salt çoğunluğu ile ka ra r 
vereceklerine dair olan 'kaidenin Meclislerin ka
rar lar ı hakkında tatbik kabiliyeti olup yaptıkları 
seçimler hakk ında uygulanamıyacağı düşünce
sine dayanma.kta idi. Buna, karşıl ık, Anayasa
nın 86 ncı maddesi hükmünün Meclislerde ya
lıdan seçimlere de ta tb ik i gerektiğini düşünen 
Millet Meclisi, Başkanvekil ler inin, İdare Âmir
lerinin ve Divan Kât ipler inin seçimlerinde top
lantıya kat ı lanlar ın oylarının salt çoğunluğunu 
elde etmiş olanların seçilmiş sayı lacaklar ını ka
bul etmiş ve geride bırakt ığımız 4 yıl içinde 
ta tb ika t ın ı bu şekilde yü rü tmüş tü r . 

(Bakınız : Millet Meclisi Tutanaik Dergisi 
(Mit : 9, yıl 1962 sayfa. : 5 ; 
Cilt : 21) yıl 1963, sayfa : 52) 

Bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iki Alevlisi arasında bu konuda bir görüş ve 
t a tb ika t ayrılığı 4 yıl sürül) gitmiştir . Ancak 
geçen Mart ayında Anayasa Mahkemesi tara
fından verilen bir ka ra r bu ıkonuyıı aydınlatmış 
ve ar t ık iç t ihat ayrı l ığına yer bırakmamışı ir Sö
zü edilen ka ra r İç tüzüğümüzün bâzı hükümleri
nin iptali hakkında Anayasa Mahkemesince ittihaz 
edilen 2 Mart 1965 tar ihl i ka ra rd ı r . (Bu karar 
17 Eylül 1965 tarihli ve 12İÜÎJ sayılı Resmî (ia-
zete ile yayınlanmışt ı r . ) Kararın Tüzüğümüzün 
4 ncü maddesine ait kısmı mütalâa olunduğu 
t akd i rde Yüksek Mahkemenin, A nayasan ı n 
86 ncı maddesi hükmünün yalnız Meclislerin ka
rarlar ı hakk ında değil. Meclislerde yapılan se
cimler hakkında da uygulanması lAzımgeldiği 
f ikrinde olduğu görülür. İler ne kadar bu 'ka
r a r d a yalnız Tüzüğün 4 ncü maddesinin son fık
rasının. iptal ine ka ra r verilmiş ise de karar ın 
gerekçesi. Yasama Meclislerinde yapıları seçim
lerde de Anayasada Özel bir 'hüküm yoksa 86 ncı 
maddenin uygulanması lâzımgeldiğini ifade et
mek te ve bundan da. Anayasada özel bir hüküm 
bıvlunınııyan Başkanlık Divanının Başkandan baş
ka üy-.derinin seçimlerinde 86 ncı madde hükmü
nün uygulanma;.;! lâzımgeldiği ve bu durumda Tü-
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züğümüzüu 4 ncü maddesindeki (Salt çoğunluk) 
tabir ini Al illet Meclisinin anladığı gibi toplan
tıya kat ı lanlar ın salt çoğunluğu diye anlamak 
gerektiği kesin olarak belirmiş bu lunmaktad ı r . 
P>u durumda eski t a tb ika t t a ısrar edilmesi. Ana
yasaya aykırı olduğu Yüksek Mahkemenin ka-
rariyle •anlaşılmış olan bir görüşte devam etmek 
mânasına gelir. 

Bu sebeplerle, toplantıya katılanların salt ço
ğunluğundan. fazla oy almış olan Sayın Sırrı 
Ata lay ve Kadri K a p l a n ' m , Başkanvekilliikleri-
ne seçilmiş olduklarının kabulü zaruri olduğu 
gibi bundan sonra yapı lacak olan İdare Amir
liği ve kâtipl ik seçimlerinde de Millet Mecli
sinde olduğu gibi toplant ıya kat ı lanlar ın salt 
çoğunluğunun, oylarım elde etmiş olan adayla
rın. seçilmiş sayılmaları ve Anayasanın gerekli 
saymadığı 93 oy elde edilinceye kadar tur lar ın 
devamı cihetine gidilerek vaktin israf ediıne-
•mesini Yüksek takdi r ve tasviplerinize arz ede
r i n . 

Cumhurbaşkanınca S. V. 
Amil Ar tus 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan; söz rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Takririnizi izah mı edeceksiniz 
efendim? 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Uvet efendim. 

(Sağdan, bu karara bağlandı, sesleri) 
B A Ş K A N — Sayın Âr tus , buyurun. 
ÂMİL ART US (Cuınıhurtbaşfeanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar. Senatomuz henüz dört 
yaşındadır. Biz ilk senatörler burada Anayasa
nın ve kanunlar ın tatbikinde doğru bir gelenek 
tesis etmek zorundayız. Bu itibarla ha t tâ bana 
buraya gelirken bâzı arkadaşlar, zahmet etme 
nasıl olsa arkadaşlar bugünkü tatbikata göre ge
rekli 1)3 oyu 'alacaklar, bir a n evvel seçimleri ya
palım diyorlar. Maksat o değil. Maksat kanunla
rın doğru olarak tatbiki. Ve bundan sonraki Se
natonun gelecek yıl larında da doğru bir tatbi
katın izlenmesini sağlamaktır. B u itibarla ben 
sadece bunun yarar ına konuşuyorum. Her hangi 
bir şahsa iltizamı etmek gibi, b i r düşüncenin ta
mamen dışındayım. Geçen gün konuşmuştum, 
gerekli belgeler yanımda değildi, onun için me
seleyi gerektiği gibi açıklıyamadım. Perşembe 
günkü toplantıdan, sonra meseleyi tekrar tet

kik ettim ve ileri sürdüğüm görüşün çok doğru 
olduğuna inandığım için bir kere daîha yüksek 
huzurunuzu işgal ediyorum. Ben bir vazife yap
manın duygusu içindeyim, başka hiçbir düşün
cem yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime Millet Mecli
sinin 1962 yılına ait 1 Kasım 1962 tarihli toplan
tısındaki Başkanın kısa bir konuşmasını okumak
la, başlıyacağım. 

«BAŞKAN — Mubterem arkadaşlarım, tas
nif neticesinde Mefcki Keskin arkadaşımızla Nu
ret t in Ok arkadaşımız gerekli nisabı tamamlamış
lar ve haklarındaki Reisve'killiği oylama, mu
amelesi bitmiştir. F e r r u b Bozbeyli arkadaşımız 
ise; 159 rey almışla/rdır. Halbuki seçime iştirak 
edenlerin yekûnu 335 olduğuna göre kendisinin 
seçilebilmesi için bunun yarıs ından bir fazlası 
olan oyu alması lâzımgelirdi. Yani 335 in ya
rısından bir fazlası olan 168 oyu alması gerek
mektedir. 

Arkadaşnmız bu 168 oyu aldığı t akd i rde bü
tün başkanvekilleri secimi, ikmal edilmiş ola
caktır . B u açık oîian adayl ık için seçiim t e k r a r 
edilecektir. Yaibıız aaıkadiaşlara. şu noktayı ha-
t ır lat i 'nm, aday Adalet Partteiinden olacaktır . 

Simidi bu seçime 335 kişıi iş t irak etmiş, \ 'u-
r ett'ln Ok. 193 oy al muş ve biraz evvel okudu
ğunu gibi. Başkan t>arafından kendisi Başka n-
vek ili/iğin e «eçilmjiış olarak ilân edilmiştir. 

(»örülüyor ki, 226 oyu, bizim 1)3 e tekabbü! 
etlen 226 oyu almadığı halde Nurettin. Ok 19-3 
(»yia. BaşkanvekiliHiğıne seçilmiştir. Zabıt ta 'bu 
cihet; açıkça görülmektedir . Burada 1963 yılı
nın 1 Kasım ta r ih inde Millet Meclislinde ya
pılan seçilirlere 'ait sonuçları d a kısaca arz -ede
ceğini. MVkki Keslkin 216 oyla. B a l k a n vekilli
ğine seçlilmiiş bu lunmaktad ı r ve Başkan ta ra
fından «muamele tamamdır , üç arkadaşımız 
Başka nvekiîlliğine seçilmiştir. (AIkuşlar) 1dare
ci üyeler seçimline geç'iyoruzte cle.nl 1 m ekted i r . 
Buradaki! i ş t i rak yine zabıtta mevcut tur . 27*2 
kişidir. 272 kişinin yarıs ı olan .136 nı.u b i r faz
lasını aldığı İdin Mekki Keskin 216 oyla IBaş-
kan vekilliğinle seçilmiş bulu2iıma;ktadır. iletmek 
ki , 226 oy aranmamışt ı r . Yline İdare Amirl ikle
ri seçiminde Hüseyt'im Özalp 222 oyla, dalıma 272 
niıı. -içıinde, Müsilih Oörentaş 217 oyla. ve İbrattıim 
Sıtkı HatriıpoğMu 201 oyla İdare ÂnıİTİ'i-kilerine 
sc-cilmis bu lunmaktad ı r l a r . Görü lü ro r k i ; Mil-
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let Meclisinin tatbikatı Üle biizl'ım. tatbikatımız 
arasında bu konuda bir ayrılık vardır. Ve bu, 
'hakikaten önergede de yazdığım ığibi, 4 yıldan 
beri höyi<e devam edip gelmiştir. Belki yine 
devam edecektir. Fakalt bizi 'artık bu tatbi
katta ısrar etmemeye sevk e:Ten bir kaza! ka
rar ortaya çıkmış bulunmaktadır. (A. P. sırala
rından, «bu sene nasıl seçilmiş ama?» sesleri) 

Muhteremi arfcadaşlarum, 226 oy aranmış 
inindir, aranmamış mıdır; bunu teshit edebil
mek 'için pek tabiî 226 dan daha az alanların 
seçilmiş sayıldıkları seneleri arayıp bulmak 
gerekmektedir. Bazan öyüe oluyor ki ; nitekim 
burada da öyledir. 226 oyun fevkinde oyu za
ten nefsimde toplamiş oluyor. Zaten bu şekil
deki bir seçimi ıtabiatiyle bu mevzuda bir delil 
olarak kullanmaya imkân yoktur. Nİİlteikim Sa
yın Başkanveklliımiz Fikret Turhan gil 115 oy
la seeilmiişdi. 115 oy aldığına göre bu mevzuda 
93 ün zaten üzerinde bir oy almıştır. Kendisi 
matlûbun çok üzeninde biir oy aldığına göre 
üzierinde durmaya lüzum ycktur. Yani bu dai
ma mümkündür, olabilir 'Senatoda 120 Mşi var
dır. Bunun 110 u da aynı adaya oy verir ve 
mesele kendiliğinden halPedilir. Fakat bütün 
(mesele, arz ettiğim gibi, 226 nm dununda bir 
•oy. Yani Bizdeki 93 ün dûnunda bir oy alırima-
ısı halinde seçilmiş .midlir, seçilmemiş midir 
meselesi. 

Bur arkadaşım sordu bu sene nasıl oıldu di
ye, ona cevap arz ediyorum. Diğer bâzı sene
lerde de bu balkımdan fazla iştirak olmuş, faz
la -oy toplamışlar, onları bu meselenin hallin
de mevzuubahisetmeye tabiatiyle imkân olamaz; 

Şimdi, OVfilildt Meclisi İçtüzüğü bu meyzulda 
«Riyaset Divanı gjzli rey ye mutlak ekseriyetle 
intihap olunur» diyor. Millet MeeKsi buradaki 
mruitlak ekseriyeti, toplantıya katmanların mut
lak ekseıliyetli olarak ahlamaktadır. Bizim İç
tüzüğümüz ise, 'Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
84 ncü maddesindeki hülkümlere göre kurulur. 
Bu ımıadde hükümlerime göre Başkan seçimi ya
pıldıktan sonra oturumda Başkanvekillerİ, İda
re ÂmirOeri, Divan Kâtiplerinin seçlimi:. giz
li oyla ve salt çoğunlukla H r yıllık müddet 
için ayrı ayn yapılır, demektedir. 
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Görüyoruz ki, burada da salt çoğunluk, Mil
let MeelEsindelki «mutlak ekseriyet» sözünün öz 
Türkeesi olan «salt çoğunllük» kullanılmıştır. 
Şimdi biz şu noktadan hareket ediyorduk. Di
yorduk M; MecılisledJn ımürettep a M İ erinin 
salt çoğunluğu ile toplanacaklarına dallr olan 
Anayasanın 86 ncı maddesi hükmü, yine Mec
lislerin toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile karar alacaklarını açıZıça söylemektedir. 
Fakat burada karardan bahsedilmektedir. Se
çimler ise karar -olarak ımütalâ'j, edilemez, o 
takdirde seçimler hakkında Anayasada bir 
hüküm yoktur. Olmadığı içim tüzükte b-mu 
rahat bir şekilde tanzim etmek mümkündür. 
Nitekim büzimı Tüzüğümüzün 4 ncü maddesin
deki salt çoğunluk tâbılrird mürettep adedin 
salt çoğunluğu diye anlamak gerekir. Bundan 
hareket edillüıyor ve bu neticeye varılıyor, tait-
bikâtımıız bugüne kadar böyle yürüyordu. Mil
let Meclisli ise aksi kanaate idi. <Ş';mdi Anayasa 
Mahkemesinde açılmış olan, Tüzüğüm üttün 
muhtelif maddelerinin iptaü hakkındaki dâva 
üzerine bu 4 ncü maddenin son fıkrasını Ana
yasa Mahkemesi haklı olarak iıptai etmiştilr. 
Çünkü, 4 ncü madde mevcudun sult çoğunlu
ğundan daha vaşağı bir sayıyle de bîr adayı 
Başkanvekilliğine veya İdare Amirliğine s?ç-
me imkânını veren bir hüküm âdi. !Bu hüküm, 
Anayasanın 86 ncı maddesinde de aykırı cldu-
ğu için bunun iptali gayet yerinde idi. 

Anayasa Mehkemesi bunu yaparken gerek
çesine öyle şeyler yazmış ki, bu yazılan şeylerle 
bizim artık Tüzüğümüzdeki salt çoğunluk tâ
birini, mürettep adedin salt çoğunluğu olarak 
değil, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ola
rak 'anlaşılmasının lâzımgeldiğini bize anlant-
mış bulunuyor. Yani bugüne kadar Millet Mec
lisinde devam eden tatbikatı bizim de benimse
memiz lâzımgeldiğini anktmış oluyor. Ne diyor, 
diyor ki, bir yasama meclisinde yapılan seçimin so
nucu o Meclisin aldığı bir kararı ifade ettiği
ne göre Anayasada başka bir hüküm yoksa, 
bu seçimlerde de Anayasanın 86 ncı madde
sinde yer alan genel kuralın uygulanması ge
rekir. Anayasanın 86 ncı maddesinde ise; Mec
lislerin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 
toplanacakları ve başkaca bir hüküm 'olmadığı 
takdirde toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğu ile karar verecekleri yaızılı olduğuna göre; 
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bir Yasama Meclisi Genel Kumlunda yapılacak 
her hangi bir seçimde de bir adayın seçilmiş 
sayılabilmesi için toplantıya katılan üyelerin 
salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının 
oyunu alması gerekir. Biraz evvel okuduğum 
Millet Meclisi Başkanının sözleri bunu aynen 
ifade ediyor. Gerçekten yasama meclislerinde ya
pılan seçimler, meclisin seçime konu olan 
mesele hakkındaki görüşünü ve seçimin sonucu 
da Meclisin o konu hakkındaki kararının belirtisi
ne göre Meclisçe yapılacak her hangi bir seçim 
sonucunun alınmasında- da Anayasada özel 
hükümler yoksa, Meclis kararının ne yolda ve
rileceğini gösteren genel nitelikleri hükümlerin 
yani 86 ncı maddenin uygulanması gerekir. 

Şimdi bu düşünceye karşı olan Anayasa 
Mahkemesinin bu açıklamasına rağmen el'an bu 
düşünceye karşı olan arkadaşlarımız diyorlar 
ki, Anayasamızın 84 ncü maddesinde Başkanın se
çimi hakkında hususi hükümler var. Doğru. Fa
kat, Anayasanın 84 ncü maddesinin matlabı 
«Başkanlık Divanı» sözünü taşıyor. Başkanlık 
Divanına Başkan ve idare âmirleri ve kâtipler dâ
hil olduğuna göre, o halde bu 84 ncü maddenin 
bunlar hakkında da uygulanması lâzımgelir. 
Ben bu kanaatte değilim, ve hukukçu arkadaşlar 
bunu kolaylıkla ihata buyuracaklar zannediyorum, 
Mesele Başkanlık Divanı denmesinin sebebi, 
o maddede hakikaten Başkanlık Divanına men
sup diğer kimseler hakkında da hükümler bu
lunmasıdır. (Sağ taraftan «bilinen şeyler» hu
kukçulardan başkası anlıyamaz mı sesleri) Es
tağfurullah, böyle bir şey mevzuubahis değil. 
Kolaylıkla kelimesine dikkat buyurmanızı rica 
ediyorum. Bütün izahat zaten hukukçu olmıyan 
arkadaşlar için veriliyor, meseleyi etraflıca an
latmak için söylüyorum. Elbette hepimiz hukuk
çu olarak buraya gelmedik, nitekim bir iktisatçı, 
bir asker, bir mühendis arkadaş da; kendi ko
nusunda buraya çıkıyor etraflıca bize anlatıyor. 
Biz mühendis, asker, iktisatçı olmadığımız hal
de arkadaşlarımızın verdiği izahat sayesinde 
mevzuu ihata ediyoruz. Meclislerin bu tarz te
rekkübünün mânası da budur. 

Şimdi 84 11.3ü maddede yalnız Başkanın seçi
minden bahsedilmiyor. Başkanvekillerinin tu
tumları hakkında, Başkanvekillerinin takibede-
cekleri tarafsızlık hakkında da hükümler mev
cuttur. Ayrıca Başkanlık Divanı hakkında si

yasi partilerin ne şekilde Başkanlık Divanında 
temsil edileceklerine dair de hüküm vardır. îş-
te bu sebepledir İd; 84 ncü maddenin matlatoı 
gayet yerinde olarak, «Başkanl.k Divanı» tâbi
rini taşımalktadır. Zannediyorum iki; meseleyi 
en kısa 'bir şekilde belgelere dayanarak arz et
miş bulunuyorum. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Maksadım Senatonun daha ilk senelerinde 
bir yanlış tatbikatta ısrar etmemesini sağla
maktır. Ben bir görevi ifa etmek için huzuru
nuza geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar sa
mimî olarak bizim görüşümüzün doğru olduğu
na inanıyorduk. Fakat bunun yanlış olduğu 
Yü'ksdk Mahkemenin şu kararındaki gerekçe
lerle anlaş:lmış bulunuyor. 

Bir Mecliste; Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin diğer .kanadı dört seneden beri bizim tut
tuğumuz yolun aksine bir tatbikatın içerisinde
dir. Bu vaziyet karşısında hayır, illâ Kâtiple
rin, îdare Âmirlerinin ve Başkanvekillerinin se
çiminde bugün de 93 oya ihtiyaç vardır, demek 
artık göz göre göre yanlış bir yolda ısrar olur. 
Maahaza her şey zamanla düzelebilir. Bugün 
böyle karar verebilirsiniz ama ben her şeyin 
zamanla düzeleceğine kaaniim. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaş1 ar:m, değerli arkada
şım Âmil Artus bir takrir vermişler. Usule gö
re bu tflkririn mutlaîka aleyhinde konuşmak lâ
zım. Fa.kat ben takririn neticesinin aleyhinde-
yim, mahiyetinin aleyhinde değilim.. 

Şimdi arkadaşlarım, yalnız evvelâ bir husu
su arz etmek isterim; biliyorsunuz ki, değerli 
arkadaşım Âmil Artus Temsilciler Meclisinde 
Anayasa Komisyonu Üyesi idi. Ve mütaakiben 
de bizim Yüksek Senatomuzda Tüzük Komisyo
nu sözcüsü idi. Şimdi bu vesiylcyle bir noktaya 
işaıot etmek isterim; Aııayaea Komisyonu Üyesi 
iken Temsilciler Meclisinde Anayasanın bu mad
desi müzakere edilirken, zannederim, muhterem 
Feridun Erkin arkadaşımızın Başkanlık 
Divanının Kara Avrupası sistemlerinde ol
duğu gibi bir kül halinde mütalâa edi
leceğine gire, Başkanda olduğu gibi, diğer 
Başkanlık Divanı üyelerinin de 84 ncü maddede 
aranan ki - o zaman 83 ncü maddo olarak müza
kere ediliyordu - salt çoğunlukla, yani adedi 
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müretfebin salt çoğunluğu ile seçilmesini müda
faa etmiş; Turan Güneş de kürsüye çıkarak. Ana
yasa sözcüsü olarak, filhakika Fe r idun Erk in 'o 
hak vermişti. Şimdi bunlar geçmiş. Çünkü Ana
yasa Mahkemesinin h i r 'kararma ikt i ran etmiş. 
Bizi. vuzuha vardırmış. Fakat asıl anlatmak iste
diğim nokta şu ki, Başkanlık Divanı İngiltere '
de olduğu gibi sadece bir kişi taraf ından temsil 
edilen bir makam değildir. Bir heyet taraf ından 
temsil edilen bir makam olduğuna, v bu divanın 
müşterek mesuliyeti al t ında Meclisler yürütül 
düğüne göre, gönül isterdi ki, Sayın Âmil Ar-
tus 'un . Anayasa, Komisyonu âzası olarak şu müş
terek Divan esprisine •göre hâdiseyi müta lâa 
el mis olsun. 

Hvvelâ bu hususu tescil ettirmek isterim. Sani
yen arkadaşım Tüzük Komisyonu âzası iken Sayın 
Âmil Art us geçen birleşimde Sayın İhsan İla
nı it Tigrel büyük hukukçu vasfiyle kendisini 
burada. Heyeti Fımımiyeye takdim etti. O zaman 
büyük hukukçuluk vasfını göstermiş olsa da Tü
zük Komisyonunda Yüce Senatomuzu bir hatalı 
yola sevk etmemiş bulunsa idi. Ne isterse gönlü
müz.' Anayasa Mahkemesinin işe el koymasından 
evvel, uzun hukukçuluk hayatı olan ve Temsil
ciler Meclisinde Anayasa Komisyonu âzası, bu
rada Anayasa, Komisyonu sözcüsü olan Sayın 
Âmil Ar tus gelsin de bu karara lüzum kalmak
sızın bizi aydınlığa kavuşturmuş bulunsun idi. 
.Fakat hâdise böyle mi oldu? Hayır arkadaşlar. 
Biliyorsunuz ki, 84 ncü madde Yüksek Senatoda 
büyük tar t ışmaya konu olmuştur. O zaman 
2 . 1 1 . 1962 tar ihinden 0 . 11 . 1962 tarihine ka
dar burada hakikaten mütemadiyen konuşarak 
gece gündüz vakitlerimizi geçirdik. O zaman Sa
yın Fikret Turhangil , filhal Riyaset Divanını 

işgal eden. arkadaşımız, adedi mürettebin değil 
fakat oya iştirak edenlerin salt çoğunluğu ile 
kazanmış olduğu ve- eski arkadaşımız maalesef 
şimdi aramızda yok, Fe th i Başak da bu işlemin 
doğru olduğuna mütedair takrir i verdiği halde, 
yine Sayın. Âmil Art us'un. dâhil olduğu bir he
yet bu kürsüye çıkı]) asla bunun vâridolamıyaca-
ğını beyan •etmişti. Simdi arkadaşlarım, bunlar 
geçmiş. Bir Anayasa Mahkemesi kararı 'Yüksek 
Huzurunuzda mevcut. O ecen. sefer değerli Âmil 
a r tus 'un ve değerli Nusret Tuna. nm beyauları-
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ııa. iştirak etmedim. Özür diliyerek arz edeyim. 
Anayasa Mahkemesi kararını okumamıştım. Fa
kat şimdi dikkatle okudum. Maalesef Anayasa 
Mahk-mıesi kararı da gayet tabiî metne ehemmi
yet vermiş. Başkanlık Divanının umumiyetine 
ehemmiyet vermemiş ve metne ehemmiyet ver
mesi dolayısiyle 80 ncı maddede alman karar
da salt çoğunluğun, derpiş edilmesi lâzınıgeldi-
ğini tesbit etmiştir. Bu hal muvacehesinde 
Yüksek Senatonun yapacağı başka bir iş yok
tur . Faka t asıl. bendeniz Â'inil Artus 'un. takr i 
rinin neticesine muterizim. Ne diyor Sayın Âuıil 
Ar tus? Sayın Sırrı Ata lay ile Sayın Kadr i Kap
lamı Meçilmiş farzedelim. Farzedemeyiz arka
daşlar. Malumu ihsanınız Anayasa Mahkemesi 
seçimlerin dahi bir ka ra r olduğu neticesine var
mış ve bu espiri dâhilinde bu kararı ihdas et
mişt ir . Fakat seçimlerin bir ıkarara ilktiran ede
bilmesi için mazbatanın Başkanl ık Divanına 
verilmesi ve Başkanlık Divanı taraf ından <!a şu 
a rkadaş la r seçildi diye Heyeti r'nuı-miyeye arz 
edilmesi lâzımgelir. Bu işlem yapılmamıştır . Şim
di yine Anayasanın Sİ ncü maddesinin anlayışı 
mevzunda size İtiraz evvel arz ettiğim 1962 konuş
malarımızda burada Anayasa Komisyonunuz 
uzun bir mütalâa almıştır, İstanbul ve Ankara 
üniversitelerinden. Ankara ve İstanbul üniver
sitelerinin vermiş oldukları rapor larda dahi Sa
yın Fethi Başak 'm, Hüseyin Kalpakl ıoğlu 'nım 
takr i r ine atıf yapmak, suretiyle Senato 'kendi
sini evvele inca etmek suretiyle şu. şu arkadaş
lar seçilmiş farzedilemez. Çünkü Başkanlık Di
vanının beyanı ile o a rkadaş la r ın seçilmemesine 
•mütedair oları işlem hir karara ikt iran etmiş
tir. Aynı halin muvaeehesindeyiz. Âmil Ar tus ' 
un takr i r i doğrudur . Faka t neticesi şahsi ka
naat ime ix'6vc hatal ıdır . Arkadaşlarımızı seçil
miş farzedemeyiz. Bugün Anayasa Mahkemesi
nin ka ra rma 'muttali olduk. Bugünden itibaren 
hatalı işlemi değiştiriniz ve bugünden it ibaren 
Anayasa Mahkemesinin 80 ncı maddenin sal t 
çoğunluğunu ta tbik ediniz. Faka t , ikendimizi 
geriye irca etmek suretiyle bir k a r a r i t t ihaz et
memize imkân yoldur . Mâruzâtını bundan iba
ret t i r . Hürmet ler imle . 

BAŞKAN — Efendimi, Başkanl ık Divanı 
mesele üzerinde tezekkür etmek m aksa d iyi e 
Birleşime .10 dakika, ara veriyor. 

Kapanma Saati : 16,10 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Yoklama yapı lacakt ı r . 

(Yoklama, yapıldı .) 
BAŞKAN ----- Çoğunluğumuz vardır . 

/. — Huskaııftl: Dinini secimi. 

2. YOKLAMA 

5. — SEÇİMLER 

BAŞKAN" — Başkanlık Divanı dört yı ldır 
devanı, eden ve beşinci yıl döneminde de tatbik 
edilmekte olan sistem ve yeni durum üzerinde. 
gerekli görüşmeyi yapt ık . 2.12.1905 Perşembe 
günkü 16 ncı Birleşim sonucunu 'Başkanlık Di
vanı tefhim etmiş bu lunmaklad ı r . Anayasa 
Mahkemesinin. 2.3.19(55 tar ih, 19/1.1 sayılı ve 
Yüksek Heyetinizin ıttılaına özet olarak arz 
edilen kara r gerekçesi ve tafsi lât ında, «Yasa
ma Meclislerinde yapılan seçimlerde, Meclisin 
seçimine konu olan mesele hakk ındak i görüşü
nü ve seçimin, sonucunu da "Meclisin o konu 
hakkındaki karar ını belirten kir husus olduğu
nu tebarüz et t i rmiş bulunmasına A'e karar ın 
gerekçesinde 8fî ncı maddenin uygulanması 
icabettiği ve bu sebeple de İçtüzüğün 4 ucü 
maddesinin son fıkrasının iptal edildiği anlaşıl
mış bulunmasına nazaran, bundan böyle sal 1 
çoğunlukla toplanıp salt çoğunlukla, karar veri
lebilir tatbikatımızın seçim sistemine de tat
biki ve 93 üye ile toplanıp 47 mevcutla Başkan
lık Divanım seçebilmek imkânına sakibolduğu-
nıuz hususuna Başkanlık Divanı kanaat getir
miş bulunduğu cihetle... 

AfBMMBT ÜNALDT (Adana) - Öyle şey 
olur ıııııL. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. tefhim ediyoruz 
efendim. Üçüncü turu bu tefhim ettiğimiz veç
hile yapmak hususunu arz ediyoruz. 

Üçüncü tu r oylamasına geçiyoruz. Adayları 
arz odivomm : O."II. Part is inden Savın Atalar . 

Bağımsız ve grupu olmıyan parti lerden Sayın 
İhsan llaınit Tigrel. Sayın Kadri Kaplan, Sayın 
Yasfi (icrger. Sayın Topçuoğlu, Sayın. İhsan 
Hanıit Tigrel lehine feragat ettiğini geçen Birle
şimde ifade etmişti, arz ederim. 

Tasnif Heyeti için üç isim çekiyoruz. 
Sayın Krtuğ.' Buradalar . Sayın Söylemezoğ-

lu.' Buradalar. (Alkışlar) Sayın Aksu? Burada 
I ar. 

Oy verme sırası Sayın Özkaya'dan başlıya-
cakt ir. 

(Tabiî Üye Mehmet Şükran Özkaya 'dan iti
baren isimler okunarak oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan.'.. Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

Başkan vekil ligi seçimi için yapılan üçüncü 
tur sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Omhuriyet Senatosu Başkan vekil I iği için ya

pılan seçime (137) üye .katılmış ve neticede ilişik 
listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Hevefi 

Üye ' Üye 
(Vnap Aksu l ıu lûs i Söylemezoğln 

Üye 
Celâl E r t u ğ 

1. Sırrı At a I ay 7<S 
2. İ. Haunit Tigrel 05 
3. Kadri Kaplan 57 
4. Vasfi Oerger 17 
5. Muhitt in Kılıç 47 
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BAŞKAN — Mevcudun salt çoğunluğunu 
Sayın Sırrı Atalay 78 oy almak suretiyle tesbit 
etmiş bulunmaktadır ve Başkanvekilliğine seçil
miştir. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar; bende: llze rey veren arkadaşlarıma 
teşekkül* ederken, reylerin 'dağılmamasını temin 
•bakımından iki ankadaşımızı başbaşa bırakarak 
bfrisirin üzerende çoğunluğun sağlaması için 
adaylıktan vazgeçiyorum. 

Saygılarımla arz edenim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başkan vekilliği seçiminin 

4 neü turuna geçiyoruz. İki Başkanvekl'iliinin 
seçilmesi hasebiyle sayın üyelerin bir Baş
kan ve küÜi hakkında rey kullanacaklarım arz 
ederim. 

(İsimıler okunmak suretiyle oylar top -
landı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim1? («Var» sesleri). Oyunu kul
lanmıyan sayın üye var mı efendim?... Oy 
verme muamelesi bitmiiştir. 

Başkanvckilliği seçimine ait dördüncü tur 
sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cuimhuryet Senatosu Başkanvekilliği ;lçir 
yapılan seçimi 129 üye katılmış ve neticede ilişik 
listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları altmışlardır. 

Ar^ olunu:*. 

Tasrif Heyeti 
Üya Üye 

Cenap Aksu Hulusi Söylemezoğlu 
Üyo 

Celâl Ertuğ 
I. Hami; t Tigrel 60 
Kadri Kaplan 68 
BD] 1 
BAŞKAN — iştirake göre Sayın Kaplan 

salt çoğunluğu sağlamış 'bulunduğu cihetle se
çilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim 
(Alkışlar) Sayın Tigrel buyurun. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır )— 
Sayın Başkan, Senatonun muhterem üyeleri, 
Borjkan Vekillimi: idin yapılan 4 neü tur ne
ticesinde bağımsızların adayı olarak çok kıy-
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metli Kadril' Kaplan'm seçilmiş olmasından do
layı memnunyeitiiımi ve kendilerinin liyakatini 
takdir ettiğim için inşirahımı huzurunuzda ifa
de ve kendililerini tebrdic. etmek isterim. Vazife
lerinin ifasında bana düşecek bir hizımet olur
sa onda da kendilerine yardımcı olmak sure
tiyle her zaman ifaya hazır olduğumu belirtmek 
isterim. Bu veöikyle bana rey vermiş ve bana 
teveccüh göstermiş otlan muhterem arkadaşla
rım,?, 'bu teveccüh ve itimatlarından drlavı te
şekkür etmek, minnetlerimi arz etmek de bor
cumdur. Bunu huzurunuzda ifade ederim. Ben 
4 sene bu vazifede çalıştım. Vazifemi lâyıkiyle 
iıa ' edebilı.iToı.in huauıru içlinde ayrılıyorum. 
Esasen bu seçime adaylığımı koymak ni
yetinde değildim. Hattâ :bdr toplantıda Baş
kan Vekilliğine karşı müstağni olduğumu, 
müstağni kelimesiyle ifade etmek suretiy
le düşüncelerimi -bildirmiştim. Fakat muh-
tercım senatör arkadaşlarımdan o kadar te
veccüh ve iltifat gördüm ki, niyetime baş
ka istikam-et vermek mecburiyetinde kai
lim. Bu teveccüh, itimat, teşvik ve terkip fer
den fert arkadaşlarımız tarafından vâki ol
muş değildi. O da vardı. Fakat Adalet Partisi 
Grupu haıi!cindeki grupların mümessil veya 
başkanları bana gelerek kendilerinden hiçbir 
rey istemediğim, herhangi bir ricada 'bulunma
dığım (halde bana gelerek ve hattâ bir kısmı 
Senatodaki odamda beni ziyaret ederek berli 
iltifatlarına gargettiler mutlaka Senato Baş
kan vekil i seçmek istllyoruz dediler. Sen/in Di
vanda 'bulunman Senatonun faaliyeti için lü
zumludur decli'ler, beni teşvik fttlilei'. Reylerin 
tecellisi bu sözleriyle iş arasında bir mübaye-
net ortaya çıkarmış bulunuyor. IlAfızni hc-
"5er nisyan îffîe ne kadar malul olursa olsun 
bu sözlerini unutmak için lâzımgrlen zaman 
geçmemişti:*. Bana söz verdiler, taahhüt ve te
keffülde bulundular mümessıilleri vasrtasiyle, 
balkanları vasıtasiyle. Ama hâdiseler kendile
rinin reylerini 'başka istikamette tecelli ettir
di. Bu kendi 'bilecekleri şeydir. Şimdi ben 
bana oy verenlere teveccüh ve itimatlarına 
beni mazhar kıldıklarından dolayı teşekkür 
ederken, onlara da beni teşriî hayatımda daha 
serbestçe çaJışmak imkânı 'balışettlLkleıtlnden 
dolayı müteşekkirim. Ben bir şey kaybetmiş ol
muyorum. Senato Başkanvekilliği dalıma bir 
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şey değildir. Hattâ senatörlük 'bük daima bir 
şey değildir, daima elimden 'gelen hizmeti ifa 
edeceğim. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bir 'hizmetim daha 
vardır. O da; tekrar ediyorum, hiçbir talebin, 
müracaatın, yeniden varidolmadan, kendilik
lerinden- gelip, şahısları adına veya grupları 
adıra 'beni teşvik eden, mutlaka beni s-eçeçek
lerin! ifade 'eden arkadaşlarımın sözleriyle, ya
pılan iş arasındaki mübayenetten dolayı vic
danlarında hâsıl olacağı tabiî olan üzüntünün 
nasıl olacağını bilmiyorum. Herhalde bu arka
daşlar vicdanlarının tesirinden 'kendilerini kur-
taramıyacaklardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını (Alkışlar) 
BAŞKAN — idare Âmirleri seçimine geçi

yoruz. Dağıtım cetveline göre İdare Âmirleri 
adayları, Adalet Partisinden Sayın Hilmi Onat, 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Savın Ne
cip Seyhan, Millî Birlik Grupu tarafından da 
Sayın Kâmil Karavelioğlu aday gösterilmiştir. 

Oy verme muamelesinin aynı yerden ve aynı 
'komisyonla devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul elenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÖMER LÜTFI BOZCALI (İzmir) — Kâtip
leri de beraber seçsek, efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 4 neü maddesi 
ayrı ayrı olur, diyor, efendim. 

Oylamaya geçiyoruz. 
(Tabiî Üye Mehmet Şükran özkaya'dan iti

baren isimler okunarak oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı? 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti tutanağını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu idare Âmirleri için ya
pılan seçime (123) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye üye 
Cenap Aksu Hulusi Söylemezoğlu 

Üye 
Celâl Ertuğ 

1. Hilmi Onat 95 
2, Kâmil Karavelioğlu 95 
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3. Necip Seyhan 114 
4. Hüsnü Dikeçligil 2 
5 Kudret Bayhan 1 

BAŞKAN — Her üç üye salt çoğunluğu sağ
ladığı için seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ede
rim. (Alkışlar) 

Sayın Dikeçligil bir takrir vermek suretiyle 
aday olmadığını beyan etmektedir. Esasen Baş
kanlık Divanı peşinen, dağıtım cetveline göre 
adayların kim olduklarını bildirmiştir. 8 Aralık 
Çarşamba saat 15,00 te toplanılması hususunu 
ovlannıza arz ediyorum... (Bitirelim sesleri) 
Bitireceğiz efendim, ek karar alıyoruz. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Divan Kâtiplerinin seçimine geçiyoruz. Da
ğıtım cetvelini arz ediyorum. 

Adalet Partisi 2, C.H.P. 2, Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Grupundan bir, bağımsızlardan bir 
olmak üzere gruplara ve siyasi partilere tevziat 
vapılmıştır. Adalet Partisi Grup Başkanının 
tezkeresine göre Sayın Nah i t Altan (Çanakkale), 
Sayın Ömer Ucuzal (Eskişehir); 

C.H.P. Grup Baş'kanvekilinin yazışma göre 
Sayın Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sayın Ni-
zamettin özsül (Gaziantep); 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına 
Sayın Âdil Ünlü; 

Dağıtım cetvelinde savın parti gruplarına ve 
gruplara verilenleri bildirdim. (Simli tek bağım
sız aday için aday teklif edilen arkadaşları arz 
ediyorum. 

Savın Kudret Bayhan (Niğde), Sayın Mus
tafa Yılmaz îneeoğlu (Afyon Karahisar), Sayın 
Sırrı Uzunha.sanoğlu (Bolu). 

Bağımsız üç aday teklif edilmiştir. 
Divan Kâtiplerinin oy verme muamelesine 

geçiyoruz. 
(Mehmet Şükran Özkaya'dan oylamaya baş

landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üyeî 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Yarın saat 11,30 da Danışma Kurulu komis
yon oranlarını tesbit etmek üzere toplanacaktır. 
Grup reislerinin malûmatına arz olunur. 

Divan Kâtipleri seçimine ait birinci tur so
nucunu okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

(.•uınlmriyet Senatosu Divan Kâtipleri için ya
pılan seçime (102) üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat; hizalarında gös
terilen oyları ahnıslardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Cenap Aksu Hulusi Söyleme/oğlu 

Üvo 

1. 
-) 
• ) o. 
4. 
5. 

(VIâl Krtıığ 
Nakit Alt an 
Ömer IVuza! 
A. Naci An 
Nizamettin Özgül 
Âdil Ünlü 

91 
95 
97 
90 
80 
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(i. Kudret Baylıan 75 
7. Sırrı Uzunhasanoğlu 22 
8. M. V'ılnıaz İueeoğlu 10 
9. Zerin Tüzün 7 

10. Kkrem Özden 1. 
11. Cenap Aksu 1 
12. Sere t Kayalar 1 
VI 1. Ha mit Titret 1 

BAŞKAN ._.- Sayın Altan. Sayın Ucuza], Sa
yın Arı, Sayın özgül, Sayın Ünlü, Sayın Bay
lıaıı salt çoğunluğu sağlamış bulunmakla seçil
miş bulunmaktadırlar. Kendilerini tebrik ede
riz. 

8.12.1965 Çarşamiba günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşimi kapat iyonun. 

Kapanma saati : 19,00 

>>»-<< 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

17 NOİ BİRLEŞİM 

7 . 12 . 1965 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 

1. -— B;;.şk;ınhk Divjını soriıııi. 

13 - İKİNCİ DEEA OYA KONULACAK İŞLER 
11 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

YERİLEN İŞLER 
P, - TÜZÜK GER EĞİNCE BÎR DEFA 

GÖPÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEEA GÖRÜŞÜLECEK" İŞLEK 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
E - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İSLER 




