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1. — GEÇEN ' 

Muş Üyesi îsa Bingöl; Hınıs ve Varto'da 
husule gelen yer sarsıntısının tevlidettiği hasa
rı mahallen tetkik ettiğini, yapılan yardımların 
memnuniyet verici olduğunu beyanla süratle 
alınması gerekli tadbirleri ifade etti. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş; yazılı önergelere geç cevap verildiğini 
bu hususta Başkanlığın gerekli ilgiyi göster
mesi lüzumunu belirtti. 

Uşak Üyesi Kâmil Coşkunoğlu; Anayasa ve 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin bir
an evvel yapılması için gerekli tedbirlerin alın
ması gerektiğini ve seçimin geç kalmasından 
doğan sonuçları açıkladı. 

Başkan; konunun gündemde bulunduğunu 
beyan etti. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nm, zeytin müstahsilinin durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusunu geri 
aldığına dair soru sahibinin önergesi okundu 
ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

6831 sayılı Orman Kanununun 663 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 6 ncı maddenin iptal edil
diğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanında açık bulunan üyeliğe Cevdet Su-
nay'm seçildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Deniz iş kanunu tasarısının komisyondan 
gelen 1 nci maddesiyle 55, 56 ve 57 nci madde
leri ve tasarının tümü oylandı ve tasarının ka
nunlaşması kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçim1 erinin yeni
lenmesi için (Ad çekme) usulü hakkında Baş
kanlık Divanı kararı üzerinde görüşüldü ve ka
nunun, mütalâası alınmak üzere, Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesi kabul olundu. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde 
yapman y~lsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporunun görü
şülmedi alâkalı Bakan ve komisyon hazır bu
lunmadığımdan gelecek birleşime bırakıldı. 

Eskişehir Üyesi Ömer UcuzaPm 274, 

TANAK ÖZETİ 

Muğle Üyesi Muallâ Akarca'nın 275, 383, 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 293, 300, 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in 298, 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 307, 308, 
Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk'ün 313, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarkan'ın 317, 333, 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm 350, 
Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in 351, 
Niğde Üyesi İzzet Gener'in 338, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeç'iğil'in 359,360, 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm 370, 
Erzurum Üyesi Osman AlihocagiPin 3G5, 366 
Zonguldak Üyesi Tevfik Inci'nin 372 sayılı 

sorularının görüşülmesi, ilgili Bakanların ve 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Osman Köksal'm 

280, 349, 
Bingöl Üyesi Sabri TopçuoğVnun 324, 
Tabiî Üye Salâhattin özgürün 322, 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 329, 371, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Dcmir'in 330, 331, 
Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nm 340, 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 355, 362, 
Hatay Üyesi Enver Bahadırlı'nm 356, 357, 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'm 367, 368 sayılı so

rularının görüşülmesi, soru sahiple:inin bu bir
leşimde hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sesai 
O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapılma
sına dair içtüzük teklifinin görüşülmesine ge
çildi. 

Beş üye ayağa kalkarak salt çoğunluğun 
kalmadığını iddia ettiler. 

Yoklama yapıldı, salt çoğunluk kalmadığı 
anlaşıldığından 17 Mart 1966 Perşembe günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime, saat 
16,45 te, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Kadri Kapları Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 
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SORU 

Sözlü soru 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tüzün'ün, 

eğitim müesseselerine dair sözlü soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/375) 

BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,03 

BAŞKAN — Başkanvskili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 61 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. 

3. — ANDİÇME 

1. — Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından 
Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçilen Cevdet 
Sunay'ın, andiçmesi. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce ara
mıza yeni katılan sayın üye, Anayasamızın 
77 nci ve İçtüzüğümüzün 2 nci maddesine göre 
andiçeceklerdir. Buyurun Sayın Sunay. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cevdet Sunay al
kışlar arasında kürsüye geldi ve andiçti) 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun bü

tün sayın üyeleri adma kendilerini tebrik eder, 
sonsuz başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Senato Yüksek Başkanlığına 
Senato seçimleri dolayısiyle bir iki dakika

lık gündem dışı söz ricasında bulunduğumu arz 
ederim, saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 

BAŞKAN — Sıtkı Ulay? Yoklar. Sunuşlara 
geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğe bir eh madde ilâvesi hakkın
da Kontenjan Grupu Başkanlığı önergesi. 

BAŞKAN — Konu ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
10 Mart 1966 günü toplanan Grup Genel Ku

rulunca İçtüzüğe aşağıdaki maddenin eklen
mesine karar verilmiştir, bilgilerinize arz 
olunur. 

Başkan 
Âmil Artus 

Ek madde — Grupa bir siyasi partiye men-
subolan kontenjan senatörleri üye olamaz
lar. Bağımsız kontenjan senatörlerinin Grupa 

üye olarak alınmaları kendi, yazılı müracaatları 
üzerine Grupun üye tam sayısının salt çoğunlu
ğunun kararı ile olur. Tüzüğün ikinci madde
sinde ifade edilen amaçlara aykırı bir tutum 
içinde bulunan bir Grup üyesinin Gruptan çı
karılmasına Grupun üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile karar verilebilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçimlerinin 
yenilenmesi için (ad çekme) usulü hakkında 
Başkanlık Divanı kararı ile ilgili Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. 

Sayın senatörler, Salı günkü toplantıda gün
deme alınıp görüşmesine başladığımız ad çek-
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me işini yine arzuyu umumi üzerine ve oyla | 
Adalet ve Anayasa Komisyonuna gönderilmiş
tir. Genel Kurulun arzu ve ricasını komisyon 
süratle yerine getirmiş ve göndermiştir. An
cak gündeme almıya imkân bulunmadığından 
aynı sıra ile görüşülmek üzere gündeme alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyodum. 
Alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

İlgi: 12 Mart 1966 tarihli ve 6168 sayılı yazı
ları : 

İlgide belirtilen yazılarına esas mütalâa iste
mi Komisyonumuzun 21 Mart 1966 tarihli Birle
şiminde ilmî görüşlerine müracaat edilen Ankara 
Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülte
leri öğretim üyeleri Prof. Tahsin Bekir Balta, 
Prof. Bahri Savcı ve Prof. Turan Güneş hazır bu
lundukları halde tetkik ve mütalâa olundu. I 

Komisyonumuzdan mütalâa istemi, biri, 1964 
Cumhuriyet Senatosu üçtebir yenileme seçimlerin
de Cumhuriyet Senatosu Başkanı bulunan ve se
çildiği ilin dâhil bulunduğu grup kur'ada çıkıp 
seçime girdiği halde Anayasanın geçici 10 ncu 
maddesi gereğince hakkında ad çekme işlemi uy-
gulanmıyan Enver Aka'nın 1966 Cumhuriyet Se
natosu üçte bir yenileme seçimlerine katılıp katıl-
mıyacağı ve ikincisi 1964 seçimlerinde kur'a 
isabet eden grupta olmıyan ve Çorum ile Eskişe
hir illerinde mevcut münhaller sebebiyle ve Ana
yasanın 74 ncü ve Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Seçimi Kanununun 4 ncü maddesi gereğince mez
kûr illerde yapılan seçimlere girip kazanan Cum
huriyet Senatosu üyeleri Safa Yalçuk ile Ömer 
Ucuzal'm dâhil bulundukları grup ad çekmede 
çıkar ve seçime girmesi gerekirse adı geçen üye
lerin de bu seçimlere girip girmiyecekleri konu
ları hakkındadır. 

Yukarıda özetlenen konular Komisyonumuz
ca ayrı ayrı tetkik ve mütalâa edilmişlerdir. 

I - Cumhuriyet Senatosu eski Başkanı Enver 
Aka'nın durumu. : I 

| Prof. Tahsin Bekir Balta, Prof. Bahri Savcı 
ve Prof. Turan Güneş'ten kurulu heyet bu konu
da; 

Meseleyi yürürlükte olan mevzuata göre mü
talâa ettiklerini, Anayasanın 73 ncü maddesi ge
reğince her iki yılda bir Cumhuriyet Senatosu
nun üçte birinin yenilenmesinin gerektiğini, Ana
yasanın haddi zatında bölgesel üçlü grup siste
mini değil üyeyi esas alan ad çekine şeklini dü
şünmüş olduğunu fakat 304 sayılı Kanunun bunu 
bölgesel kur'a şeklinde kabul etmiş olduğunu bu
nun da Anayasaya aykırı olmadığı kanaatini ta
şıdıklarını, Anayasanın geçici 10 ncu maddesinin 
ikinci fıkrasının bir istisna hükmü olduğunu, bu 
istisnanın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı sıfa
tından doğduğu, aslolanm bu sıfat kalktığında 

I ad çekme işlerine girmesinin olduğu, fakat Cum
huriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu hü
kümleri muvacehesinde buna imkân olmadığını 
ve Anayasanın 73 ncü maddesinin birinci fıkrası 
gereğince 6 yıllık Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
süresini tamamlamasının gerektiğini belirtmişler
dir. 

Bu mütalâa Komisyonumuz üyelerince de 
paylaşılmış ve Cumhuriyet Senatosu eski Başkanı 
Enver Aka'nın 1966 seçimlerine girmemesinin ge
rektiği ve 6 yıllık Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
süresini tamamlamasının icabettiği sonucuna va
rılmıştır. 

I I - Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Safa Yal
çuk ile Ömer Ucuzal'm durumları : 

Komisyonumuzca bu konuda 5 Mart 1966 ta
rihli ve Esas 31/4970, Karar 26 sayılı karar ile 
bir mütalâa verilmiş olduğundan konunun yeni
den incelenebilmesi için Komisyon üyelerinden 
Ekrem Özden bir tekriri müzakere teklifi getirmiş 
ve bu teklifin kabulü üzerine konu yeniden tet
kik ve mütalâa olunmuştur. 

Prof. Tahsin Bekir Balta, Prof. Bahri Savcı 
ve Prof. Turan Güneş'ten kurulu heyet bu konu
da; 

Münhal üyeliklere yapılacak seçimlerde, seçi
len üyelerin Anayasanın 73 ncü maddesinin son 

I fıkrası gereğince yerine seçildiği üyenin süresini 
tamamlıyacağı, zira; 73 ncü maddenin son fık
rasının maddenin tümünü kapsıyan genel bir hü
küm olduğu, gerek 73 ncü maddenin tedvin şek
linin ve gerekse kabul ettiği sistemin (periodik 

I yenilemenin) bu sonucu ortaya koyduğu, Cum-
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huriyet Senatosunda Devlet Başkanınca seçilen 
üyeler olmasa idi de bu hükmün konmasının ica-
bedeccği, geçici 10 ncu maddenin intibak ve inti
kali temin ettiği, haddi zatında Anayasanın 
periodik yenilemede bölgesel üçlü grup sistemini 
değil üyeyi esas alan ad çekme şeklini düşündü
ğü, gerçekten Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin 6 
yıl olduğu ve geçici 10 ncu maddenin birinci fık
rasının son cümlesinden münhale seçilenlerin da
hi bu altı yıllık sürejd tamamlıyacakları sonucu
nun çıkartılıp savunulabileceği fakat kendilerinin 
buna iştirak etmediklerini, periodik yenileme sis
teminin uygulandığı müesseselerde genellikle mün
hale seçilen üyelerin, yerine seçildiği üyenin sü
resini ikmal ettikleri, şeklindeki görüşlerini sa
vunmuşlardır. 

Komisyonumuzun ekseriyeti bu görüşü benim
sememiş ve Anayasanın geçici 10 ncu maddesi
nin birinci fırkasının son cümlesinin, «... ancak, 
ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu ad çek
meye girmez.» şeklindeki âmir hüküm muvacehe
sinde Anayasanın 73 ncü maddesinin birinci fık
rası gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri Safa 
Yalçuk ve Ömer Ucuzal'ln altı yıllık Cumhuriyet 
Senatosu üyeliğini ikmal etmelerinin gerektiği so
nucuna varılmıştır. 

Mütalâaten Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Kâtip 
Yozgat 

Ömer Ucuzal. ile Safa 

Sözcü 
Kastamonu 

N. Tuna 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Yalçuk hakkında alman 
karara muhalifim 

şerhim eklidir 
S. Artukmaç 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Afyon Karahisar 
M. Y. İnceoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Bulunamadı 

Diyarbakır 
Komisyonca alman her iki 

karara da muhalifim, 
şerhlerim eklidir 

A. Erdoğan 

Hatay 
M. Deliveli 

Samsun 
R. Rendeci 

Tokat 
Ömer Ucuzal ile Safa 

Yalçuk hakkında alınan 
karara muhalifim. 

Şerhim eklidir 
Z. Betil 

İstanbul 
Ömer Ucuzal ile Safa 

Yalçuk hakkındaki müza
kerelere katıldı, kararda 

bulunamadı 
E. Özden 

Sivas 
R. öçten 

Uşak 
Ömer Ucuzal ile Safa 

Yalçuk hakkında alman 
karara muhalifim. 

Şerhim Eklidir 
K. Coşkunoğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 
Kanaatimizce, Cumhuriyet Senatosu üyeliğin

de - bu üye ister genel oyla seçilmiş ister Cumhur
başkanınca seçilmiş olsun - istifa ve vefat gibi bir 
sebeple boşalma olursa, boşalan üyeliğe seçilen 
kimse, 6 yıl süre ile seçilmiş olmayıp yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlar. Zira, Anayasa
nın 73 ncü maddesinin son fıkrası; 3 ncü fıkra
sına münhasır ve onu tamamlıyan bir hüküm de
ğildir. Aynı maddenin 1 ve 2 nci fırkalarına da 
sâri ve şâmil bir hükümdür. 

1. Şayet, sözü edilen fıkra, üçüncü fıkraya 
münhasır ve onu tamamlıyan bir hüküm olsa idi, 
maddeye, müstakil bir fıkra halinde konulmaz, 
üçüncü fıkranın devamı halinde yazılırdı. 

2. Cumhuriyet Senatosunda üç katagori ha
linde üye vardır : 

a) Tabiî üyeler, 
b) Cenel oyla seçilen üyeler, 
c) Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler. 
73 ncü maddenin ikinci fıkrası göz önüne alın

dığı zaman hemen anlaşılır ki, genel oyla seçilen 
üyelerle. Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler arasın
da, bunların üçte birinin her iki yılda bir yeni
lenmesi bakımından hiçbir fark yoktur. 

73 ncü maddenin üçüncü fıkrası, Cumhur
başkanınca seçilen üyeliklerde boşalma halinde 
yerine seçeceği üyeyi Cumhurbaşkanının ne ka-
darlık bir süre içinde seçeceğini tesbit etmektedir. 
Hattâ bu fıkra, 73 ncü maddeye konulmaz, 74 ncü 
maddeye üçüncü fıkra halinde de konulabilirdi. 
Ve o hüküm için bu suretle yer intihabedilmesi 
belki de daha isabetli olurdu, 

3. Anayasa vâzımın, Cumhurbaşkanınca se
çilen üyeliklerde boşalma halinde seçilen kimse-
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ııin, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlama
sını fakat genel oyla seçilen üyeliklerde boşalma 
halinde seçilen üyenin, 6 yıl süre ile üyelik yap
masını düşünmesi için, başka deyimle, Cumhur
başkanınca seçilen üye ile genel oyla seçilen üye 
arasında üyeliklerinin süresi bakımından bir 
fark mülâhaza etmesi için de hiçbir sebep yoktur. 
Aksine, 73 ncü maddenin ikinci fıkrası, Anayasa 
vâzıının böyle bir farkı düşünmediğini gösterir. 

4. 74 ncü maddenin ikinci fıkrası şöyledir: 
(Meclislerin ara seçimleri her iki yılda bir 

Cumhuriyet Senatosu seçimi ile birlikte yapılır.) 
Bu hüküm, Cumhurbaşkanınca seçilen üyelik

lerde boşalma halinde yeni üyeyi Cumhurbaşka
nının bir ay içinde seçmesi gerektiği hakkındaki 
73 ncü maddenin üçüncü fıkrasına mütenazır 
olarak, genel oyla seçilen üyeliklerde boşalma ha
linde yerine seçileceklerin iki yılda bir yapılacak 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi ile birlikte 
seçilecekleri prensibini getirmektedir. Böyle 
bir fark, mâkuldür. Zira, Cumhurbaşkanınca se
çilen üyelerin seçmeni tek şahıstır. Tek şahsın, 
seçtiği üyeliklerde boşalma halinde yerine seçece
ği kimseleri kolaylıkla ve kısa zamanda seçmesi 

mümkündür. Fakat genel oyla seçilen üyelikler
de boşalma halinde seçmen tek şahıs değildir. İl 
veya iller ölçüsünde seçim yapmanın, sık sık kat-
lanılamıyacak birçok külfet ihtiyarını gerektirdi
ği ise aşikârdır. 

5. Anayasanın geçici 10 ncu maddesinin ilk 
fıkrası sonunda yer alan, (... ancak, ikinci yıl so
nunda seçilmiş olan üyeler bu ad çekmeye gir
mez.) şekl indeki hüküm de, aksine anlayış için 
haklı bir mesnet sayılamaz. Çünkü bu hüküm, 
bir müstakil hüküm değildir. Bir fıkra da değil
dir. Sözü edilen geçici 10 ncu maddenin ilk fık
rası ince bir dikkatle göz önüne alındığı zaman, 
(ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler) sözünün, 
sadece ve münhasıran (73 ncü maddenin ikinci 
fırkası hükmünün uygulanması suretiyle ilk iki 
yıl sonunda seçilmiş olan üyeler) anlamına gel
diği, (Cumhuriyet Senatosu üyeliklerinde istifa 
ve vefat gibi sebeplerle husule gelen boşalmala
rı doldurmak için 74 ncü maddenin ikinci fık
rası hükmünün uygulanması suretiyle ilk iki yıl 
sonunda seçilmiş bulunan üyeler) i kapsamına 
almadığı kolayca anlaşılır. 

6. Bu açıklamaların aksine bir görüşün kabul 
edilmesi, Cumhuriyet Senatosunun genel oyla 
ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte bi

rinin her iki yılda bir yenilenmesi prensibini esa
sından zedeliyecektir. Zira, zaman içinde istifa 
ve vefat gibi sebeplerle boşalmaların çoğalması 
halinde, iki veya daha fazla üye seçen bâzı iller
de, hattâ birçok illerde süresini normal olarak 
dolduran üye için ayrı za manda, boşalan yere se
çilen üyenin 6 yıllık süreyi doldurması suretiyle 
yapılacak seçim için ayrı zamanda seçimler yapı
lacak ve böyle bir uygulama, hem uygulama 
güçlük ve külfetleri doğuracak, hem de yenile
nen üyelerle yenileme sırası henüz gelmemiş bu
lunan üyeler arasında muhafazası gereken den
ge esasından bozulacaktır. 

Sonuç : 
İşte bütün bu sebeplere dayanarak Komisyon 

tarafından alınan ve boşalan üyelilkere seçilenle
rin sürelerinin altı yıl olduğuna mütedair bulu
nan karara muhalif bulunuyoruz. 

Zihni Betil Kâmil Coşkunoğlu 
Sadık Artukmaç Azmi Erdoğan 

MUHALEFET ŞERHİ 
Başkanlık sıfatı dolay isiyle kur'aya dâhil ol-

mıyan Başkanın, bu sıfatı zail olunca ve daha 
evvel seçim çevresindeki il de seçime girdiğinden 
seçim tenazurunu temin bakımından da Cumhu
riyet Senatosu Balıkesir'deki bir üyelik için oto-
matikman dört sene için seçime girmesi lâzımgel-
diği kanaatinde olduğum için muhalifim. 

Azmi Erdoğan 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
5 . 3 . 1 9 6 6 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa Yal-

çuk ile Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm Anayasa
nın 73 ncü maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hak
kındaki mütalâa istemi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınca Komisyonumuza havale olunmak
la Komisyonumuzun 23 Şubat 1966 tarihli Birle
şiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Anayasamızın 73 ncü maddesinin birinci 
fıkrası gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeliği 6 
yıldır. Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince 
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhur
başkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her iki yıl
da bir yenilenir. 

Yine 73 ncü maddenin 3 ncü fırkası gereğince 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter 
veya bu üyelilkerde her hangi bir sebeple boşal-
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ma olursa Cumhurbaşkanı bir ay içinde yeni üye
leri seçer. 

Aynı maddenin son fırkası ise boşalan üyeliğe 
seçilen kimsenin, yerine seçildiği üyenin süresini 
tamamlıyacağmı âmirdir. 

Anayasanın 74 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
da, Meclislerin ara seçimlerinin her iki yılda bir 
Cumhuriyet Senatosu seçimleri ile birlikte yapı
lır, hükmünü ihtiva etmektedir. 

I I - İşaret edilen hükümler muvacehesinde; 
a) Cumhuriyet Snatosunun geni oyla seçil

miş üyeliklerinde vukubulacak boşalmalar üçte bir 
yenileme seçimlerinde doldurulacaktır. 

b) Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşka
nınca seçilmiş üyeliklerinde vukubulacak boşalma
lar da Cumhurbaşkanı bir ay içinde yeni üye se
çecektir. 

c) Anayasanın 73 ncü maddesinin son fık
rası hükmü, genel oyla veya Cumhurbaşkanınca 
seçilen üyeler gibi b.r tefrika yer vermıyen ge
nel bir hüküm olup, genel oyla veya Cumhur
başkanınca seçilen üyeliklerde her hangi bir 
sebeple vukubuian boşalmalarda; Cumhurbaş
kanınca veya üçte bir yenileme seçimlerinde 
genel oyla seçilen üyeler, yerine seçildikleri 
üyelerin süresini tamanılıyacaklardır. 

d) Anayasamızın kabul etmiş olduğu üç
te bir yenileme sistemi de arz edilen görüşü 
zorunlu kılar. 

Yüksek Başkanlığa mütalâatan saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Aydın 

0 . S. Sarıgöllü 
Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Afyon Karahisar 
M. Y. İnceoğlu 

İstanbul 
E. Özden 

Sivas 
R. Öçten 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. 
A. Artus 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Samsun 
Muhalifim 

R. Rendeci 
Tokat 

Z. Betil 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 1 

MUHALEFET ŞERHİ 
Senatörlük l'S ncü maddeye göre 6 senedir. 

Şahıslara intikal eden bir sıfat değildir. Bu se
beplerle ölenlerin ve ayrılanların müddetini ta
mamlaması bahis konusu olamaz. İkişer senelik 
devreler şeklî hususlardır. Şekiî ve usul hü
kümleri asıl hakkı yok edemez. Bu sebeplerle 
ölen ve ayrılanların yerine seçilenler G seneyi 
tamamlar. Bu yüzden karara muhalifim. 

Reıet Rendeci 
BAŞKAN — Sayın senatörler; Anayasa ve 

Adalet Komisyonunun raporu bu. Bütün se
natörlerin arzusu, bir an evvel şu veya bu 
tarzda bir kararın tesbit edilmesi merkezinde
dir. Tensiplerimizle, şöyle bir usul takibeder-
sek kısalacak. Rapor okundu, muhalefet şer
hini de okutayım. Muhalefet beyan eden üye
ler, esas metinde söz almak isteyen üyeler var
dır. Geçtiği vakit tarihte anlaşmazlık vardır, 
çeşitli tarihler ileri sürülmektedir, mütalâala
rını orada söyler ve oya konur, daha süratli 
olur. Tensibederseniz böyle devam edeceğim. 
Anayasa ve Adalet komisyonlarının raporu, 
muhalefet şerhleri ile birlikte açıklandı. Sa
yın Komisyon söz istiyor. Yalnız deminki 
usulü takibederek konuşmak mümkün. 

ANAYASA VE AUALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAIM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — İzahat vereceğim. 

BAŞKAN — Metne geçmeden evvel mi? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay-
dm) — Metne geçmeden evvel. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tak

ririm vardı efendim, takririmi izah edeceğim, 
müsaade ederseniz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Komisyon bu 
konuda izahat vermeden evvel, bu konunun gö-
riişülemiyeceğini arz etmek istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, takririmin okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Raporun okunması safhası bi
tince takrirleri okuyacağım ve devam ede
ceğiz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu müzake
releri de Tüzüğümüze ve gündeme bağlıdır. Bu
gün Senatoda dağıtılmış bulunan gündemde, 
şimdi Başkanın müzakereye koymıya teşeb-
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büs ettiği konu yoktur. Başkanlığın sunuşları 
müzakere konusu olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin oyladık, Genel 
Kurulun oyu ile gündeme aldık ve görüşmeye 
başladık. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, 
daha henüz Komisyon raporu bize yeni dağıtıl
dı. Bir defa İçtüzüğümüz dağıtılışmdan 48 sa
at geçmeden gündeme almamıyacağmı âmirdir. 
Binaenaleyh, Tüzüğe aykırı bir hükmün sade
ce oylanması suretiyle Tüzüğün ihlâline imkân 
yoktur. Başkanlığın oyladığı husus gündeme 
almak değildir. Nihayet sırası geldiği zaman 
kararınıza ittıba ederek müzakereler yürütüle
bilir. Ama gündemde bu konu bugün mevcut 
değilken ve dağıtılışmdan itibaren 48 saat geç
meden konunun müzakeresine imkân olmadığı 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme almış tarzı 
şöyle oldu : Filhakika Sayın Yetkin haklı
dırlar. Yalnız haklı olduğu tarafın bir is
tisnası vardır. Bu türlü rijit hükümlerin he
men kenarında Komisyon veya Bakan arzu ettik
leri takdirde, Hükümet arzu ettikleri takdir
dedir ki, bu aslında Başkanlık Divanı kararıdır. 
Biz gündeme almadan evvel Umumi Heyetin 
oyuna sunduk. Umumi Heyet karariyle günde
me alındı. Filhakika 48 saatlik bir müddet var
dır, ama burada istisnasından faydalandık ve 
onun için gündeme aldık. 

Sayın Tigrel, siz de aynı hususta söz iste
miştiniz efendim. Vaz geçtiniz öyle mi? 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Gündem dışı 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Gündem dışı size söz vermek 
için aradık bulamadık efendim. Yoktunuz su
nuşlara geçtik efendim. Onun için söz vere
miyorum. 

Sayın senatörler, geçen görüşülme sırasında 
Sayın Özden, Sayın Gerger ve Sayın İzmen söz 
istemişlerdi. Komisyona gitti, istedikleri söz esas 
karar üzerinde idi. Bu söz hakları bakidir. Sa
yın Özden söz istediler, Sayın Gerger söz istedi
ler, Sayın İzmen...? Yoklar, istemişlerdi. Bu söz 
hakları bakidir. Ondan sonra Sayın Tigrel bu
gün söz istedi, Sayın Alpaslan, Sayın önal, Sa
yın İnceoğlu, Sayın Betil, Sayın Güzey, Sayın 
Ulay da söz istiyorlar. Sayın Artukmaç, Sayın 
Baysoy... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, bendenizin takriri takdimen üzerinde 
müzakere açılması gereken bir takrirdir. Lütfe
diniz, bana öncelikle söz veriniz, izah edeyim. 
Eğer isabetli değilse müzakereye devam edersi
niz. Çünkü Saym Başkan, gerek arkadaşların... 

BAŞKAN — Saym Gündoğan şimdi söz is-
tiyenler var. Bundan sonra başka takrirler var, 
sıra ile onları okutacağız; meseleyi değiştirmez. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü?. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu 

meselenin usulü hakkında. 

BAŞKAN — Usulü açtık efendim, şimdi 
müzakereye devam edilecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim, benim takririm komisyon raporuna ait 
değildir. 

BAŞKAN — Anlıyorum, Saym Gündoğan. 
Sizin takririnizle diyorsunuz ki, hiçbir gün 
tasrih etmiyorsunuz, hemen çekilsin diyorsunuz. 
(Gürültüler.) Durunuz efendim, müsaade bu
yurunuz anlatalım. Yani demek istiyorsunuz ki, 
müzakereleri bırakalım ve bir karara varma
dan hemen çekilsin. Böyle bir müzakereye ben 
Başkanınız olarak giremem efendim. Saym 
özden buyurunuz efendim. Pardon Saym Ko
misyon buyurunuz siz izahat veriniz sonra da 
Sayın özden konuşacaklardır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri, Cumhuriyet Senato
sunda ad çekme için ki, Anayasanın muvakkat 
10 ncu maddesi devrin normal olarak, yani 
herkesin ikmal edebilmesi için altı seneyi, Se
natonun devamlılık vasfını teminen konulmuş 
muvakkat 10 ncu maddeye göre iki defa ad 
çekme meselesi vardır. Bu ad çekme yaklaştı
ğı içindir ki, Yüksek Seçim Kurulundan gelen 
bir yazı ile bunun Mart'm 23 nde yapılması 
temenni edilmiş, Başkanlık Divanı Mart'm 
23 nde yapılmasını muhaliflere karşı, muha
lefet şerhini havi üyelere karşı tesbit etmiş. 
Bu durum karşısında burada Nisan'm 5 inde 
mi olsun, Mart'm 23 ünde mi olsun şeklindeki 
müzakereler esnasında bir takrir verilerek 
Mart'ın 23 ncle yapılmasının Anayasaya aykırı 

— 464 — 



O. Senatosu B : 61 17 . 3 . 1966 O : 1 

olduğu, Niyan'm 5 inde yapılmasının doğru ol
madığı, Anayasaya aykırı olduğu ve neticede 
Başkanlık Divanı kararının Anayasaya aykırı 
olup olmadığı hususu Teknik Komisyon olan 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan sorulmuş
tur. Komisyonumuz kendisine mevdu soru ki, 
bunu muhtevi takrirler yalnız bu kararın Ana
yasaya aykırı olup olmadığı sorulmaktadır. 
Cumhuriyet Anayasasının 73 ncü maddesi, 
Kontenjan senatörleri ile, halkın oyu ile seçil
miş kişilerin 1/3 ünün yenilenmesi ki, bunun 
için... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon. 
Sayın senatörler hepimiz için hassas bir mevzu
dur, ama zannediyorum ki, duyma güçleşiyor. 
Riyaset olarak istirham ediyorum. Yardımcı olu
nuz Başkanlık Divanına. Buyurunuz efendim. 

OSMAN SAtM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Binaenaleyh, bunun muvacehesinde ad çekme ta
rihinin Anayasaya göre ne zaman başlıyacağı 
meselesi mevzmıbahsoluyor. Muvakkat 10 ncu 
maddenin sarih ifadesi iki yıldan sonra yapı
lacak seçimler için seçim tarihinden, yani oy 
verme tarihinden iki ay önce ad çekme muame
lesine gidilir, denmektedir. îki ay önce 4 Ni
san tarihidir. Binaenaleyh, 4 ten evvel yani 5 
daha aşağı Mart ayma, 30 Marta, 23 üne ka
dar bu tarihler gerek Başkanlık Divanının ka
rarı, gerek buna muhalif kalan üyelerin tesbit 
ettikleri 5 Nisan tarihi, hepsi Anayasaya uygun 
olduğu neticesine Komisyonumuz varmıştır. Bi
zim tetkik ettiğimiz mevzu budur. 5 Nisan mı 
olur, 23 Mart mı olur, o bize mevdu bir keyfi
yet değildir. Anayasaya uygunluğu her ikisi
nin de tesbit edildiğine göre, burada tarihler
den hangisi veya bu aradaki başka bir tarihin 
tesbiti hususunun Heyeti Umumiyeye bırakıl
ması komisyonumuzun umumi temayülü olarak 
neticede kararma bağlanmıştır. Binaenaleyh, 
komisyonda hazırlanan mütalâa ve karar yalnız 
Anayasaya aykırılık hususudur. Ve seçimin yani 
ad çekmenin iki şeyden önce ki tarihin tesbiti 
yapılmıştır. Bunun dışında ad çekme günü
nün tesbiti sizlere bırakılmıştır. Binaen
aleyh, birçok arkadaşlarımız, hangi tarihtir, 
niye tesbit etmediniz gibi sualler sormaktadır
lar. Bize mevdu keyfiyet ad çekme gününün 
tesbitidir, ileri sürülen günler ve Başkanlık Di
vanı kararının Anayasaya aykırı olup olma
dığıdır. Binaenaleyh ne karar, ne ona muha

lif kalanların tesbit ettikleri tarihler Anayasaya 
aykırı değildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Seçim kanun
larım tetkik etmedik. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; ben daha mesele 
komisyona gelmeden evvel yüksek huzurunuzda 
bâzı şeyleri açıklamak istemiştim. Fakat komis
yonumuz geldi, vaziyet daha başka bir renk 
aldı. Bu itibarla evvelâ komisyon müzakere
lerinden başlamak lâzımgeliyor. Muhalefet 
şerhinden de anlaşılacağı veçhile muhterem ar
kadaşlarım, Yüksek Genel Kurulumuzun vermiş 
olduğu karar, Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşımı
zın da burada anlattığı veçhile, Senato Başkan
lık Divanı tarafından ekseriyetle verilen kara
rın Anayasaya muhalif olup olmadığının tesbiti 
idi. Bunu görüşmek üzere toplanan komisyo
nunuz, meseleyi ariz ve amik tetkik etti ve neti
cede bir karar verdi. Bu karar ittihaz edilme
den evvel verilen önergeler oya kondu, bu öner
geler üç taneden ibarettir. Bir tanesi Sayın 
Kayalar'a aitti. Ve Kayalar önergesinde bu 
ittihaz edilen Başkanlık Divanı kararının Ana
yasaya muhalif olduğuna karar verilmesini is
tiyordu. Yapılan oylamada Başkanlık Di
vanının verdiği kararın Anayasaya uygun ol
madığına dair verilen önerge büyük bir ekse
riyetle reddedildi. Şimdi tevdi edilen vazife 
bu kararın Anayasaya muhalif olup olmadığının 
tesbiti idi. Anayasaya muhalif olduğuna dair 
takrir komisyonda reddedildikten sonra, mese
le kalmıyordu. Dâva bu şekilde halledilmiş 
oluyordu. Anayasaya muhalif değildir diye 
ayrıca verilmiş olan takrirlerin ve bunun dı
şında muhalefeti gösteren ve şerh altına imza
larını atmış olan sayın arkadaşlarımızın da 
fikirlerinin tartışılmasına mahal ve imkân kal
mıyordu. Çünkü Yüskek Heyetinizin komis
yonumuza vermiş olduğu vazife Sayın Kaya
lar'm takririnin reddi ile tekemmül etmiş bulu
nuyordu. Bu itibarla ekseriyetin kararı ile ve
rilmiş olan ve huzurunuzda okunan mazbata si
zin vermiş olduğunuz karara uygun değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin esasına ge
lince: Şimdi her şeyden evvel tesbit edelim ki, 
533 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile konulan 
ek birinci maddeye göre ki, aynen şöyledir: «tş 
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bu kailünla il ve ilçe seçim kurullarının kurul
ması ile seçmen kütüklerinin, sandık seçmen lis
telerinin ve seçmen kartlarının düzenlenmesi ve 
bunlarla ilgili itirazlar ve şikâyetler hakkında 
hükümlerin uygulanması her seçim döneminin 
son toplantı yılının 30 Mart günü başlaması ge
rekmektedir. Şu halde muhterem arkadaşlarım, 
önümüzde 5 Haziranda yapılması mukarrer olan 
yenileme ve adçekmeden sonra yapılacak bu se
çim 30 Mart 1966 da başlıyor demektir. Şu hal
de 30 Martta başlıyan bir seçimin mukaddem 
hareketine taallûk eden fiilleri, müddetleri ve 
hazırlıkları ondan evvel yapmak zarureti kesin
dir ve kanunidir. Bu itibarla bâzı arkadaşları
mızın da fikirlerine binayı hükmederek demek 
lâzımdır ki, 30 Marttan sonra yapılacak muame
leler gayrikanun"dir.. Ve kanunların getirmiş 
oldukları vecibeleri ve mesuliyetleri ve yerine 
getirilmesi lüzumlu hükümleri ortadan kaldıra
cak mahiyette olur. 

Şimdi arkadaşlar, niçin böyledir? Bunu biraz 
izah etmek lâzım. 306 sayılı Kanunun muaddel 
15 nci maddesine göre önseçim oy verme günün
den 42 gün evvel yapılacaktır. Bunu kanun tes
bit etmiş. Yani önseçim günü, hesaba göre 24 Ni
san 1966 olarak tesbit edilmiştir. Şu halde önse
çimi 24 Nisan 1966 da yapacağız. Hangi illerde 
yapacağız, tesbit edilecek. Hangi illerde yapıla
cağı adçekme ile belli olacak. Arkadaşlar nerede 
olacaksa ona göre yapacağız. Şimdi Nisana gel-
miyelim. Biraz daha yürüyelim. Aynı Kanunun 
36 ncı maddesi önseçime gireceklerin seçmen kü
tüklerinin ön seçimden otuz gün evvel ilçe se
çim kuruluna verilmesi lâzımdır. O tarih de 
25 Mart 1966 dır. Önseçim kendi kendine olmu
yor arkadaşlar. Yine Partiler Kanunu hükümle
rine göre, ilçeler kendi üyelerini yazacaklar, se
çime girecek arkadaşları tesbit edecekler listele
rinde. Bu listeleri ilçe seçim kuruluna tevdi ede
cekler. İlçe seçim kurulu bu listeleri kendi bina
larının kapılarına ve aidolduğu partilerin kapı
larına asacaklar, bir müddeti muayyene zarfın
da bu listelerde isimleri olmıyanlar, biz önseçi
me girmek hakkına mâlik olduğumuz halde yazıl
mamışız diye itiraz edecekler. Bu itirazı ilçe ha
kimi tetkik edecek ve bir karara varacak. Bu mu
ameleler demincek arz ettiğim veçhile önseçimin 
yapılmasından evvel, bir ay evvel tevdi edilecek 
ve bir ay içinde de bu muameleler ikmâl edile
cek. Sonra ne olacak arkadaşlar? Ondan sonra 

da siz burada bir grup ismi seçeceksiniz, ya (A) 
grupu, ya (B) grupu. Şimdi buraya gelen Yük
sek Seçim Kurulunun Başkanının yazısını şöyle 
bir gözden geçirelim. Ne diyor! Altında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanvckili Adil Dündar imza
sını ihtira eden bu yazıyı biraz genişçe okuya
lım. Halbuki diyor, 25 Mart, yani bizim 30 gün 
evvel önseçim .yapılması için listelerin hâkime ve
rildiği tarih 30 Mart 1966 günü henüz üyeleri
nin üçte birinin hangi grupta yenilenmesi için 
seçim yapılacağı, Senato Başkanlığı adçekme iş
lemi yapılmak suretiyle tasbit edilmemiş, seçim 
kurulları kurulmamış bulunduğundan, bu kütük
lerin o tarihte verilmesi ve alınmasında maddi 
ve hukukî bakımdan imkânsızlık görülmektedir, 
diyor; açık açık söylüyor. Altında da kendisine 
verilen salâhiyetlerin, kullanıldığı takdirde, da
hi kâfi gelmiyeceğini, bu selâhiyctlcrin de kulla
nılmasında mahzurların bertaraf edilmesine im
kân olmıyacağmı açık açık yazıyor. Ve ne diyor: 
Her ne kadar Siyasi Partiler Kanunun geçici 
ikinci maddesiyle, Siyasi Partiler Kanunu ile ka
bul edilen önseçim sürelerini kurulumuzun kı
saltmak yetkisi varsa da aynı Kanunun 40 ncı 
maddesine göre, yetkiyi kullanacağım ama, 40 ncı 
maddede yazılı vaziyetleri de yerine getiremiyc-
ceğim, diyor. Önseçim oy puslalarmm bastırıl
ması. Bakın burada önseçime girecek bütün vilâ
yetlerin, kaç vilâyet girecekse, önseçimde kulla
nılacak listelerin bastırılması Yüksek Seçim Ku
ruluna aittir. Bunun mahzurunu söylüyor. Ön
seçim pusla!arının bastırılarak zamanında yer
lerine gönderilmesinin temini ve kütüklerin ası
larak buna karşı yapılacak itirazları inceleme ba
kımından yine kâfi derecede bir müddete ih
tiyaç bulunduğu aşikârdır, diyor. Bu itibarla 
diyor; 30 Mart gününde il ve ilçe seçim kurul
larının kurulmasına, kütüklerin düzenlenme
sine başlanacağı lüzumu aşikâr olduğundan ve 
matbu evrakın da zamanında yerlerinde bulun
ması icabedeceğinden bize en aşağı yedi günlük 
bir "müddete ihtiyaç vardır. Bu yedi günlük 
müddet de ancak 23 Martta adçekme tatbik 
cdidiği takdirde bulunabilecek, elde edilebile
cek başka türlü elde edilmesine imkân olmıya-
cak. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasamızın bu kanun
da bahsettiği ve ön plâna aldığı iki maddesi 
var; bi isi, kanunun 73 ncü maddesi, birisi de 
geçici 10 ncu maddesidir. Ne diyor 73 ncü mad-
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de? Cumhuriyet Senatosu üyelerinin süresi 6 
yıldır. Kaideyi koymuş. Süresi biten üye yenile
nir Altındaki fıkra bize taallûk ediyor. «Cum
huriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaş
kanınca seçilen üyelerinin 1/3 ü her iki yılda 
bir, yenilenir.» diyor. Bu «her iki yılda bit' ye
nilenir» fıkrasının ne şekilde uygulanacağı hak
kında vâzı'ı kanun geçici 10 ncu maddeyi sevk 
etmiştir. Geçici 10 ncu madde de 73 ncü mad
denin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasını 
sağlamak amacı ile orada söylemiyor müphemdir, 
burada açıklıyor - amacı ile bunların seçiminin 
iki yıl sonra yapılacak seçimlerde yenilenecek 
onları tesblt etmek üzere bu seçimlerden iki ay 
önce, bu seçimden iki ay önce diyor, bu seçimler
den iki ay önce demiyor.Bu seçim tabirini kul
lanıyor. Seçim günü tâbirim de kullanmıyor, ar
kadaşlar. Nazarı dikkatinizi celbederim. Eğer 
seçim gününden evvel filan tarihte demiş olsa iyi. 
Seçimden evvel nedir bu tarih? Bir arkadaşımız 
gayet beliğ bir surette güzel bir fikir ifade 
ettiler «Seçim tarihi 30 Mart günü başlıyor.» 
Hattâ biraz daha ileri giderek diyebilirim ki, biz 
bu 30 Mart'a riayet etmediğimiz için, bundan 
iki ay evvel muamele yapmadığımız için bu mad
deye muhalif hareket etmiş bulunuyoruz. Benim 
şahsi kanaatim böyle bir hukukî mevzudur. Bu
na yatkın olmıyan arkadaşların fikirlerini hür
metle telâkkiye amadeyim. Şimdi iki ay önce 
diyor. Muhalefet şerhinde arkadaşlar temas et
tiler, iki ay, behamehal iki ay, bir arkadaşımı
zın dediği gibi parmak hesabiyle, tıpı tıpına 
belki iki ay önceki tarih değildir, arkadaşlar. 
Bu eski tâbire göre asgari bir müddettir. Bu 
asgari müddete riayet etmeyi şart kılmıştır vâzı'ı 
kanun. Asgari müddetin ötesinde daha önceye 
alınmasında hiçbir mahzur yoktur. Yeter ki, 
bu iki aylık müddeti muhafaza edelim. Bir 
hakkın doğmasından itibaren, müddetinden ev
vel o hakkın istimaline yetkisi olan bir şahs:n 
o hakkı zamanından evvel istimal etmesinde 
hiçbir mahzur yoktur. Bilâkis zamanından ev
vel istimalinde belki bir fayda da varsa daha 
iyi olur. 

Bu itibarla arkadaşlar, bizim fikrimize mu
halif olan arkadaşlarımız behamehal Nisan ayı
nın beşinde olacak diye ileri sürdüğü fikre 
maalesef iltifat etmeyi imkânlı görmüyoruz. 
Arkadaşlarım, bütün bu mesele incelendikten 

sonra, uzun, uzun tetkikler yapıldıktan sonra 
da şunu ifade edeyim ki, canım eğer 23 ünde 
siz ad çekerseniz gruplar belli olursa, Senato
yu çalıştırmak ta mümkün olamaz, buyuruyor
lar. Arkadaşlar insaf edelim, Nisanda çekerse
niz Mayıs'ta Ilaziran'da da yine toplanmak 
mümkün olmaz. İmkân olmıyaeaksa Nisan'da-
kindc de imkân olmaz, Mart'takindc de imkân 
olmaz. Bu itibarla bu bir esbabı mucibe olamaz 
arkadaşlarım. Bu esbabı mucibe ile tarihleri 
değiştirmekte fayda mülâhaza etmek mümkün 
değildir. Bizim kanaatimize göre; benim şahsi 
düşünceme nazaran Yüksek Seçim Kuru1 unun 
teklifi, yol göstererek teklifi, kanunları gös
tererek, işaret ederek teklifi tam mânasiyle 
yerindedir. Aksine bir karar vermek belki 
biraz karışık ve kanunların tatbikatından do
ğacak mahzurları itibariyle iptalleri icabettiri-
lebilir. Bu itibarla ısrarda fnyda yoktur. Baş
kanlık Divanının vermiş olduğu karar yerinde
dir. Anayasaya muhalif olmadığı da sab't ol
muştur. ötekiler de belki, arkadaşlar ifade et
tiler, yine bunlar da evet Anayasaya muhalif 
değildir ama şimdi iki tarih var. Ben kendi 
fikrimden tecerrüdederek söylüyorum, iki ta
rih var. Ve iki tarih de Anayasaya muhalif 
değil ise hangisi faydalıdır ve hangisi kanun
ların tatbikatında suhulet getirecekse ve han
gisi kanunun tatbikatında bize genişlik vere
cekse, işleri bitirmekte suhulet getirecekse o 
tarihi niçin kabul etmiyelim? İllâ sıkışık bir 
tarihe getirmekte, iDâki 30 Mart'm getirilme
sinde hiçbir fayda yoktur. Bizim düşünceleri
miz bundan ibarettir. Bundan ötesi üstün tak
dirlerinize bağlıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bir vazi
fesi de müzakereleri kolaylaştırmaktır. Bize ge
len önergelerde başka bir tarih iddiası yok. 
Bir tanesi Sayın Gündoğan'm olup, hakikaten 
en aykırı bir tekliftir, hemen çekilmezdir. 
Zaten çekilmelidir, geciktik diyor. 30 Mart ta
rihi istenen bir tane vardı, sayın üye geri aldı. 
Halen Başkanlık Divanına intikal etmiş başka 
bir istek yoktur. Arzu ederseniz önergelerden baş-
lıyalım. Kısaltılmasını da istiyorsunuz, fikirler 
orada söylensin. Başka bir şey yoktur. 33 Mart 
teklif ediliyor efendim, iki durum vardır. İster
seniz önergelere geçeyim. Önergeler üzerine söz 
alalım, yani işi kısaltırız. 

467 — 



0. Senatosu B : 61 17 . 3 . 1966 0 : 1 
VASFİ GERGER (Urfa) — Konuşalım efen

dim. 
BAŞKAN — Hayır, devam edebiliriz Sayın 

Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Şimdi tereddüt 

nerededir! İki kısım da Anayasaya aykırı olma
dığına göre, muhalefet şerhini veren Riyaset Di-
vanmdaki arkadaşlarımın 5 Nisan, 30 Mart ve 23 
Mart tarihlerinden, bu üçünden hangisinin daha 
lüzum ifade edeceğine Yüce Senato karar versin. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Gerger, iki istek 
vardır, birisi 23 Mart, birisi 30 Mart, bir önerge
de de derhal kur'ayı çekelim, denilmektedir. Efen
dim Sayın Gerger, geçen, ikinci defa söz istemiş
ti, buyurunuz. • 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem arka
daşlarım, bendeniz gayet kısa konuşacağım. Şim
di, geçen oturumda ortaya atılan durum, 23 Mart 
tarihinin Anayasaya aykırılığı iddiası hakkında
ki görüş ve tereddüt ifade eden mütalâalar ol
du. Ve bunları nazara alan Sayın Nusret Tuna, 
böyle bir durum ortaya atıldıktan sonra bunun 
Anayasa ve Adalet Koimsyonunca bir kere göz
den geçirilmesi faydalı olur diye bir önerge ver
di ve Yüce Senato iltifat buyurdu, gitti. Adalet 
ve Anayasa Komisyonu 23 Martta da, kur'a çeki
lebilir, Anayasanın 73 ncü ve bunun işleyişini 
tanzim eden muvakkat 10 ncu maddesine göre 
ayrıca 5 Nisanda da ittihaz edilebilir. Şimdi se
bebi bu. Geçici 10 ncu maddede iki ay önce de
diğine göre seçim de bu sene Haziranın ilk hafta
sı Pazar günü ayın 5 idir. 5 Nisanda çekilmesin
de Anayasaya aykırılık yoktur. Ve bendeniz bu 
komisyonda da bulundum. Ve bu görüşte idim. 

Şimdi benim Yüksek Senatodan istirham ede
ceğim. şey şudur: Bir mesele hakkında hüküm ve 
karar verirken onun zarar ve faydasını düşünmek 
lâzımdır ve bu zarar ve faydalardan objektif ola
rak hangisinde galip vasıf vardırsa onu nazara 
almamız lâzımdır. 23 Martta kur'aya çekerseniz 
bunun ne gibi faydası vardır! 30 Martta çeker
seniz faydada bir eksiklik nazara çarpar mı! Ve 
5 Nisanda eğer kur'aya çekersek bu fayda daha 
mı az olur veya bunun aksine beş Nisanda çeker
seniz daha mı fa dalı olur, 30 Martta çekerseniz 
daha mı faydalı olur, 23 Martta çekerseniz daha 
mı çok faydalı olur! Şimdi bu galip vasıfları ob
jektif olarak tetkik etmek gerekir ve bunun üze
rinde uzunboylu münakaşa yapmaya da lüzum j 

yoktur. Sebebi şu: Muvakkat onuncu madde iki 
ay önce dedikten sonra son fırkasını şöyle bağla
mış demiş ki; seçimlerden iki ve dört yıl sonra ya
pılacak, yani Cumhuriyet Senatosunun ilk seçim
lerinden sonra iki ve sonraki dördüncü senede ya
pılacak seçimler hakkında da Cumhuriyet Sena
tosu seçimleriyle ilgili kanun hükümleri uygula
nır. Anayasa bir Seçim Kanunu değildir. Seçim 
kanunu olmadığına göre bu son fıkra ile seçim 
kanunlarına bu hüküm niçin bağlanmıştır! Gayet 
tabiî, yeni bir müessese, yeni bir seçim kanunu 
yapılacak. Anayasa yapıldığı zaman Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçiminin nasıl yapılacağına 
dair ortada bir mevzuat ve tedvin edilmiş bir 
hüküm yoktur. Nasıl yapılabilir, bunu düşün
müş Anayasa vâzıı. Bu hükmü koymuş. Yalnız 
iki ay önce kur'a çekeceksin, fakat seçimler hak
kında nasıl yapılacağını da, yapacağın seçim ka
nunlarında tesbit ve tedvin edeceksin, denmiştir. 
Seçim Kanunu yapılmış ve yapılan bu seçim ka
nunlarında bütün bu düşünceleri kaysıyan bir 
şekilde Cumhuriyet Senatosu seçimi başlangıç ta
rihi 30 Marttır, denmiştir. Şimdi 30 Mart hükmü 
gayet tabiî olarak hiçbir tereddüde mahal verme
den, Anayasanın muvakkat onuncu maddesinin 
son fıkrası hükmü olmuştur. 

Yani Seçim kanunları hükümleriyle ilgili 
hükümler uygulanır demekle; demek istiyor ki, 
Cumhuriyet Senatosunun seçimlerinin ilk iki ve 
dördüncü senelerinin seçim başlangıcı 30 Mart
tır, bunu söylemiş oluyor. Şimdi şu takdirde 
Yüksek Seçim Kurulu - bendeniz geçen gece 
radyodan dinledim, ilân etti - yapılacak Cum
huriyet Senatosu üyelikleri seçiminin başlangıç 
günü 30 Marttır dedi. Fakat nerede bu? 
Bütün Türkiye'ye şâmil bir seçim başlangıcı 
değildir, bu. Seçim başlangıcının nerede, han
gi vilâyetlerde yapılacağımın tesbiti de bize 
düşüyor. 30 Martta ilân edilirse daha evvel se
çimlerin başlangıç tarihinde bir tezada girmiş 
olmayız. Ama 23 Martta kur'aları çekecek 
olursak Yüksek Seçim Kurulunun yeni Seçim 
kanunlarına dayanan bâzı vazife ve mükelle
fiyetleri vardır. Bu vazife ve mükellefiyetleri 
arkadaşlar izah ettiler,,, bunları izahtan bende
niz vazgeçiyorum. Biz şimdi galip vasıf olarak 
ne görüyoruz! Kütüklerin tanzimi, ön seçimle 
ilgili adayların belirtilmesi, matbu evrakın vak
tinde, geniş ve salim bir şekilde hazırlanarak 
seçim yapılacak bölgelere gönderilmesi ve Yük-
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sek Seçim Kurulunun idari ve kendisine ait 
bâzı muamelâtın kolaylaştırılmasını sağlamak
tır. 5 Nisanda bunun faydası yoktur, mahzu
ru kanunisi de yoktur. Çünkü Siyasi Partiler 
Kanununun muvakkat bir maddesi ile sürelerde 
eksiltme hakkı Yüksek Seçim Kuruluna veril
miştir. Yalnız bir ciheti de yüksek takdirleri
nize arz edeyim. Bu ön seçim hakkında müd
deti kısaltamaz, Yüksek Seçim Kurulu. Neden? 
Çünkü, bu süreleri kısaltma hükmü, sürelere 
ait maddelerde bağlanmıştır, Siyasi Partiler 
Kanununda. Ön seçim hakkında kısaltma ya
pamaz bir kütükler hakkında da kısaltma ya
pamaz. Müddetleri kısaltamaz. Bu ayrı bir 
kanundur. 

Şu halde ne olur! 23 Martta çekilirse ne 
olur, 30 Martta çekilirse ne olur? 5 Nisanda çe
kilirse ne olur? Anayasaya aykırı değildir. 
Bir noktai nazar ki, bu çok zayıf ve mevzuuba-
his edilmeye bile değmez. Ademi devam mev
zuu. Yok böyle bir şey, arkadaşlar. Devam 
eden arkadaşlarımız zaten devam ediyor. De
vam etmiyen arkadaşlarımızı her hangi bir ma
zeretle Yüce Senatomuzun faaliyetlerine iştirak 
etmiyenleri bir kasta bağlamıya hakkımız yok
tur. Bu zaten son kur'adır. Bu mahzuru bu
gün önledik, farz edelim ki, beş Nisana ka
dar herkes kimi kur'a çıkacak diye devam im
kânını sağlıyakm. Gelecek sene herkes ne va
kit vazifesinin bittiğini iki j sene evvel değil, 
üç sene evvel değil bugünden biliyor. Binaen
aleyh, bu mahzur o zaman yaklaştıkça ve eğer 
bu mahzur vâritse, her seçimde vuku bulacak. 
Bendeniz tenzih ederim Cumhuriyet Senatosu 
üyelerini, ortaya atılan mevzu ki, komisyonda 
da bu mesele üzerinde duruldu. Bu varit de
ğildir. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin vazife 
anlayışı ve vazife şuuru ile bağdaşamıyan bir 
iddiadır, bunu kabul etmiye imkân yoktur. Şu 
halde demek isterim ki, 23 Martta bu kur'ayı 
çekelim. Bir meşhur darbı mesel vardır : «Kor
kunun ecele tesiri yoktur» derler. Bu ya (A) 
ya çıkacak veya (B) ye çıkacak. Binaenaleyh 
bu iki grupa çkacak, zaten bunun sonunda ya 
seçime gidecek, ya gitmiyecek. Bunu bir se
bep telâkki ederek Yüksek Seçim Kurulunun 
yazdığı ve Yüce Senatodan çok nazikâne bir 
eda ile rica ettiği kolaylığı bahşedelim. Bu, 
Cumhuriyet Senatosu için hakikaten büyük bir 
kadirşinaslık da olacaktır. 

Saygılarımla, teşekkür ederim. 

BAŞKAN -T- Sayın îzmen, geçenki talebi
niz baki. Konuşmak istiyor musunuz? 

MEHMET ÎZMEN (Giresun) _ İstemi
yorum. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. Komisyon bu
yurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
ADINA RİFAT ÖÇTEN (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar; şimdiye kadar konuşan ar
kadaşları dinledim. Esas Divan kararını müza
kere edeceğimiz, yani ad çekme gününü tâyin 
edeceğimiz kısmı burada mütalâa ediyorlar. 
Onun için beyhude vakit kaybediyoruz. Bizim 
burada müzakere ettiğimiz mevzu 5 Nisan veya 
21 Mayıs da kur'a çekilebilir mi Anayasaya mu
halefeti var mıdır, yok mudur? Onun arka
sından Senato Seçim Kanunun kabul ettiği 30 
Mart tarihi vardır. O halde biz raporumuzda 
ne diyoruz bu günleri Yüksek Seçim Kurulunun 
da istediği müddetleri hesaba katmak suretiyle 
muayyen bir günün tâyinine salahiyetli Genel 
Kuruldur diyoruz. O halde Genel Kurula bu 
hakkı tanıdıktan sonra 5 Nisan veya 21 Mar
tın Anayasaya aykırı olmadığını kabul ettikten 
sonra, bu hususu kabul edip esas mevzuu ko
nuşmamız icabeder ve nitekim burada konuş
tuğumuz zaman esas mevzu içerisinde kalıyoruz. 
Evvelâ Sayın Başkandan istirham ediyorum. 
Bu hususu oylasmlar. Eğer Anayasaya muhale
fet iddiasında bulunan arkadaşlar olursa onla
rın konuşmalarını ve fikirlerini bu yolda be
yan etmelerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öçten, şimdi Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna gitmesi Anayasaya aykı
rılık iddiası idi. Gelişine aykırılık olmadığı gö
rüldü, hattâ bunun olmadığı gibi diğer muhale
fet tarihlerinde de olmadığı görüldü. Hem 
Başkanlık Divanının aldığı kararın hem de ka
rara muhalefet edenlerin de tarihleri aykırı de
ğildir. Şimdi, mesele teknik hususa intikal et
miştir. Hangi tarih seçilecek meselesidir. İki 
önerge vardır, birisi bunu hemen yapalım di
yor, birisinde de vakit geçti deniyor. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Yüksek ku
rulun bu günleri tâyinde yetkili olduğuna dair bi
zim raporda bir kararımız var. Bu kararı evvelâ 
oya sunmanız, ondan sonra esas mevzuu görüş
meniz icabeder gibi gelir bana. 
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BAŞKAN — Sayın Öçten, zaten kurul ne is
terse o olacaktır. Başkanlık Divanı kararını red
detmek, kabul etmek veya değiştirmek Genel Ku
rulun tabiî hakkıdır aslında. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — Sayın Başkan 
yalnız biz şimdi komisyondan gelen raporu Ana
yasaya muhalif midir değil midir; bu raporu, bu 
hususu müzakere ediyoruz. Esas mevzu bilâha-
ra bu rapor görüşülüp kabul edildikten sonra ko
nuşulacak. Çünkü bu tekaddüm etti ona. 

BAŞKAN — Öyle bir şey yok. Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu gibi gelip rapor üzerinde 
münakaşa açılacak değil. Burada bir teknik mü
talâa veriliyor. Asıl olan metin Başkanlık Diva
nı kararıdır. Bu karar üzerinde mütalâa edile
cek. 

RİFAT ÖÇTEN (Devamla) — O halde şim
di burada Başkanlık Divanının verdiği karar mü
zakere edilecek. 

BAŞKAN — Bu hususta Genel Kurulun tas
vibini aldık efendim. Efendim Sayın Tigrel öner
gelere geçmeden konuşmak mı arzu ediyorsunuz? 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Başkanın işaret buyurduğu gibi mevzu bu müta
lâanın müzakeresi değildir. Bir mütalâa alın
mıştır, bu mütalâaya göre Başkanlık Divanının 
vermiş olduğu 23 Mart kararı Anayasaya aykırı 
değildir, mütalâa bu. Anayasaya aykırı olmadığı
na göre, bu 23 Mart 5 Nisandan ileriye gitmeme
si şartiyle, her hangi bir tarihin de tesbiti halin
de o Anayasaya aykırı bir mütalâa varit olamaz. 
Karar budur. Binaenaleyh, biz Anayasadan ay
rılmamayı esasen kabul ettikten sonra ad çekmek 
gününün 23 Mart mı, 30 Mart mı, veya 5 Nisan 
mı olması üzerinde reylerimizi izhar edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, hukukî mütalâalar 
üzerine fikir beyan etmek veya yeni hukukî mü
talâalar getirmek yoluna gidersek bu işin kısa bir 
zamanda neticesini almaya imkân yoktur. Şu hal
de hangisi? 23 Mart mı, 30 Mart mı, 5 Nisan 
mı, hangisi memleketin menfaatine, Senatonun 
faaliyetine muvafık ise onun tesbiti daha muva
fık olur, kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, bilhassa Sayın Özden bir mütalâa 
peyan ettiler; Anayasanın 10 ncu maddesiyle 
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Seçim Kanununa ve Partiler Kanununa taallûk 
eden hususlar hakkında mütalâalarını beyan ve 
o kanunlara ögre 23 Martın zaruri olduğu fikri
ni müdafaa ettiler. Ve bu mahzuru bu suretle 
bertaraf etmek Anayasa ile de çelişme halinde 
değildir. Şimdi bu 23 Martta olmasının mahzuru 
var mıdır, yok mudur? Muhterem arkadaşlarım 
mahzuru vardır, o mahzur da şudur: Arkadaşla
rım samimî olarak ifade ettiler, hakikati dile ge
tirdiler. Kur'a çekildikten sonra Senatoda ekseri
yeti temin zor olur. Efendim bu Senato ü/ele
rinin vazife anlayışı ile kabili telif değildir, fi
lân. Bunlar edebiyattır arkadaşlarım. Hakikat 
başkadır, ideal başkadır. İdeal şudur: Her ne 
suretle olursa olsun kur'a çekilirse 5 Hazirana 
kadar Cumhuriyet Senatosu üyeleri buradan çık
masın. Bendeniz o kanaatte değilim. Niçin deği
lim? Serd edilen 23 Mart olması fikrinin esası, 
Partiler Kanununun aynen tatbikidir. Ama Par
tiler Kanununun 2 nci maddesi bu müddeti kı
sıtlamak salâhiyetini Seçim Kanunu verdiğine gö
re... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yalnız Se
çim Kanununda değil, Partiler Kanununda da. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Devamla) — Se
çimden evvel 42 + 30 günü 23 Marta tesadüf 
eder. Bunu 60 güne indirmek daima mümkün
dür. Hiçbir mahzuru kanuni yoktur. Buna im
kân yoktur. Hem mensuboldukları partide ala
cakları vazife, hem şahsi vaziyetlerini kurtarmak 
endişesi kendilerini ister istemez partilerinden ve 
Başkanlarından müsaade almak yoluna sevk ede
cektir. Şimdi 5 Nisanda niçin olmasın? Ana
yasaya aykırı değildir bu. Ama 5 Nisanda olma
sının bir faydası yoktur. Bayram tatili giriyor, 
tabiatijde tatil edecek. Binaenaleylh, bunu 30 
Marta alırsak hem teamül hukukuna riayet etmiş 
oluruz. Geçen sefer 31 Mart olarak kabul etmedik 
mi? Ve pekâlâ hiçbir iş aksamadı. Orada filha
kika Seçim Kanununda müddet 35 gün idi, bu 
sefer 32 ye indirildi. Ama bu müddeti 30 güne 
indirmek salâhiyetini Partiler Kanunu Seçim Ku
ruluna verdiğine göre o mahzuru o surette ber
taraf etmek mümkündür. Benim burada muha
lefet şerhlerinden muhterem üstadımız Amil Ar-
tus'un muhalefet şerhine ilişeceğim. Şöyle de
mektedir, 25 Mart, 5 Nisan tarihleri, - kendi
leri burada değil, isterdim dinlemelerini - ta
rihinde yapılmasının Anayasanın geçici 10 ncu 

I maddesine aykırı düşmiyeceği yolundaki görüş, 
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sözü edilen Anayasanın geçici 10 ncu maddesine 
aykırıdır. Yani 23 Marttan başka her hangi bir 
güne çıkarılırsa ki, Sayın Zihni Botille beraber 
bu şerhi imza etmişlerdir, Anayasaya muha
liftir. Halbuki Sayın Artus orada böyle ifade 
etmediler ve dediler ki, 5 Nisana taraftar deği
lim. Ama 30 Mart olursa kabul ederim. Böyle de
ğil mi? Sayın Betil hatırlarsınız. Bunu bu şekil
de ifade ettiler, burada başka bir şekilde imza 
etmeleri hususunda ya bir zühul var veya bir yan
lış vardır. Bunu arz etmeyi muvafık gördüm. 

Hulâsa arkadaşlarım; içimizde çok kıymetli 
hukukçular vardır. Benim gibi elinde hukuk dip
loması olmıyan bir arkadaşınızın mütalâalarını 
garip görmemenizi rica ederim. Ben de diploma
mı hayattaki tecrübelerimden almış bulunuyo
rum, okumaktan almış bulunuyorum. 30 Mart bü
tün mahzurları bertaraf edecek bir tarihtir ve 
hiçbir mahzuru yoktur. Bilâkis önümüzde bir 
misal de vardır. Bunu bu suretle kabul buyurur
sanız hem birbirimizi, efendim parti taktikler* 
gibi, şudur, budur gibi ithamdan kurtarmış olu 
ruz, hem de Arapların dediği gibi «Hayrül 
umur - u evsakiha» Ortası en iyisidir. Ve bunun 
için de bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ede 
rim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN ( Artvin) — Sayın Baş 

kan, muhterem arkadaşlarım; Anayasa ve Ada 
let Komisyonunun, kararımızın hemen ertesi gü 
nü toplanıp meseleyi. görüşmek suretiyle bir ka 
rara bağlamış olmasından dolayı bu komisyonr 
tefekkür etmek isterim. Çünkü içimde bir endi-
şe vardır, bu komisyon toplanmıyacak ve bu mev
zu bugün kürsüye getirilmiyccck diye. Yahu: 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun kendis'ne mev
du vazifenin hududunu taşmak suretiyle bizi bu 
rada belki de fazla gelen bâzı görüşmelere sevk 
ettiği de bir vakıadır. Kendisine, Başkanlık Diva 
nınm almış olduğu 23 Martta ad çekmenin yapıl
masına dair kararın Anayasaya aykırı olup ol 
madiği hususu görev olarak verilmiştir. Bina 
enaleyh bu komisyon aykırıdır veya değildir de
mek suretiyle meseleyi halletmek lâzımgelird". 
Neticede aykırı olmadığı noktasında bir görüşe 
varılmıştır. O itibarla da ondan fazla olan kısım
larında mütalâa getirmek suretiyle bizi yeni gö
rüşmelere sevk etmiş bulunuyorlar. 

Aziz arkadaşlarım şimdi Anayasaya aykırılıL 
mevzuubahsolmadığma göre hangi gün daha mü 

nasibolur meselesi üzerindeki görüşümü samimî 
olarak arz edeceğim. 

Bir kısım muhterem arkadaşlar ad çekmeden 
sonra artık burada seçime tabi olsun veya olmasın, 
ekseriyet bulmanın kolay olmadığını ifade bu
yurdular. Geçmiş dönemde hakikaten bunun mi
salini görmüşüzdür. Hiç şüphe etmiyorum ki, 
bilhassa muhterem Adalet Partili arakdaşlarım 
şimdi Millet Meclisinde çetin mücadelesi yapıl
makta olan seçim kanunlarının buraya gelmesini 
bekliyorlar ve bu kanun üzerindeki görüşmeleri 
kendi görüşlerine göre o süre içerisinde bitirip 
halletmek suretiyle ondan sonra bu ad çekilişine 
gidebileceklerini ümit ediyorlar. Ben yine sami
mî olarak inanıyorum ki, eğer bu ümit hakika
ten herkese yerleşmişse bir aldanış içerisinde bu
lunuyorlar. Yani Adalet Partili arkadaşlar geti
recekleri kanunu bir gün içerisinde burada görü
şüp çıkaracaklarını zannediyorlarsa, hesaplarını 
buna göre yapmışlarsa hemen arz edeyim ki, bu
nun bin bir mukabil tedbiri içerisinde bu kanunu 
hele istedikleri zamanda ve istedikleri gibi çıkarıl
ması da mümkün değildir. Ve bunun çabası ve 
mücadelesi de her halde rahatlıkla yapılacaktır. 
Onun için 5 günde bu kanunun çıkması üzerinde 
hiçbir tesiri olmaz muhterem arakdaşlarım. Bunu 
'cabul edelim. Yani beş gün icabederse hiçbir 
ınrette çalışamaz hale getirir. Ama beş gün için
le bu meselenin halledilmesi mümkün değildir. 
fjltfen kabul edin. Gayet samimî söylüyorum. 
lizin düşünceniz bu. Ama bu sizin düşüncenizin 
çarşısında bulunan düşüncelerin de mevcudoldu-
~-unu kabul ediniz lütfen. Nitekim bu meydan
ladır. Iş'.n hakikat tarafı budur. Sizin birinci 
vazifeniz... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, şimdi karşılık-
'ı konuşuluyor. Hakikaten mevzuu şu veya bu 
lüşünce şeklinde olabilir. Ama bizim asıl mev
humuz ad çekmedir. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ad çek
meye geliyorum Sayın Başkan. Mesele bu olunca 
:ıd çekmeyi ne zaman yapalım? Aziz arkadaşlarım, 
biz her şeyden evvel seçimlerin sıhhatle cereyan 
etmesini istemez miyiz? Biz, bizim yeni Anayasa
mızda büyük bir müessese olarak kurduğumuz 
Yüksek Seçim Kurulunun bizden olan ve sırf bi-
7Âm için olan bâzı isteklerini bir anlayışla karşı
lamak mevkiinde değil miyiz? Yüksek Seçim Ku
rulu diyor ki, siz eğer aym 23 ünde kur'aları 
çekmezseniz, ad çekmeyi yapmazsanız ben şıkın-
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tıya düşeceğim işlerimde, biliyorum ki, sıkıntıya 
düşeceğim. Yüksek Seçim Kurulunun yazısı ziya
desiyle nazik bir tarzda kaleme alınmıştır, kendi 
nezaketini göstermiştir, kendisinden zaten bu 
beklenirdi. Ama bu yazıların içinde eğer Cum
huriyet Senatosunun Muhterem Genel Kurulu ad 
çekmeyi benim temenni ettiğim gibi 23 ünde ka
bul mryurarsa ben vazifelerimi rahatlıkla görü
rüm ve size üzerinde itirazlar bahis konusu ol-
ınıyacak kadar mükemmel bir seçim veririm. Ak
si halde vâki olacak hatalardan, kusurlardan do
layı eğer töhmet altında kalması lâzımgelirse bu
nun vebali ve günahı o zaman bu ad çekmeyi gü
nüne bağlayanların olacaktır mânasını taşıyor. 

HÜSEYİN KALPAKLI03LU (Kayseri) — 
Öyle, yazılı zaten... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Mâna
sını taşıyor, dedim. Efendim, lâfımı dinlesen 
zaten bu kadar şeyi anlarsın. Mânasını taşımak
la yazılı yazmak arasındaki farkı Kalpaklıoğlu 
arkadaşım muhakkak bilir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Memnun olduk, teşekkür ederim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, şimdi arkadaşlarım lütfetsinler, bu mesele
yi politik görüşler içerisine almıyalım. Kur'a 
çekilirse devamlılık daha çok olur. Ben size te
min ediyorum. Hayati mevzu haline gelen mese
le de kur'ayı çeken insanları siyasi partiler da
ha çok burada oturtmak imkânına sahiptir. Hele 
birisi kur'ayı çeksin ondan sonra ben de siyasi 
parti olarak gel de burada otur diyeyim. O da 
gelmezse, oturmazsa onun ayağına bir karpuz ka
buğu koyduğum gibi gider oraya seçimi kaza
namaz. Önseçimi kazanamaz diĵ e düşünür. Biz 
de siyasetin içinden geldik. Bu meseleleri hep 
biliyoruz. Onun için hiç meseleleri oralara gö-
türmiyelim, Yüksek Seçim Kurulunun bizden 
istediği ve bizim için olan vazifesini kolaylaştır
mada anlayışa vararak 23 Mart tarihini, Başkan
lığın da teklif ettiği veçhile, lütfen kabul ediniz. 
Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmalar esprili 
oluyor. Mevzu biraz ciddî onun için hafif oluyor, 
yani rahat oluyor. Sayın Önal buyurunuz efen
dim. Vazgeçti sesleri geliyor. Yoksa gelmiyor 
musunuz? Adınızı sileriz efendim. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Anayasanın geçici 10 ncu mad

desi Haziranı esas almıştır. Haziranın haftası
nı esas tutmuş, haftasındaki pazar günü seçim 
yapılır demiştir. Bu haziranın birinden yedisi
ne kadar olan günler ihtiyarî günlerdir. Bazan 
üç, bazan beş, bazan da yediye raslıyabilir. Bu 
itibarla Haziranın birini almak zaruridir. Birin
den iki ay öncesi ise 30 Mart olur. Bundan ev
vel 1964 seçimlerinde de yine 30 Mart kur'a çek
me günü olmuştur. Bu itibarla bu eski geleneği 
anane haline gelmiş olan esası kabul ederek ve 
son olarak da bir tek kur'amız kalmıştır, çekile
cektir. Bu hayırlı gündür aynı zamanda. Suphi 
Batur Beyin dediği gibi arefe günü çekilmiş olur. 
Memlekete, millete hayırlı olur, bunun üzerinde 
uzun münakaşalar yapmaya hiç lüzum yok. Ana
yasa ve Adalet Komisyonu esasta gayet doğru 
karar almıştır ve kendisinden isteneni vermiştir. 
Gün tasrih etmemiştir. 23 Mart, 30 Mart, 5 Ni
san da olabilir. Hakikaten iki ay önce dendiği
ne göre, 5 Haziranda da yapılacağına göre se
çimler 5 Nisan da, 30 Martta, 23 Martta da ola
bilir. Ama biz ondan evvel bir gelenek kurmu
şuz ve bu geleneğe göre, 30 Martta, bir hayırlı 
günde çekilmesinde hiçbir mahzur yoktur. Bu 
şekilde bu işin halledilmesini arz eder. hürmet
lerimi sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergeleri 
çoğaldı. Yalnız altıncı üye olarak Sayın İnce-
oğluna söz vereceğim, ondan sonra yeterlik öner
gelerini oylıyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, ben 
de söz istemiştim, benim sözüm ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın Atalay siz son söz is
temiştiniz. Ancak yeterliklerden sonra size söz 
verebileceğim. 

MUSTAFA İNCEOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, burada mühim olan bir nokta var. Kanun, 
Anayasamız seçimden iki ay önce kur'a çekil
mesini emretmiş. Eğer denseydiki, seçimden ön
ce iki ay içinde çekilir.O zaman bu iki ayın 
her hangi bir gününde kur'a çekmeye cevaz ve
rilebilirdi. Bu iki kelime arasında büyük fark 
vardır. Biri önce diyor, diğeri içinde diyor. Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve sair ka
nunlarda, meselâ temyiz müddeti vardır. 15 gün 
içinde temyiz edilir. Adam, hüküm verildiği 
gün, kendisine tebliğ edildiği gün temyiz edebi
lir, 15 nci gün de temyiz edebilir, Bu muhay-
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yerdir. Fakat Anayasamızın burada bize bir 
muhayyerlik vermemiş ki, iki ay önce demiş. Ay 
ne ile ifade edilir. 5 Haziranda seçim yapıla
caktır. ona tekabül eden gün ay olarak kabul 
edilir. Binaenaleyh beşidir. İki ay önce yani 
5 Nisan seçimin, kur'anın çekileceği gündür, 
Bunu Anayasa sarahatle ifade etmiş demektir. 
Kalkıp ta burada bunu tefsir etmeye bizim yet
kimiz yoktur. Şu gün veya bugün olsun demeye 
yetkimiz yoktur ve bendeniz şahsan Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda da bu beyanda bu
lundum. Verilen takrir iki kısmı ihtiva ediyor. 
du. Her iki husus da Anayasaya aykırı olmadı
ğı ileri sürülüyordu. Bendenizin şahsi görüşü
me göre, diğer tarihin Anayasaya aykırı oldu
ğunu beyan ettim. Bunun için söz aldım ve ko
nuşmuş bulunuyorum. 

Bir de ikinci husus var muhterem arkadaş
larım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
deminden beri kontrol edeceksiniz mülahazasiy-
le sustum., Sayın İnceoğlu Komisyon raporu
nun aleyhinde bulunuyor. Halbuki Komisyon 
kararma muhalif değildiler. Kendisi ne sıfat
la konuşuyorlar? Zatıâliniz Komisyon üyesi ola
rak karara muhalif değildiniz hangi sıfatla ko
nuşuyorsunuz şimdi? 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (De
vamla) — Ayrı ayrı oya konuldu. Herkes ayrı 
ayrı oylarını bildirdiler. Ben Anayasaya aykı
rı olduğu için karara aykırı oy kullandım. 
Siz de orada idiniz. Benim ne şekilde oy kullan
dığım ve verilen oyların adetleri bellidir. Rica 
ederim buna niçin itiraz ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu mesele zaten 
iki kişi arasında görüşülmüyor. Başkanlığa hi
tabetti Sayın Betil. Bir dakikanızı rica ediyo
rum. Sayın Betil bir iddiada bulundular. Bel
ki Başkanlık Divanı bir hata yaptı. Bir dakika, 
bir bakalım efendim. 

Sayın İnceoğlu, siz raporda muhalefet şer
hiniz, muhalif . olarak bir mütalâanız yok. 
Olsa muhalefet şerhinizi arıyacaktır, o da yok. 
Binaenaleyh... 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (De
vamla) —• Yazamamışlarsa ben ne yapayım?.. 

BAŞKAN —• Bütün tarihlerin Anayasaya 
aykırı olmadığı mütalâasına iştirak etmiş gö
züküyorsunuz. Onun için lütfen, sözünüzü 
kesmiyorum ama bitirmiş kabul ediyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yeterlik önerge
sini oya koyabilmekte kendilerinin konuşmuş 
olduğunu kabul etmeye ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu, sözünüzü bu 
noktada bitirmiş kabul ediyorum. Konuş
ma hakkınız yoktu. Başkanlık Divanı olarak 
ben kontrol etmedim ve burada hata yaptım 
efendim. Sayın Betil'in hatırlatmasına çok te
şekkür ederim. 

Sayın Atalay, Başkanlık Divanının bu 
mevzuda sözcüsünüz. Söz istiyorsunuz. Son 
söz sırasında Sayın Betil yazılı, sonra Sayın 
Güzey var ve 17 sayın üye var. Fakat sözcü 
söz istiyor. İsterse Sayın Betil'e ondan sonra 
söz vereceğim, istemezlerse vermeyiz. Yeterlik 
önergesi vardır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, mesele Anayasa ve Adalet Komis
yonunun raporuyla aşağı - yukarı vuzuha er
miştir. Komisyona havalesini istiyen arka
daşlarımız 23 Martta adçekmenin Anayasanın 
geçici 10 ncu maddesine aykırı olacağını, bu se
beple Umumi Heyette bütün üyelerin hu
kukçu olmadıkları 10 ncu geçici madde ile 23 
Martta adçekmenin 'bir tezat tenkil edip et
mediği, hukuka aykırılık olup olmadığı, 
kanunlara aykırı bir cihetin olup olmadığı
nı ihtisas erbaplarından müteşekkil, yani bir 
ihtisas komisyonu olan Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna havalesini istemişlerdir, teklif sa
hibi Umumi Heyetin temayülü ile bir kere 
daha iddia veçhile Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna, Anayasanın 10 ncu maddesine aykırı 
olup olmadığını tesbit için göndermişti. Ana-
vasa ve Adalet Komisyonumuz ne diyor? 23 Mart 
tarihi. 30 Mart tarihi ve 5 Nisan tarihlerinde 
her hangi birisinde adçekmenin, Anayasanın 
geçici 10 ncu maddesine aykırı olmadığını tes
bit etmiş bulunmaktadır. 

Sayın öçten'in 5 Nisanda adçekmenin 
Anayasaya aykırı olmıyacağı şeklindeki görüşü
ne, komisyon üyelerinden bir kısmının mu
halefet şerhleri vardır. 

Komisyon bir ihtisas yeri olarak Anaya
saya. aykırılık görmemektedir. O halde, 23 
Mart, 30 Mart ve 5 Nisan tarMerinden birisinde 
adçekmenin mümkün olacağı ifade edilmekte
dir. Bu tarihlerden hangisine itibar edilir, 
hangisine itibar edilmesi lâzımdır? Bu bir 
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siyasi takdir meselesi mi olacaktır? Çoğunlu
ğun diğer her hangi bir takdir ölçüsü almadan 
iradesini serbestçe bu üç tarih arasında izhar 
etmesi imkânı var mıdır, yok mudur? Şayet 
Başkanlık Divanının 30 Marttaki, ittifakla alın
mış kararı üzerine bu seçimin 30ı Martta baş
langıç tarihinin Yüksek Seçim Kurulunca 
ilânından sonra Yüksek Seçim Kurulu Yüce 
Heyetinize başvurup seçimin başlangıç tarihi 
siyasi partiler kanunundaki âmir hükümlere 
ve Anayasanın 75 nei maddesinde seçimleri 
sevk ve idare mesuliyeti kendisine tevdi edi
len bir heyet olarak adçekme için yeni bir 
tarihin tesbitini istememiş olsaydı. Eğer 
karşımızda Yüksek Seçim Kurulu gibi Ana
yasanın 75 nei maddesiyle vazifelendirilmiş 
bir heyetin talebi olmasa idi, Yüksek Heyet 
bu tarihler arasında serbestçe siyasi takdirini 
kullanabilirdi. Ama, kurulmuş bir gelenek 
yoktur, kıymetli arkadaşlarım. 30 Mart 1964 
te ad çekmeye başvurulmasında Yüksek Heye
tin verdiği karar da bir gelenek değildir. Ne 
idi o zamanki münakaşaların mihrakını teşkil 
eden husus; 30 Mart'taıı önce ad çekmenin za
ruretini Sayın Vasfi Gerger'in ifade ettiği üzere 
verilen cevapta bir önceki tarihin tatile ras-
laması, Pazara raslaması gibi bir mecburiyet 
tahtında ve o zaman Siyasi Partiler Kanunu
nun mecburiyeti ve çeşitli işlerin yapılması gibi 
bir yükümlülük de olmadığı için 30 Mart ta
rihine oy verme gününden önceki bir tarihin 
tesbiti gibi bugün ortaya atılan fikirler de 
yoktu. Gerçekten 2 ay önceki tarihin mebdei 
oy verme günü müdür, yoksa Sayın özden'in 
dediği gibi, tesbit edilen seçimin başlangıç ta
rihi midir? Eğer kelimelere sıkı sıkı bağlana
cak olursak, geçici 10 ncu maddedeki seçim tâ
biri oy verme günü değil, yani 5 Haziran de
ğildir. O zaman 30 Mart'a dönmek lâzım. Seçi
min başlangıç tarihi 30 Mart'tır. Bu 30 Mart 
seçim dönemi tarihidir. 30 Mart'a itibar etmek 
lâzımdır. Eğer kelimelere sıkı sıkı bağlanacak 
olursak o zaman 30 Mart'tan önceki iki aya git
mek lâzımdır ve bu şekilde de 30 Mart son bir 
tarih olur. Ama mühim olanı bu sıkı bağlılık
tan önce, bir münasip tarihin yapılıp yapılma-
masmdadır. Eğer Yüksek Seçim Kurulu 24 Ni
sanda ön seçimin yapılması zaruretine, eğer 
Yüksek Seçim Kurulu 25 Mart'ta ilçe seçim 
kurullarına mutlak surette (a) veya (b) böl

gesinde, hangisi çıkmışsa, (a) veya (b) böge-
siııdeki yerlerde seçim kurullarına müracaat 
zaruretini ifade etmeseydi. Ve yine Yüksek 
Seçim Kurulu ön seçime iştirak edecek delege
lerin isimlerini her ilçeye göndermek mecburi
yetindeyim, ben tarihlerde bu bakımdan her 
hangi bir şekilde tasarruf yapıp geçici ikinci 
maddeden istifade etmek imkânına da sahip de
ğilim gibi, çok mücbir sebeplerle önümüze 
gelmeseydi, takdirlerimizi kullanabilirdik. Ama 
Yüksek Seçim Kurulu ben sıkıntı içindeyim, 
seçimi selâmetle yürütebilmek için (Onu ifade 
etmiyor sesleri) Evet onu ifade ediyor. Götü
rebilmek için, 23 Mart tarihinde ad çekme za
rureti vardır, diye karşımıza gelince Başkan
lık Divanı Yüksek Seçim Kurulunun bu ta
lebini müspet karşılamış ve huzurunuza getir
miştir. Ekseriyet olarak bizim o zamanki ka
rardaki görüşümüz müesseselerin birbirine 
karşı olan saygısının bir icabı olarak asgari 
bir şekilde Yüksek Seçim Kurulunun bir ta
rihte müspet olarak bir hizmeti görebilmesi 
için gösterdiği günün, mücbir bir sebep yoksa, 
mutlaka eğer bizi her hangi bir tarihe götüre
cekse, ona müsbet bir şekilde eğilmekten iba
rettir. Ve onu hoşgörlükle karşılamaktır. Eğer 
biz hukuka bağlılık anlayışı içinde isek, eğer 
biz müesseselerin taleplerine itibar etmek ih-
tiyadını ve geleneğini kurmak istiyorsak, Yük
sek Seçim Kurulunun talebine hayır diyemeyiz 
kolay kolay. Yeter ki, bu talepten bizi uzak
laştıracak, müsbet, inandırıcı ve zarurete gö
türecek her hangi bir sebep varsa. Yoksa, her 
hangi bir şekilde davranış objektif olmıyacak-
tır ve bizim itibarlı müesseseler karşısındaki 
davranışımızı haklı gösterecek neticeye de bizi 
ulaştırmıyacaktır. Bu sebeple ekseriyet görüşü 
olan Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divnınm 
müsbet görüşüne Yüksek Heyetin iltifat etme
sini rica edeceğiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gelen yeterlik önergelerinden 
bir tanesini okutuyorum. 

Sayın Başnanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni saygılarımla arz ederim. 
İstanbul 

Rifat öztürkcine 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.,? Kabul edildi, 
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Sayın senatörler, bu umumi konuşma üzerine 
ve umumi konuşma sırasında üç tip önerge gel
di. Bir tanesi Sayın Gündoğan'a ait. Hemen 
seçimi yapmalıyız, diyor. Okutacağım şimdi. Bir 
tanesi - ki üç tanedir bunlar - Sayın Öztürkçine, 
Sayın Tigrel, Sayın Hancıoğlu'na aittir. 30 Mart 
tarihini teklif ediyorlar. İlk veren Sayın Han
cıoğlu'na iltihak ediyorlar mı? Sayın Öztürkçine 
ve Sayın Tigrel.? (Ediyoruz, ediyoruz sesleri.) 
ikincisi bu. 

Üçüncüsü de Başkanlık Divanının metninde 
23 tarihi deniyor, bu tabiî olarak zaten gelecek. 

Şimdi, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim gibi seçim 30 Mart 

1966 günü bağlıyacaktır. Oy verme günü seçime 
taallûk eden dönemi sadece bir safhası bulun
masına göre ad çekmenin 30 Mart 1966 tari
hinden 2 ay evvel yapılması gerek Anayasanın 
geçici 10 ncu maddesine gerek 304 sayılı Ka
nunun muaddel 4 ncü maddesi! hükmüne göre 
zaruri olduğundan çoktan geçmiş olan ad çek
me süresinin, daha fazla geciktirilmemesi mâ
nasını arz ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Say m Başkanlığa 
Kura çekimi tarihinin 30 Mart 1966 Çar

şamba günü yapılması hususu Anayasaya ay
kırı olmadığından, evvelce müesses teamüllere 
uyularak bu tarihte yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

BAŞKAN —• Başka önergeler de var, oku
yoruz efendim. Sayın Gerger'inin. 

Yüksek Başkanlığa 
Ad çekme gününün 23 Mart 1966 tarihi ol

masını arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

Yüksek Başkanlığa 
Ad çekme gününün, Yüksek Seçim Kurulu

na da yardımcı olmak üzere, 23 Mart 1966 ola
rak tesbiti hususunun oya konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Efendim, önergeler gelmiştir, 
usulümüze devam ediyoruz, üç tip önerge geldi. 
Bir tanesi Sayın Gündoğan'm, hemen çekmeye 
mecburuz, diyor. Yalnız Sayın Gündoğan'dan 
bir şey sormak istiyorum. Bir özel toplantıda 
bu işler yapılacak, tüpler vardır. Başkanlık 
Divanına bu imkânı vermiyor. Önergenizi izah 
edeceksiniz, tekrar okutacağım, ondan sonra. 
Okutuyorum efendim, aykırılık sırasını şöy
le kabul etmiştir, Başkanlık Divanı. En aykırı 
bu önergedir, ondan sonra 30 Mart tarihi, son
ra 25 Mart tarihi teklif edilmektedir. Sonra 
kararın metnindeki 23 Mart tarihi. Bu sırayla 
okutuyorum. 

(Fikret Gündoğan'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan izah 
edecekler. Sayın Dinekli, daha evvel 25 Mart 
tarihi teklif eden Sayın Gerger'in önergesi var, 
ona iltihak ediyorsunuz her halde. 

MUSTAFA DİNEKLİ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, önergemde 
Sayın Başkanın da nazarı dikkatini celbettiği 
gibi, ad çekme işleminin hemen yapılmasına 
dair talebim. filhakika biraz sonra izah edece
ğim hukukî görüşlerime bağlıdır. Evvel emir
de şunu arz etmek isterim. Bu ad çekme işlemi
nin hangi merci, makam veya kurul tarafın
dan yapılacağına dair kanunlarda sarahat yok
tur. Öyleme geliyor ki, ad çekme muamelesi 
Yüksek Senatonun Heyeti Umumiyesinin yap
ması lâzımgelen bir faaliyet cümlesinden de
ğildir. Çünkü seçimlerle bir kısım seçimlerin 
yenilenmesini derpiş eden kanunlar açıkça, 
seçikçe bu muamelenin hangi zamanlarda ve 
ne suretle yapılacağını yazmış bulunmaktadır. 
Bu kanunların emrini yerine getirmek zaruri 
olduğuna göre, ad çekme işleminin vakit gelin
ce haddizatında Heyeti Umumiyece değil, Baş
kanlık Divanınca yapılması gerekir. Buna bu
nun tersine bir hüküm gösterirseniz febiha... 
Ama... (A. P. den gürültüler) 

Efendim, ben kanunlardaki maddelere ba
karak söylüyorum. Hem de bundan evvel ya
pılan ad çekme işlemi, Heyeti Umumiyece ya
pıldığına göre bir nevi teamül teşekkül etmiş, 
ona uyalım, uymıyalım değil. Lâkin bu ad 
çekme işleminin hangi gün yapılacağı meselesi 
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Anayasa açısından hakikaten halledilmelidir. 
Peşinen söyliycyim ki, ad çekme işlemini beş 
Nisan tarihinde yapmak istiyen yahut o gün 
yapılmasını Anayasaya aykırı bulmıyaıı görüş 
tamamiylc Anayasaya aykırıdır. Çünkü, ka
nunlar seçimden bahsetmektedir. Seçim gü
nünden bahsetmemektedir. Seçim günü ile se
çim aynı şeyler değildir. Seçim başladığı ta
rihten bittiği yani rey verileceği güne kadar 
devam eden hukukî, siyasi bir işlemdir, işlem
ler mecmuasıdır. Siz seçimi münhasıran oy 
vermeden ibaret sayıyorsanız ve bütün ondan 
evvelki işlemleri seçimden addetmiyorsanız bu 
takdirde seçimin hukukî niteliği hakkında ki
fayetsiz bir bilgiye sahibolursunuz demektir. 
(Sağdan, müdahaleler) 

Bu fikri savunanlar için söylüyorum. Çün
kü, Yüksek Seçim Kurulu teşekkül etmeden, ön 
seçim yapılmadan, seçmen kütükleri asılmadan, 
itirazlar yapılmadan, oy verme günü sellcme-
hüsselâm herkesin seçime girmesi mümkün de
ğildir. Seçimi bir küllolarak alırsanız. Seçimin 
başlama tarihi olan an ne ise ondan iki ay önce 
adçekmeye mecbursunuz. Ondan evvelki iki 
ay ise, haddi zatında kanunların lâfzına bağlı 
kalırsanız, bu 30 Mart olacaktır. Ama lâfza 
bağlı olmamak endişesi ile ben de ifade ediyo
rum ki, en son nokta 30 Marttır. 30 Marttan 
sonra çekilecek adlar, seçimin hukukî olma
ması niteliğini götürür. Bu itibarla mutlaka 
adçekmenin 30 Marttan evvelki bir günde ya
pılmasında Anayasa zarureti vardır. Bunun 
23 Martta olması ise; bu işlemi yapacak Yüksek 
Seçim Kurulu kararının diğer kanunlarda se
çim işlemi için icabeden muamelelerin yapılma
sı hususunda gösterilen müddetlerin muhafazası 
kasdına makrundur. Bu müddeti kısaltmak 
için Yüksek Seçim Kurulunun salâhiyeti oldu
ğuna değinen görüşler de haddi zatında doğru 
değildir. Çünkü Cumhuriyet Senatosunun, Yük
sek Seçim Kurulunu geçici 2 nci maddeye göre 
müddetlerin kısaltılması yolunda bir karar al-
mıya sevk etmeye salâhiyeti yoktur. Yüksek 
Seçim Kurulu bu tarihler içinde, kanunların 
takdir ettiği müddetler içinde yapmayı öngör
müş ve böyle bir karar vermişse Senato bu ka
rara hayır sen bu müddetleri kısalt, daha az za
man içinde seçimleri yap demeye yetkisi yoktur. 
Çünkü yetkinin doğrudan doğruya Yüksek Se
çim Kuruluna aidolduğu geçici ikinci madde

nin metninde musarrahtır. Bu itibarla önerge
mi hakikat halde lâfza bağlı kalırsanız ve 
nihayet seçimden sadece oy vermeyi değil, bü
tün işlemleri anlarsanız mutlaka 30 Marttan 
evvel yapılması zaruretini anlatmak için ver
dim. İltifat etmenizi rica ederim. 

Şu anda Partimin verdiği bir takririn varlı
ğım işittim. 23 Mart diye teklif edilmiş. Bu
nun da Yüksek Seçim Kurulunun kararma uy
gun olduğunu kabul ediyorum. 

BAŞKAN —• Efendim her halde takriri geri 
alıyorsunuz, iltihak ettiğinizi beyan ettiniz çün
kü. 23 Mart olması hususuna iltihak edi
yorsunuz, demektir. (Soldan, öyle öyle sesleri) 

Efendim bir dakikanızı istirham edeceğim. 
Başkanlık Divanı teknik bakımdan işleri yü
rütmek mecburiyetindedir. Birçok önergeler 
geliyor. Mahiyetlerini anlamak mecburiyetin
deyiz. Oylamıya geçmeden evvel, müzakereler 
sırasında bir açık oy isteyen önerge gelmiştir. 
Tüzük gereğince bunu muameleye koyacağım. 
Önergeyi verenlerin isimlerini okuyorum. 

Sayın Hazer burada, Sayın Bekata burada, 
Sayın Melen burada, Sayın Yetkin, burada, Sa
yın Zeki Tolunay.. Buradalar. Sayın Kmâil Coş-
kunoğlu.. Buradalar. Sayın Salih Türkmen.. Bu
radalar. Sayın Ekrem Özden.. Buradalar. Sayın 
İbrahim Saffet Omay.. Buradalar. Sayın Fehmi 
Alpaslan.. Buradalar.. Sayın Sabit Kocabeyoğ-
lu.. Buradalar. Sayın Sakıp Hatunoğlu.. Bura
dalar. Sayın Zeki Kumrulu.. Buradalar.. Sayın 
Nejat Sarlıcalı.. Buradalar. İsmi bulunup oku
nanı] yan bir sayın üye daha vardır, efendim, 
o da Sayın Cemal Yıldırım. 

Efendim önergelerden bir diğeri daha gel
miştir, umumi konuşmalar sırasında. Beş Ni
san tarihini teklif ediyor. Aykırı önerge ola
rak onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın muvakkat 10 ncu maddesi ad 

çekme hakkında sarih hüküm ihtiva etmekte
dir. Bu tarihin 5 Nisan olarak tesbiti icabet-
mektedir. Bu yolda oya konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

BAŞKAN •— Önergeyi dinlediniz. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Geri alıyorum 

efendim. 
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BAŞKAN — Bu önerge geri alınmıştır. 
efendim. İkinci aykırılığı, 30 Mart önergeleri
ni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kur'a çekimi tarihinin 30 Mart 1966 Çar

şamba günü yapılması hususu Anayasaya aykı
rı olmadığından, evvelce müesses teamüllere 
uyularak bu tarihte yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

BAŞKAN — Görüşmek istiyen sayın üye 
yok. Oylama işlemine geçiyorum. Açık oylama 
teklif edilmiştir. Bütün önergelerin açık oyla 
yapılması teklifi vardır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Birden yapalım efendim. 

BAŞKAN — Şimdi sayın senatörler açık 
oylama bütün takrirler hakkında teklif edili
yor. Kutuları dolaştırtabilirim fakat ayrı ayrı 
yapılması istendiği için ayrı ayrı yapılacaktır. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 
— Üç tanesini de ayrı ayrı sepetler koyarak 
yapmak mümkün olmaz mı? 

BAŞKAN — Üç tanesini de beraber oku
tup yapmak mümkündür. Fakat ayrı ayrı ya
pacağım efendim. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, usul olmaz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz isti

yorum, hangi önerge oylanacak? 
BAŞKAN — Oylamaya 'geçtik, önergeleri 

oyluyacağız. 30 Martta çekilmesini istiyen öner
geyi oyluyacağız. Sayın Özdeniz'den başlıyoruz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kabul be
yaz, red kırmızı, çekinser yeşil. 

BAŞKAN — 30 Martta çekilmesini kabul 
edenler, beyaz, reddedenler kırmızı, çekinserler 
yeşil oy verecektir, önergeleri teker teker oylı-
yacağız. 

Sayın üyeler, basılı oy kâğıdı bulunmıyan 
arkadaşlar isimlerini yazsınlar, sonra unutulu
yor, kolaylık olsun. 

Oy vermeye başlıyoruz. 
(Necati Özdeniz'den oylanmaya başlandı.) 

BAŞKAN — Adı okunup da oyunu kullan-
miyan sayın üye var mı? Varsa işaret etsin 
efendim. Oy verme işlemini bitireceğim artık. 

Adçekme tarihinin 30 Mart olmasını istiyen 
önergenin oylama neticesini bildiriyorum. 

147 sayın üye oylamaya katılmış, 1 boş, çe
kinser yok, 65 red, 82 kabul oyu ile önerge ka-
'bul edilmiştir. Sayın senatörler tarih belli oldu
ğuna göre Başkanlık Divanınımn metnini bu ta
rihi ihtiva eder şekilde okutturacağım, oyları
nıza sunacağım. («Oylamaya lüzum yok» sesleri) 
Efendim, diğer takrirleri oylatmıyacağım, ne
tice belli olmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı Kararı 

29 . 5 . 1963 günlü ve 238 sayılı Cumhuri
yet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun bir ve 
ikinci maddeleri gereğince 1/3 ü yenilenmesi 
hususunda Başkanlık Divanı aşağıdaki sayılı 
hususların tatbik edilmesi usulünü kararlaştır
mıştır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 1/3 seçim
lerinde tatbik edilecek usul : 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosunun 
30 Mart 1966 Çarşamba günü saat 15 de yapa
cağı özel bir toplantıda kur'a çekilir. 

Madde 2. — Genel oyla ve Cumhurbaşka
nınca seçilen üyeler için ayrı kur'a çekilir. 
Kur'a çekimini Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
yapar. 

Madde 3 : 
a) Genel oy ile seçilen üyeler için Seçim 

Kanununda gösterilen (A), (B) gruplarına ait 
harfler iki kâğıda ayrı ayrı yazılır ve iki tü
pe konur. 

b) Cumhurbaşkanınca seçilen kur'aya tabi 
10 üyenin adları yazılı 10 aded kâğıt tüpe ayrı 
ayrı konur. 

c) Cumhuriyet Senatosunun mevcut grup
lardan birer üye ile, o gün Divana riyaset 
eden iki Divan kâtibinden (A), (B) harflerini 
yazarak çekilecek grupları tesbit ederler. 
Bu (A) ve (B) yazılı kâğıtları iki ayrı tüpe 
yerleştirmek suretiyle bir torbaya iki boş tüp 
ile birlikte koyarlar. Cumhurbaşkanınca seçi
len 10 üyenin adlarının da aynı şekilde, ayrı 
mühürlü kâğıtlara yazılmak suretiyle, 10 tüp 
içine yerleştirilip bir torbaya konur. 

Her iki torba Divan Başkanına teslim edilir. 
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Madde : 4 - a) Kur'a Başkan tarafından 
aralıksız olarak Genel Kurul huzurunda çeki
lir. 

b) İlk olarak çıkan grup, harfli tüp 
hangi grupun harfini taşıyorsa o grup seçim 
yenileme bölgesidir. Diğer tüpler de torbadan 
çıkıncaya kadar çekime devam olunur. 

c) Beş aded tüp hangi isimleri taşıyorsa 
değişecek üyeler sayılır. 5 ismi haiz tüpler de 
aynı şekilde torbadan çekilir. 

d) Kur'a çekimi işleminin sona ermesini 
mütaakıp aynı heyet tesbiti yapar gerekli tu
tanağı tanzim eder. Bu tutanak Başkan tara
fından Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Madde 5. — Bu tutanak bir yazı ile Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — Birinci maddede yazılı adçekme 
işleminin 30 Mart 1966 Çarşamba günü saat 
15 te yapılmasını... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını 

okuttum. Siz niçin söz istiyorsunuz Sayın Ata-
lay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, bu 
husus Başkanlık Divanı kararı olarak değil 
do Yüksek Heyetin bir önerge üzerine almış 
bulunduğu karar olarak oylammalıdır. Çünkü 
Başkanlık Divanı ekseriyetinin kararı 23 Mart 
tarihidir. 23 Mart, 30 Mart tarihi olarak de
ğiştirildiğine göre Başkanlık Divanı kararı, Yük
sek Heyetin kararı ile... 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Ata]ay, ge
lişi 23 Mart olaraktır. Başkanlık Divamı kararı. 
Fakat Yüce Heyet 30 Mart olarak değiştir
mek suretiyle Başkanlık Divanının kararını 
kabul veya reddedecek. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, Baş
kanlık Divanı kararı değildir. Bir önerge 
üzerinde değişiklik hususu olarak oylanacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı ka
rarını 30 Mart olarak değişiklikle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

5. — CUMHURİYET SENATOSU 

ARAŞTIRMASI 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Ulaştırma Ba
kanı yok. Devlet Demiryolları raporu için he
yet yok. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-
yaas ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Betil'in bir önergesi 
vardır. Başkanlık Divanı da bunu böyle düşü
nüyordu, önerge geldi. 

Gündemin ikinci sırasını işgal eden Yük
sek Hâkimler Kurulu ile ilgili bir içtüzük de
ğişikliği vardır. Bunun öne alınıp görüşül
mesi teklif ediliyor. Bunu okutuyorum. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

(1) 559 a ek S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Gündemin 559 a ek sıra sayısını alan raporun 
taallûk ettiği konu göz önüne alınmak sure
tiyle 754 S. Sayılı rapordan önce görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
üyesi ve bu rapor sözcüsü 

Zihni Betil 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabu 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edildi efen
dim. 

Raporun gerekçesinin 'okunmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmedi, metne geçiyoruz. 

(Rapor okundu) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

21 . 1 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 114 ncü 

maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve beş 
arkadaşı tarafından yapılan teklif Komisyonu
muzca incelenerek reddolunmuş ve bu konuda 
Komisyonumuz tarafından tanzim edilen 
26 . 2 . 1965 tarih ve esas 2/135, karar 121 sa
yılı rapor, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun tasviplerine arz olunmuş idi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafın
dan konunun görüşülmesi sırasında, Komisyon 
Sözcüsü; Komisyonca gerekli incelemeler yapıl
mak üzere, raporu geri almış idi. 

Komisyonumuz, 12 . 1 . 1966 tarihli toplan
tısında, bu konu için sözcülüğe, komisyon üyele
rinden Zihni Betil'i seçtikten sonra, konuyu ye
niden incelemiştir. 

İçtüzüğün 114 ncü maddesi, Anayasa Mah
kemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna Cumhu
riyet Senatosu tarafından seçilecek üye adayla
rının tesbit usulünü tanzim etmekte ve adayları, 
soyadları ve bütün nitelikleri adayioblosuna ge
çirilmiş bulunan adaylar arasından yapılmasını 
emreylemektedir. 

Cenap Aksu ve arkadaşlarının teklifi, gerek
li oyun sağlanamaması suretiyle seçim işleminin 
uzaması halinde, aday toblasundakj belli aday
lara ilâveten yeniden aday gösterilmesi imkâ
nını sağlamak ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri
ne, aday tablosundaki adaylar veya bunlara 
ilâveten sonradan gösterilen adaylar dışında 
olan ve seçilme niteliğine sahip bulunan kimse
leri de seçebilme hakkını tanımak amacını güt
mektedir. 

Komisyonumuz; bu teklifi, 
«Adayların seçimden evvel üyelere a tanın

malarını imkân dâhiline sokan, adaylık müesse
sesini bir esasa bağlıyan, seçimin bir sistem dâ
hilinde ve sıhhatli cereyanını temin eden İçtüzü
ğün 144 ncü madesinin mevcut hali ile muhafa
zasının daha isabetli olacağı» gerekçesi ile red
detmiştir. 

Raporumuzun Genel Kurul tarafından görü
şülmesi sırasında Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kmaytürk ve Samsun Üyesi Enver 
Işıklar tarafından müştereken yapılan teklifi | 

ile konunun Komisyonumuzca yeniden incelen
mesi esnasında Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Refet Rendeci tarafından yapılan teklif 
ise, seçim işleminin 6 aylık devreler zarfında 
sonuçlandırılması halinde aday tablosunun 6 ay
da bir yeniden tanzim edilmesi şeklindedir. 

Konunun Komisyonumuzca yeniden incelen
mesi sırasında, Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu Üyesi Ahmet Nusret Tuna da, seçimin 
sonuçlandırılmasının uzaması halini göz 
önüne alarak, Başkanlık Divanı kararı ile aday
lığa. müracaat için aynı şekilde yeniden ilân ya
pılabilmesinin bir fıkra halinde maddeye eklen
mesini teklif etmiştir. 

Bütün bu tekliflerin yazılı ve sözlü gerekçe
si; Cumhuriyet Senatosunun Yüksek Hâkimler 
Kurulundaki münhal üyeliğe 14 . 10 . 1964 ta
rihinden beri ve Anayasa Mahkemesindeki mün
hal üyeliğe de 16 . 1 . 1964 tarihinden beri üye 
seçememiş olmasından ve o tarihlerden bu yana 
seçilme niteliğini kazanmış bulunan kimselere 
de aday olma veya göterilme imkânı verilme
sini maksada ve adalete uygun düşeceğinden iba
rettir. 

Bu gerekçe, ilk bakışta teklifleri isabetli gi
bi göstermekte ise de, mesele bütün cepheleri 
ile mütalâa olunduğu zaman görülür ki, teklifin 
kabulü, Anayasamızın dayandığı espri ve pren
sibe aykırı düşen son derece önemli mahzur
lar doğuracaktır : 

1. Gerek Anayasa Mahkemesi, gerekse Yük
sek Hâkimler Kurulu, kurulmaları Anayasa ta
rafından emredilen birer Anayasa müessesesi
dir. 

Bu müesseselerin Anayasa tarafından tâyin 
ediien görevleri de, kuvvetler ayrılığı prensibi -
ne dayanan demokratik düzenimizin yaşaması. 
bakımından, son derece önemlidir. 

Sonra bu müesseseler devamlı olarak çalı
şırlar. 

Bu durum, göz önüne alındığı zaman hemen 
kabul edilir ki, bu müesseselere üye secimi iş
leminin gecikmeye asla tahammülü yoktur. 
Zira, gecikme, müesseselerin devamlı olarak ce
reyan etmesi gereken önemli çalışmalarını aksa
tır. Binaenaleyh, İçtüzüğe seçim işleminin 6 ay
lık devreler zarfında soınuçlandırılamaması ihtima
lini nazara alarak, aday tablosunun 6 ayda bir 

I yeniden tanzim edilmesine imkân veren bir 
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hüküm eklenmesi, Cumhuriyet Senatosuna, 
mümkün olduğu kadar süratle yapılması gere
ken seçim işlemini 6 aylar ölçüsünde gecikti-
rebilme yetkisi verme mânasına gelir ki, böyle 
bir yetkiyi, Anayasamızın dayandığı espri ve 
prensipler ve sözü edilen müesseseleri a kuru
luşları maksadiyle bağdaştırmaya asla imkân 
yoktur. 

2. Bu çok yerinde mülâhazaya rağmen, de
nilebilir ki, 

(Gecikme bir vakıa olarak ortadadır. Bu ka
dar uzun sürmüş olan gecikme zarfında sözü 
edilen müesseselere üye seçilebilme niteliğini 
kazanmış, gerçekten değerli kimselerden aday 
olma veya gösterilme imkânını esirgemek, ada
let icaplarına aykırı düşmez mi?.) 

İçtüzüğe adları geçen müesseseler için ya
pılacak her seçimde gecikmeyi mazur göstere
cek ve devamlı olarak işliyecek bir hüküm ko
nulması, bu takdirde dahi, kabul olunamaz. Ol
sa olsa, bir fiili sonuç olarak göz Önüne alıp, 
fiilen husule gelmiş bulunan gecikmenin mah
zurlarını gidermek için İçtüzüğe bir defaya 
mahsus ve münhasır -olmak üzere uygulanacak 
geçici bir hükmün konulması düşünülebilir ki, 
bu düşüncenin de, mevzuatta ve tatbikatta bir 
istikrar sağlama prensibi ile bağdaştırılması ka
bil değildir. 

o. Ayrıca belirtmek yerinde olur ki, seçim 
gecikmesi, İçtüzüğün 114 ncü maddesine göre 
tesbit edilen aday tablosundaki adayların, Ana
yasa Mahkemesi ve Yükseşk Hâkimler Kurulu 
üyeliklerine ehil ve lâyik görülememiş olmala
rından doğmamıştır. 

4. Ahmet Nusret Tunanm teklifinin reddi 
için, bu üç sebebe ilâveten, şu sebep de mev
cuttur : 

Anayasanın emrine uygun olarak İçtüzük 
'hükümleriyle tanzim edilmesi gereken seçim iş
lemi hakkında, İçtüzükte iki çeşit büküm bulu
nacak. Bu iki çeşit hükümden birisi, Başkanlık 
Divanı tarafından hilâfına karar alınmadıkça 
yürüyecek, diğeri ise, Başkanlık Divan tarafın
dan alman karar olacak. İçtüzük hükümleri, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun ve Cum
huriyet Senatosunun bütün origanlarmm riayet 
edeceği hükümler olarak vaz'edilebilir ve an
cak Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru1!! tarafın
dan değiştirilebilir. İçtüzük, bu organlardan bi

risinin, meselâ Başkanlık Divanının kararı ile 
uygulanacak hükümler ihtiva eden ez. Aksine 
kaibul, ancak Cumıhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girebi
len ve tadil olunabilen İçtüzük hükümlerinden 
bir kısmının Başkanlık Divanı kararı ile uygu
lanmaması gübi bir sonuç doğurur k;, böyle bir 
sonuç, 'belli bir konuda Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulna ait yetkiyi Başkanlık Divanına 
terk etmek demek olur, asla tecviz edilemez. 

5. Cenap Aksu ve arkadaşları tarafından 
ileri sürülen teklifin, Cumhuriyet Senatosuna, 
aday tablosundaki adaylar dışında olan ve se
çilme niteliğine sahip bulunan kimseler'; de seçe
bilme hakkı tanıma amacını güden inamına ge
lince, bunun da kabulüne imkân yoktur. Zira, 
belli bir usul ile aday tesfoiti ve seçimin bu aday
lar arasında yapılması, hem Cumhuriyet Sena
tosu üyelerine adayları vakitlice tanıma ve isa
betle oy kullanma imkânını verme, hem de seçil
mek için sağlanması gereken oy sayısının isabet 
ve süratle gerçekleşmesini temin etme bakımın
dan daha uygundur. 

Bu sebeple sözü edilen teklifler Komisyonu
muzca kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine arz edilmek üzere Yüksek Başikandığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

Çekinserim 
0. S. Sarıgöllü 

Bu Raporda Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 
Ta'biî Üye 
S. O'Kan 

Afyon Karahisar 
Muhalifim 

M. Y. Inceoğlu 

S'-v.eü 
Kastamonu 
Muhalifim, 

söz hakkımı saklı 
A. N. Tuna 

Kâtip 
Yozgat 

S. ArUıkmaç 
Taibiî Üye 
M. Ataklı 
İstanbul 

E. özden 

Samsun 
Muhalifim 

söz hakkım saklıdır. 
R. Rendeci 

Muhalefet Şerhi 

Anayasa Mahkemesine üye seçiminde, aday
lardan biri üzerinde salt çoğunluk temin edile-
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memesinin çeşitli sebepleri vardır. Teklif bu se
beplerden birini izaleye matuf olduğundan ve 
bir seneden fazla bir zamandan beri neticelen-
miyen seçimin mutlaka neticelenmedi için bir 
usul bulunması hususunda tarafımdan teklif 
edilen mehil de kabul edilmediğinden ret ka
rarma muhalif kaldım. Söz hakkım mahfuz
dur. 

Afyon 
M. Y. Inceoğlu 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Anayasa
nın 145 nci maddesiyle ilgili, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesinin tadiline dair teklifimiz, zannımca, 
mcvcudolan bir hükmün yanlış anlayışını tavzih 
ve tahsili maksadını istihdaf etmektedir. Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasanın ilk maddeleri ço
cuklarımızın dahi malûmu bulunmaktadır. «Ha
kimiyet bilâkaydü şart milletindir, bu hakkı mil
let adına Türkiye Büyük Millet Meclisi istimal 
eder.» hükmü yer almıştır. Diğer yandan yürüt
me hakkının Meclis Hükümetlerine ait bulun
duğu ve yargı hakkının da müstakil bağımsız 
mahkemelere aidolduğu yazılı bulunmaktadır. 
Böylece eski Anayasadan farklı olarak yeni Ana
yasamızda teşriî organın kuvvetler ayrılığı içinde 
diğer kuvvetlere hâkimiyeti yanında kuvvetler ay
rılığı sistemi getirmişse de, bir bakıma her türlü 
Meclis tasarruflarının yargı denetimi altında 
bulunması ile yargı hakkının üstünlüğü de bu 
Anayasada kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi muhtrem arkadaşlar; Meclisin her tür
lü tasarruflarını murakabe edecek olan bir Ana
yasa Mahkemesine üye seçimi konusunda, tıpkı 
İşçi Bulma Kurumunun radyoda olduğu gibi, 
şu vasıfta, şu vasıfta kişilerin şu gün içinde mü
racaat etmeleri lâzımdır, şu seçme şu tarihte ya
pılacaktır şeklinde ilânı gibi bir düşünce bu mah
kemenin ulviyeti, bu mahkemenin büyüklüğü ve 
fonksiyonu ile kabili telif değildir muhterem ar
kadaşlarım. Yine Anayasamızın 145 nci madde
sinde Cumhuriyet Senatosunca seçilecek üyelerin 
nasıl seçileceği hükmü açıktır. Burada bir üyenin 
üniversite, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fa
kültesi ve İktisat Fakültelerinin müştereken gös
terecekleri üç adaydan birisinin seçileceği ve di
ğer üyenin seçimi hususunda da Senatonun muh
terem Umumi Heyetinin tamamen muhtar, tama

men serbest olduğu hükmü vaz'edilmiştir. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bir hususu da şu arada 
işarette fayda mütalâa ediyorum. Bence Anaya
sa Mahkemesine Yüksek ve Yüksek Senatoca se
çilecek azaların böyle basit müracaatların sonun
da ortaya gelen liste içinden seçmek yerine Dev
let hayatında uzun sene, uzun süre tecrübe ver
miş, ismi ve haysiyeti tebellür etmiş bu makama 
yakışacak zevat arasından tefriki icabeder. Tat
bikat önümüzdedir. Böylesine ulvî bir müessese
ye Meclis koridorlarına kadar giren, oy dilenen 
müracaatçıların seçilmesi hacalet konusudur ben
ce. Bir Yargıtay Başkanı, bir üniversite rektörü, 
bir eski başbakan bu müesseseye âza seçilmek için 
Meclis koridorlarına kadar oy dilenemez muhte
rem arkadaşlarım. 

Bu itibarla Anayasanın bizim Umumi Heyeti
mize tanımış olduğu bu konuda seçme muhtari
yetini böyle bir İçtüzük hükmü ile tahdidetmek 
Anayasanın ruh ve mânasına uygun düşmemek
tedir. Bu itibarla müracaat süresi geçmiş olsa 
dahi, bu kabil büyük bir müesseseye üye seçimi 
konusunda Yüce Senatonun hassasiyetini, olgun 
kararlarını bertaraf etmek İçtüzük hükmü ile 
mümkün değildir. Bu itibarla muhterem arka
daşlarım; aslında İçtüzüğün 114 ncü maddesin
deki birtakım kayıtla Anayasanın Yüce Senato
ya tanımış bulunduğu bir hakkı bertaraf eder 
mahiyette görmüyoruz. Bizim tadil teklifimiz sa
dece bu İçtüzüğün 114 ncü maddesine vuzuh ge
tirmekten ibarettir. Bu itibarla muhterem arka
daşlarını bir konuya daha teması lüzumlu gör
mekteyim. Bundan 10 gün evvel Başkanlık Di
vanına bu konuda gündem dışı bir konuşma ta
lebi ile gelindiğinde, Başkanlığı işgal eden arka
daşımız, Anayasa Mahkemesinin bu konuda mü
racaatı var, müracaat müddetinin yeniden ilânı 
yolunda bir talepleri var, bu itibarla bu seçim 
konusu, Başkanlık Divanınca da bu husus teem
mül edildikten sonra İçtüzüğün 114 ncü madde
sinin tadili hususundaki teklif ve Anayasa Ko
misyonunun raporu da var, bunlar halledilecek
tir, şeklinde bir mütalâa beyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir zarurettir. 
Henüz biz Senatoya iltihak etmeden önce 1964 
senesinde vâki müracaatların bugüne kadar 
bekletilmesinde amelî bir fayda yoktur. Sani
yen Yüce Senato müracaatçılar arasında bugü
ne kadar Anayasa Majhkemesine üye seçimi ko-
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nıısunu da muhtelif düşüncelerle ifc.nal edeme
miş bulunduğuna göre, Anayasa Mahkemesine 
yeterli vasıfta yeni müracaatçıların temini ba
kımından bu tadil teklifimize, iltifar buyurııl-
•masını, iltifat buyurmanızı istirham etmekte
yim. Bu tadil teklifinin Yüksek oylar, niza maz
hariyeti halinde, yüksek vicdanlarınıza hitabet-
tiği sürece bu müessesenin kurtuluşu ve ora
ya lâyık kişilerin getirilmesi mümkün olacak • 
tır. Müracaat etmekten teeddübeden insanların 
seçimi hakkının lütfen bağışlanmasını, Anaya
sa hükmünün Yüce Senatoya Anayasanın tanı
dığı bir hakkın işlemesinin temini lehinde lüt
fen oy kullanmanızı arz ve istirham eder, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, zannedersem ikinci veya üçüncü 
defadır burada bu konu görüşülmektedir. Da
ha önce Komisyonun müspet mütalâa etmediği 
husus Yüksek Heyette görüşüldüğü sırada fik
rimizi izaha çalışmıştık. Sayın Cenap Aksu ve 
arkadaşları 114 ncü maddede değişiklik yapıl
masını ve bâzı fıkralar eklenmesini istemekte
dirler. O zaman da fıkra halinde kabul edilen 
görüşlerinin birisini paylaşmıştım. Jincak bir 
fıkranın bir cümlesinin içtüzüğe uygun., diğer 
maddelere gelmiyeceği sebebiyle katılmamış
tım. Sayın Tuna'nm ileri sürdüğü hususların 
bir ihtiyacın karşılığı olduğu kanısındayım. Me
sele şudur: Bundan bir müddet önce Adliye Ve
kili de ifade buyurdular, dediler ki, «Bu seçim
ler yapılamamaktadır, Anayasa Mahkemesi 
üyelikleri ile Yüksek Hâkimler Kurulu üyelik
lerinin seçimleri için bir kanun g. öreceğiz.» 
Zannedersem, bu seçimlerin düzenlenmesi için 
kanun hükümleri değil, İçtüzük hükümleri işli-
yecektir. Zira kanunlar Cumhuriyet Senatosun
da yapılacak seçimleri düzenlemezler, içtüzük
ler Cumhuriyet Senatosunda yapılacak seçim
leri düzenlerler. Bu sebeple iki yılı aşan bir za
man içerisinde yapılmıyan seçimlerin çeşitli saf
halarında yeni hukukî vaziyetler meydana gel
miştir. Farzımuhal, ikilbuçuk yıl önce yüz kişi 
birinci sınıfa ayrılmış yani seçilme yeterliğine 
sahip ise bugün, bu sayı 150 yahut 200 ü bula
bilmiştir. 

Şimdi bugün yapılan 'bir seçimle, seçilme ye
terliğine sahibolanlarm müracaat haklarını 
dahi tanımamanın objektif hukuk kaideleri ile 
nasıl bağdaşacağını bir türlü anlamak mümkür; 
değildir. 

Komisyonun tek sarıldığı husus şudur : 
•Sayın Turhan Bilgin'in ileri sürd :iğü 6 ay

lık müddetler içinde tabloda değişiklik yapıl
ması cihetine gidilirse Umumi Heyetin seçimleri 
geciktireceği ve geciktirmeyi peşinen kabul et
miş zehabını uyandırır. Altı ay olnınz da üç ay 
da olur. Gerçekler meydanda 2,5 yıllık bir ger
çeği unutabiliriz de 3 ay veya 6 ay küreleri tes-
bit ettiğimiz zaman sanki gecikmeleri peşinen 
kabullenmiş gibi bir önyargının Umumi Heyet 
tarafından tesbit edildiği fikridir. Müddetler 
konunca iki gün dahi gecikmez. Karnınla tesbit 
edilen müddet içinde seçim yapıl ab'..'ir. Yani 
âzami bir müddet demek, mutlaka oraya kadar 
peşinen gidilir demek değildir. 

Bu elastikiyeti, bu imkânları tanırsa heyet
ler hiçbir zaman bunun en son haddmi kullan
maz. Muayyen müddetler içerisinde bitebilir. 
Şimdi Anayasanın gerek Yüksek Hâkimler Ku
rulundaki seçimler ve gerek bilhassa Yüksek 
Hâkimler Kurulunda üçte birinin iki yılda bir 
yapılmasını kesin olarak ifade ett ;ğine göre, 
bugüne kadar seçim yapılmaması çilden üze
rinde durulacak bir konudur. Ha fırlarsınız, 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu çıktığı za
man da ifade etmiştik. Eski Devlet Şûrası ve 
Danıştay Başkanlığı seçimlerine uygun bir 
süzgecin konulması imkânını istemiştik. Nite
kim, Sayıştay için Başkan seçiminde bu usul 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Yani tecrübeler
den sonra Danıştay Başkanlığı için bu baraj 
Yani Anayasa ve Adalet Komisyonunun veya
hut buna inzimam edecek komisyonlarda birkaç 
aday seçimini kolaylaştırabilmek i ^ - birkaç 
aday seçilir, umumi heyet 'bir süzgeç vazifesi 
görür ve en kısa zaman içerisinde Lu seçime 
gidilir, şeklindeki tezimizi umumi heyette he
yecanla müdafaa edenler, dediler ki, Heyeti 
Umumiyenin iradesi her hangi bir şekilde tak-
yidedilemez, Umumi Heyetin iradecinin her 
hangi bir şekilde takyidedilmemesi, 2.5 yıl ara
dan geçmesine rağmen tablolar bug'in Umumi 
Heyetin iradesini takyideden bir durum karşı
sında bulunduruluyor. O zaman bıruı heyecan-
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la ifade ettik. Arkadaşlarımız dediler ki, zin
har komisyonlara falan havale edilmesin, ko
misyonlarda iki katlı, üç katlı 100 aday olarak, 
iki kişi seçilecek, veya dört kişi teshUi gibi bir 
ayıklamadan sonra rahatlıkla bir se.ç:m imkânı 
verecek bir takyide 'gitmeyiniz. 

Bıı Umumi Heyetin iradesine kaışı gelme
dir. Ama bugün farzımuhal müracaat eden 20 -
30 kişidir. Aradan 2,5 yıl meçmiş. Bugün ilân 
edilse ve bugün şartlar belirtilse idi müracaat 
edenler bunlar mı olacaktı? Yahut üzerinde ko
laylık ve rahatlıkla anlaşıp seçim imkânı sağ
lanabilecek müracaatlar da olabilecek miydi? 
Yüksek Heyetin iradesi kendini daha geniş bir 
surette gösterme imkânını 'bulabilecekti. Ama 
bugün Umumi Heyetin iradesi tablodaki isim
lerle bağlıdır. Yani 2,5 yıl önce muayyen bir 
şekilde teslbit edilen isimlerle bağhcLr. Şu se
çimler 3 ay içerisinde yenilenir demek, Anaya
sanın hangi maddesine aykırıdır? Komisyonun 
ekseriyet raporunda 15 kişilik komisyonun beş 
kişisinin müspet tesbit ettiği raporda deniyor 
ki, Anayasaya mugayir. Anayasalın hangi 
hükmüne mugayirdir? Nusret Timi muayyen 
müddetler içerisinde, tabloda değişiklikler ya
pılması, yahut diğer arkadaşların tabloda de
ğişiklik yapması hakkındaki teklifleri, Anaya
sanın hangi maddesine mugayirdir? Anayasa 
sadece esasını tesbit eder. îşte Yükst k Hâkim
ler Kurulunun menşe şura, sura. Burada Sayın 
Gümüşoğlu'nun gerekçesi ile beraber değilim. 
Heyetler yapsın, Anayasa değişikliğidir. Ana
yasa heyetlere bunu bırakmıştır. Ama siyasi 
iktidar yeri olan parlâmentonun iki kanadına 
da seçme yetkisi vermiştir. Anayasa değişikli
ğidir, 'bu bir fikir olarak ka'bul edilebilir. Ama, 
Yasama Meclislerinin iki kanadı üye seçecektir. 
Anayasa değişmedikçe bu böyledir. Ama, Ana
yasanın 143 ncü maddesinin dışında Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerinin seçimi, Cumhuri
yet Senatosunda yapılırken, aday göstermek 
için tespit edilen müddetler konur ve bu müd
dette seçimler yapılmadığı takdirde yeniden 
müracaata açık tutulur. Yeniden müracaatlar 
tesbit ettikten sonra muayyen bir müddet daha 
adaylık için zaman bırakılır ve buna göre se
çim yapılır, diye Anayasada bunu kayıtlıyan 
bir madde gösterilebilir mi? Böyle biı şey Ana
yasada yoktur. Esasları tesbit etmiştir. Hattâ 

Anayasa, kanuna değişik hüküm koyabilseydîk 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanununu çıkarmış 
bulunuyoruz. Oraya koyamadık. îçtiizük muay
yen müddetler içerisinde seçimler yapılmadığı 
takdirde yeniden aday gösterme imkânına, sa
dece kıymetli arkadaşların bu huşu.?arına ilti
hak ediyorum, çünkü eski teklifte şu da vardı: 

Tabloda ismi olmasa dahi yeterlik- hususu 
incelensin veya incelenmesin her hangi bir kim
seyi aday göstermek ve seçmek heyeti umumi-
yenin iradesiyle mümkündür şeklinde talepler 
de vardı. Ben buraya katılamıyorum. Bir şekil 
teslbit etmek ve yeterliğin hiç olnrıv..-,:: Başkan
lık Divanından bir süzgeç olarak geçmesi lâ
zımdır. Çünkü Yüksek Hâkimler Kurulunun 
üye seçiminde Yargıtaydan giden üyeler için 
bir seçim kurulu vardır ve bu seçim kuruluna 
adaylıklara itiraz hakları mümkündür. Niteli
ğe sahibolmıyanlar için itiraz edilebilir ve bu
nu tetkik eden bir seçim kurulu vardır. Anaya
sa Mahkemeleri üyeliğini haiz değilse Anayasa 
Mahkemesine müracaat edilir yeterliği haiz de
ğilse Anayasa Mahkemesi üyesi bu Anayasa 
Mahkemesi tarafından geri çevrilebilir. Ama, 
Anayasada Yüksek Hâkimler Kuruluna Parlâ
mentoda seçilen üyelerin üyelik yeterliğini ha
iz olmadıkları takdirinde ne olacaklarına dair 
bir hüküm yoktur. Yüksek Heyetlerden sadır 
olmaz, ama mümkündür ki, bu usul kabul edi
lirse umumi heyetlerden bir kişi Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçilir ve fakat bu üye 
Anayasanın öngördüğü şartları huiz olamaz. 
Olmadığı takdirde seçilip seçilmemesı nasıl ola
caktır. Bunun mazbatası üzerinde yapdacak hiç
bir işlem yoktur. Ve Yüksek Hâkimler Kurulu bu 
üyeyi kabule mecburdur. Anayasa Mahkemesinde 
ise Kanuni hükümler koymuştur. Onun yeterliği
ni tetkik edip karar verecektir. Bu sel.eple de 2,5 
yıl içinde yeterliğini yitirmişse m olacaktır? 
Şimdi Komisyondan soruyorum lûcfen cevap 
versin. İki yıl önce yeterliği haiz idi /o Başkan
lık Divanınca listeye alınmıştı. İkibuçuk yıl 
içinde seçilme j^eterliğini kaybetmişse, çeşitli se
beplerle bu olabilir. Farzımuhal ölmüş ise, seçilip 
de giden ise bu üyenin seçilmesi üzerinde Yüksek 
Hâkimler Kurulunda bir muamele yapılacak 
mıdır? Yapılmıyacağma göre 6 aylık veya 3 ay
lık bir müddet içinde bunlar daha rok azalaca
ğı cihetle 3 ay, altı ay demiyorum ama, uzama 
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imkânlarını önleme için getirilen nklifin hu 
kısmında Komisyon tarafından il evi sürülen 
müspet karşılamama gerekçesini Anayasaya ay
kırı bulunmaması bakımından objektif bir se-
heıp de göstermedikleri cihetle, beraber olmaya 
imkân yoktur. Bu bakımdan, bu hususta verile
cek bir önergeyi müspet olarak ka ışılamanın 
hukuk kaidelerine uygun olacağını arz etmek 
isterim. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Anayasanın ken
disi değil, prensipleri, dedik efendin. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Söz hakkım mahfuz tutulmuştur, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gümüşoğlu 
Sayın Ahmet Nusret Tuna ve Sayın Re-

fet Rendeci'nin söz hakkı mahfuzdur, ve muha
lifim diyorlar. Biliyorsunuz bundan evvel bu 
iş münakaşa edildi, karar verildi. Tüzüğümü

zün 34 ncü maddesi gayet sarih. Muhalif olan 
komisyon üyesi muhalefet şerhini rapora der-
cettikten sonra söz hakkı mahfuzdur. 

Bir de teamül vardır. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim söz hakkım mahfuzdur. 
BAŞKAN — 34 ncü madde hükmü sarih 

efendim. Siz çok kıymetli bir hukukçusunuz 
Sayın Tuna, rica ederim. 

Bir de teamül vardır, söz hakkım mahfuz
dur denince konuşma hakkını alır. Ama te
amül yazılı hukukla karşılaştığı vakit ben tek
nik bir mesele olarak yazılıyı tatbik etmekle 
mükellefim. Bu, sarih hükme aykırı. Demin de 
Zihni Betil birşeyi hatırlattı, ben şahsan mah-
cuboldum. Muhalif olmasına rağmen şerhi 
yoktur, söz vermişim. Onun için şimdi size söz 
veremiyeceğim. Muhalefetinizi geri alırsanız, 
söz hakkı mahfuzdur diye teamülü işletir, si
ze söz veririm. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhalefetimi geri alıyorum, söz hakkım mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) 

— Muhterem arkadaşlarım, deminki maruza
tımda bir hususu unutmuş bulunduğum için 
tekrar yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. İçtüzük'ün 114 ncü maddesinin tadili
ne dair Anayasa Komisyonunun daha evvelki I 
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raporu muhterem Heyeti Umumiyenize inti
kal etmiş ve Sayın Sırrı Atalay'm teklifi üze
rine tabloların üç ayda bir yeniden tanzimi 
hususu karargir olmuş ve komisyon sözcüsü 
Sayın Kayalar metni ve raporu yeniden bu şe
kilde tanzim etmek üzere raporu geri almıştı. 
Bugün müzakere etmekte olduğumuz rapor ma
alesef Umumi Heyetin daha önce karara bağ
lamış olduğu hususları derpiş etmektedir. 
Böylece tadil teklifimizin netice itibariyle 
reddini istihdaf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bendenizden ön
ce konuşan Sayın Atalay, yine zabıtların tet-
kikiyle ıttıla kcsbcttikki, Anayasa Mahkemesi
nin kuruluşuna dair kanun ile ve Yüksek Hâ
kimler Kurulunun teşkiline dair kanunun mü
zakeresinde âza seçimi konusunda Başkanlık 
Divanınca tanzim edilecek tablolar dışında âza 
seçilebileceği hususunu ifade buyurmuşlardı. 
Mesele aynı mahiyettedir. Biz aslında eğer 
Umumi Heyet Sayın Atalay'm teklifini tervi-
cedecek ise, biz ona da iltihak etmek suretiyle 
tâdil teklifimizin ikinci fıkrasından vazgeçme
miz de mümkündür. Ancak meselâ misâli bu
gün cereyan etti. Bir Reisicumhur seçimi ba
his konusu oldu, talep vâki olmadan ondan 
talep istendi. Bütün siyasi partiler aynı konu
da bir rica şekli ile Yüce Senatoya getirilmiş 
oldu. Şimdi düşünün muhterem arkadaşlarım; 
bir yargıtay başkanı müracaat etmiyebilir. 
Fakat lüzum ve zaruret hissedilir, Anayasa 
Mahkemesine getirilmesi bütün heyeti umumi-
yenin müşterek malı olabilir ve bu husus müş
terek heyeti umumiyece benimsenebilir. Bu iti
barla, Anayasamızın 145 nci maddesi ile Yü
ce Senatoya tanıdığı bir hakkın içtüzük hü
kümleri ile takyidinin doğru olmıyacağı ka
naatindeyiz. Ancak, Sayın Atalay'm işaret et
tiği gibi, kısa vadeli iki, üç ay gibi süreli tab
loların tanzimi suretiyle Başkanlık Divanın
ca, müracaat kapısı açılmış olduğu takdirde, 
bunun da mümkün olabileceği yeni müracaat
ların sağlanabileceği ve böylece Anayasamızın 
umumi heyete tanımış olduğu bir hakkın ne-
vema çok daha kısıtlamış olsa dahi müraca
at imkânlarının ve seçim imkânlarının sağlan
ması bakımından, bu raporun daha önce ki 
Anayasa Komisyonu raporunun Heyeti umumi
ce müzakeresi sırasında iltifat buyurulan ve bu 
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bu şekilde heyeti umumiyenin oylariyle tebellür-
eden karar ve kanaat şekli ile hiçolmazsa tâ
dil teklifimizin birinci maddesinin komisyon
ca da benimsenmesi suretiyle, raporun reddi 
istikametinde oy kullanmanızı istirham etmek
teyim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tuna. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Ben 

de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Tuna'dan sonra sıra 

sizde, Sayın Yeşilyurt. 
Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi üye
sini iki yıldan beri seçemiyoruz. Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyelerini yine aynı şekilde iki 
yıla yakın veyahut iki yılı geçen bir zamandan 
beri seçemedik. Şimdi bir teklif yapılıyor, de
niyor ki, bu kadar uzun zaman geçtikten son
ra yeni baştan müracaatı temin edecek bir ilân 
yapılabilsin. Şimdi komisyondaki muhterem 
arkadaşlarımın fikirleri hakikaten çok doğru. Di
yorlar ki, bir Anayasa müessesesi kuracağız, Yük
sek Hâkimler Kurulunu kuracağız, Anayasa Mah
kemesini kuracağız. Böyle tüzükte 6 ay içinde 
şöyle olur, bir yıl içinde seçilmezse böyle olur 
dersek, demek ki, bu kabil Anayasa müesseseleri
ni uzun zaman kurmamaya bir nevi cevaz vermek 
gibi bir netice hâsıl oluyor. Onun için bu talep
leri reddedelim. Bizim komisyonumuzun ilk ha
reket mebdei bu oldu. Demek ki, altı ayda seçil-
miyebilir, bir yıl müddetle bir Anayasa müessese
si kurulmayabilir. Senato bir nevi buna cevaz 
vermiş mânasına gelir. Öyleyse bu nevi mütalâ
aları tervicedecek mütalâaları reddedelim, den
di. Hakikaten bunda büyük bir isabet payı var. 
Bir Anayasa müessesesini kuramıyoruz intibaını 
vermemekliğimiz lâzım. Doğru. Yalnız şurası da 
bir vakıadır ki, işte iki, ikibuçuk yıldan beri se
çemedik. Şimdi bu zaman içinde ne oldu? Bunun 
içerisinde bir incelik var, Anayasa müessesesine 
hürmet var, ama bir de bir vakıa ile karşı karşı-
yayız; seçemedik. Bu tezin aksi tezi müdafaa 
eden arakadaşlanmızm fikri şu idi: Mademki uzun 
zamandan beri seçilemiyor, bu bir vakıa olarak 
meydandadır. O halde yeni baştan bu hakkı ik-
tisabedenler vardır. Seçilmek bunların da hak
kıdır. tik ilân ettiğimiz zaman iki yıl evvel yap
tığımız ilânda şu hakkı kazanamıyan, meselâ 14 

yıl avukatlık yapmış bir kimse bugün 15 yılı dol
durmuştur. Seçilmek hakkıdır. Bunların hak
kını bertaraf edemeyiz. Sonra, Öyle zaman olabi
lir ki, seçime müracaat edenlerin iyi vasıflı olma
masından doğabilir. Seçim bundan dolayı yapı
lamaz. Bu görüş, halihazırda müracaat eden ar+ 
kadaşlarla alâkalı değildir. Fakat, öyle bir za
man olur ki, öyle bir müracaat olabilir ki, yeni-
baştan müracaata imkân bahsedilmesi lâzımgelir. 
Bu takdirde yenibaştan müracaatı temin edecek 
tedbirleri almak, şu fiilî durumu inkâr etmemek 
mecburİ3^etindeyiz. Bu takdirde yenibaştan mü
racaatı temin edecek hükümlerin Tüzüğe konma
sı mümkündür, tezi ileri sürüldü. Fakat bu tek
lifimiz, bir vakıa olarak meydanda iken, revaç 
görmedi. Ben, komisyondaki bu raporu tanzim 
eden arkadaşlarımın, Anayasa müessesesine gös
terdikleri hassasiyet bakımından fikirlerine işti
rak ediyorum. Fakat şu da bir vakıadır ki, se
çim olamıyor, seçilemiyor. Yenibaştan seçilme sı
fatını kazananlar oluyor. Eskiden, Sayın Atalay'-
m dediği gibi, müracaat etmiş de bu sıfatını kay
betmiş, bu imkânını kaybetmiş insanlar da bulu
nabilir. Onun için yenibaştan bir müracaat im
kânını temin edebilecek bir şekilde raporun ko
misyona iade edilmesini teklif ediyorum. Bu hu
susta bir önerge takdim edeceğim. Kabulünü rica 
ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Bütün 

arkadaşlar konuştuktan sonra komisyon konuşsa 
olmazım? 

BAŞKAN — Efendim, konuşulduktan sonra 
komisyon acaba toptan cevap verir mi diyorlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Şimdi ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon şimdi konuşmak isti
yor. Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Ye
şilyurt arkadaşımın mülâhazalarını hürmetle ka
bul etmek isterdim. Sözcüsü olduğum konular
da bu hususa son derece esasen dikkat etmeyi va
zife saymaktayım. Ama konuşan arkadaşların, 
madalyonun bir yüzüne bakarak konuştuklarını 
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gördüğüm için meseleyi bütün cepheleriyle şim
di aydınlatmakta fayda gördüm. Şimdiye kadar 
söz almış bulunan arkadaşlarımı belki bu maruza
tım kısmen de olsa tenvir edecektir mülâhazasına 
ulaştım. 

Muhterem arkadaşlar, aradan zaman geçtiği 
için, şimdi İçtüzüğümüzün bu konuyu tanzim 
eden hükmünü birlikte hatırlamamızda fayda var
dır. İçtüzüğümüzün 114 ncü maddesi aynen şöy
le söylüyor: 

«Anayasa Mahkemesinin veya Yüksek Hâkim
ler Kurulunun Cumhuriyet Senatosu kontenja
nında açılacak üyelikler için hangi tarihe kadar 
müracaat edileceği ve ne gibi belgeler verileceği 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca en az onbeş 
gün önce ilân edilebilir. 

Başkanlık Divanı, tesbit edilen müracaat sü
resi bitiminden itibaren iki gün içinde, müraca
at edenler veya Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
tarafından aday gösterilenler arasından Anaya
sanın saydığı nitelikleri haiz olanların soyadı al
fabe sırasına göre adlarını soyadlarını ve bütün 
niteklerini gösterir aday tablosunu tanzim ve 
seçim gününü tesbit eder. 

Aday tablosu, bastırılarak, seçimden en az 
üç gün evvel, üyelere dağıtılır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Cenap Aksu ve 
beş arkadaşı bir teklif yapıyorlar. Ve diyor-
alır ki, yeniden aday tablosu tanzim edilebilsin, 
hattâ Cumhuriyet Senatosu üyeleri aday tablo
sunda ad ve soyadları yazılı olmıyan ve fakat 
seçilme niteliklerini haiz olanlar arasında da 
seçilebilsin. Cenap Aksu ve 5 arkadaşı tarafın
dan yapılan bu teklif komisyonumuz tarafın
dan 26 . 2 . 1965 tarihinde reddediliyor. 

Redde dair rapor Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda görüşülürken Faruk Kmaytürk ar
kadaşımızla Enver Işıklar arkadaşımız aday 
tablosunun altı ayda bir yeniden tanzim olun
ması teklifinde bulunuyorlar. Komisyon söz
cüsü buradaki görüşmeler ve yapılan teklifler 
üzerine raporun komisyona iadesini istiyor ve 
komisyonumuzda yeniden görüşme başlıyor. Bu 
görüşme esnasında Sayın Refet Rendeci arkada
şımız daha önce Faruk Kmaytürk ve Enver 
Işıklar tarafından yapılmış bulunan teklifi be
nimseyerek bir teklifte bulunuyor; aday tab-
lolarnm altı ayda bir yeniden tanzim olunma
sı şeklinde.. Sayın Ahmet Nusret Tuna arka
daşım da diyor ki, Başkanlık Divanına bir tak

dir yetkisi verelim. Tüzüğe bir fıkra ekliyerek 
Başkanlık Divanına vereceğimiz bu yetki ile, 
Başkanlık Divanı 114 ncü maddenin dördüncü 
fıkrasında tesbit edilen aday tablosuna, lüzum 
takdir edildiği takdirde, yeniden müracaat im
kânı bahsedilmesi suretiyle ad ve soyadı ilâve 
edilsin. Bütün bunlar komisyonumuzda görü
şüldü. Ve sonuç olarak çoğunlukla yüksek hu
zurunuzda görüşülmeye başlanacağı sırada oku
nan rapor kaleme alındı. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senato
sunun Anayasa Mahkemesine üye secimi 
16 . 1 . 1964 tarihinden beri yapılamamış
tır. Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
de 14 . 10 . 1964 tarihinden beri yapılamamıştır. 
Ve bu bir gerçek olarak ortadadır. Şüphe 
yok ki, o tarihlerden bu yana seçilme niteli
ğine o tarihte sahip değil iken bugün sahibol-
muş kimseler mevcuttur. O zaman müracaatı 
uygun görülnıeyip de şimdi müracaatı uygun 
görülenler ve seçilme niteliğine sahibolanlar 
vardır. Zaten adaylık sadece müracaat yoluy
la tesbit edilmez. Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
de alay gösterebilirler. Ama Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tarafından müracaat için ya
pılan ilân müddeti olan 15 gün zarımda olur. 
Yalnız bu vakıa üzerinde dururken Anayasa 
Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kurulu mües
seseleri hakkında Anayasamızda mevcut hüküm
leri de hatırlatmaklığımızda fayda vardır. Ana
yasa Mahkemesi bir Anayasa müessesesidir, 
Yüksek Hâkimler Kurulu bir Anayasa müessese
sidir. Hepinizin malûmu olduğu veçhile, bun
ların son derece ehemmiyetli görev ve yetki
leri vardır. Her iki Anayasa müessesesi devam
lı olarak çalışırlar ve son derece ehemmiyetli 
olan görev ve yetkilerini devamlı çalışmak su
retiyle ifa ederler. Binaenaleyh, Anayasa Mah
kemesinin kuruluşu, görevi ve yetkisi hakkın
daki Anayasa hükümleri, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun görevi, kuruluşu ve yetkisi hakkındaki 
Anayasa hükümleri bu müesseselerin bir an ön
ce kurulmasını gerektirecek ve bu müesseseler
de inhilâl vuku bulduğu takdirde münhallere 
yapılacak seçimlerin de keza bir an önce yapıl
masını gerektirecek mahiyettedir. Onun içindir 
ki, Anayasa seçimler şu kadar zaman zarfında 
yapılır dememiştir. Mümkün olduğu ilk anda, 
lüzumu katidir. Mümkün olduğu ilk anda bu 
seçim yapılır. Binaenaleyh, biz İçtüzüğümüzün 

— 486 — 



O. Senatosu B : 61 17 . 3 . 1966 O : 1 

114 ncü maddesine, Cumhuriyet Senatosu, Ana
yasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerini 6 ay zarfında seçemediği veya seçme
diği takdirde yeni bir tablo yapılır. Mütaakıp 
her 6 ayda bu tablo da değiştirilir» tarzında 
bir hükmü koyduğumuz takdirde Anayasanın 
esprisine de dayandığı prensibe aykırı olarak, 
Anayasa Mahkemesi üyesinin Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyesinin seçimi 6 ay geciktirmek yetkisi
ni alıyoruz durumuna düşeriz. Komsiyonumuzun 
üzerinde durduğu nokta budur. Böyle bir yetki
yi almaya hakkımız yoktur. Çünkü Anayasa
mız kuvvetler ayrılığı prensibine dayanır. Ya
sama organı, yürütme organı, yargı organı yet
kilerini bu Anayasanın koyduğu esaslara göre 
kullanırlar. Nitekim Anayasamızın 8 nci 
maddesi, kanunlar Anayasaya aykırı olamaz, 
dedikten sonra, ikinci fıkrasında; Anayasa 
hükümleri yasama, yürütme ve yargı organla
rını idare makamlarını ve kişileri bağlıyan te
mel hukuk kurallarıdır, demektedir. Binaen
aleyh, biz Cumhuriyet Senatosuyuz diye Ana
yasa Mahkemesine üye seçimini, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçimini geciktirebile-
cek bir yetkiyi alamayız. Alırsak bu, Anaya
sanın esprisine ve dayandığı prensibe aykırı 
olur. O halde bir vakıa Anayasa Mahkeme
sine üye seçimini 16 Ocak 1964 tarihinden beri 
yapamadık. Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi 14 . 10 . 1964 tarihinden beri yapılma
mıştır. Birinin üzerinden iki yıl iki ay, ötekisi
nin üzerinden de bir buçuk yıldan fazla bir za
man geçmiştir. Bu zaman zarfında seçilme ni
teliğini iktisabeden. ihraz edenler var. Ne 
yapalım! 

Muhterem arkadaşlarım, olsa olsa İçtüzük
te bir defaya mahsus ve münhasır olmak üzere 
tatbik edilecek ve tatbik edilir edilmez yürür
lükten kaldırılması gerekecek bir hükmün kon
masıdır. Bunun mahzurunu izale için. Komisyo
numuz bunu da düşündü. Olsa olsa bu konabi
lir. Fakat muhterem arkadaşlar, mevzuat 
hiyerarşisinde şüphe yok ki, Anayasa başta ge
lir, kanunlar sonra gelir, tüzükler sonra gelir. 
Ama mevzuata bir defaya münhasır ve mah
sus olmak üzere tatbik edilecek hüküm koyma
nın da başka mahzurları vardır. Neticede Ko
misyonumuz bu mahzuru raporunda şu cümle 
ile ifade etmiştir : «Olsa olsa bir fiilî sonuç 

olarak göz önüne alıp fiilen husule gelmiş bu
lunan gecikme mahzurlarını gidermek için iç
tüzüğe bir defaya mahsus ve münhasır olmak 
üzere uygulanacak geçici bir hüküm konul
ması düşünülebilir ki, bu düşüncenin de mev
zuatta ve tatbikatta, bir istikrar sağlama prensi
biyle bağdaşması kabil değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu seçimin bu kadar 
gecikmiş olması, acaba tesbit edilmiş bulunan 
aday tablosundaki adayların Anayasa Mahke
mesi üyeliğine, Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liğine lâyık ve ehil olmamalarından mı doğ
muştur? Hayır arkadaşlar, tadil önergesini ve
renlerin önergelerinde böyle bir kayıt yoktur, 
Konuşmalarında bu hususlara dokunan tek ke
lime yoktur. Gerek Komisyonumuzdaki, gerek
se Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki ko
nuşmalar esnasında bu mevzua hiç kimse tek 
kelime ile temas etmemiştir. 

O halde seçimin gecikmesindeki gerçek se-
böbi arıyarak o sebebi izale edecek tedbirlere 
bir şuur içinde, bir isabet sağlayıcı ceht için
de ulaşmaklığımız lâzımdır. Binaenaleyh, se
çimin yapılmaması halinde aday tablolarının 
altı ayda bir değiştirilmesi bu müessesenin 
kuruluş tarzıyla ve fonksiyonu ile ve Anayasa
nın esprisiyle bağdaşmaz. Tatbiki bir defaya 
mahsus olmak üzere geçici hüküm tedvini de 
mevzuatta istikrar sağlama prensibi ile teklif 
edilemez. Sayın Ahmet Nusret Tuna'nın teklifi 
bir başka gerekçe eklemeyi de lüzumlu gördü. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna ne diyor? 114 ncü 
madde bu hali ile yaşasın, yalnız sonuna bir 
fıkra koyalım; Başkanlık Divanı lüzum görür
se yeniden adaylığa müracaat için ilân yap
sın ve onbeş gün zarfında müracaat edenleri 
de eklemek suretiyle yeni tablo vücuda getir
sin. Fakat Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı lüzum görmez ise ne olacak? Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı lüzum görme
diği zaman İçtüzüğün 114 ncü maddesi bu hali 
ile uygulansın. O halde arkadaşlar hangi du
ruma düşmüş oluyoruz, bir işlemin ifası için 
Tüzüğümüze iki türlü hüküm koyuyoruz. 

Birincisi: Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun iradesiyle işlenen hüküm, yani 114 ncü 
maddenin mevcut hali. 

İkincisi: Buna rağmen Başkanlık Divanı 
lüzum görürse Cumhuriyet Senatosu bünyesi 
içinde bir organ olan Başkanlık Divanı bunu 
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uygulamama yetkisine sahibolacak ve yeniden 
ilân suretiyle eski aday tablosuna, müracaat 
edenlerden yeni isimler ekleme imkânını bula
cak. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğü tedvin 
yetkisi Cumhuriyet Senatosunun yetkisidir. 
Cumhuriyet Senatosu, Cumhuriyet Senatosu
nun yetkisini, bünyesi içinden dahi çıkmış 
olsa, hiçbir organa kısmen dahi olsa, terk ve 
tevzi edemez. Binaenaleyh, Başkanlık Divanına 
sen lüzum görür takviye edersen benim koy
duğum hükmü uygulayamazsın, şeklinde bir 
yetki veremez. O da bir yasama organı olan 
Cumhuriyet Senatosunun kuruluş maksadı ile 
ve fonksiyonuyla telif edilemez. Kaldı ki, mev-

, zuatta bir konu için, bir işlem için, iki çeşit hük
mün şevki hali hiçbir zaman kabul ve iltifat 
görmemiştir. Bu olamaz. Bir hâdiseye uygulan
mak üzere mevzuatta iki çeşit hüküm olamaz. 
Bir an için muhal bir hal olarak koyarsak olur 
mu, düşüncesine kapılanların, yanlış düşünceye 
kapıldıklarını izah eden gerekçeyi de biraz önce 
izah ettim. Sayın Cenap Aksu ve arkadaşlarının 
aday tablolarına rağmen Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin en lâyığını, daha lâyığını seçebilmek 
için, seçilebilmek niteliğine salıibolanların da oy 
puslasma ismi yazılabilsin. Bu da muhterem ar
kadaşlar bir nizama bağlı olarak yapılması lâ-
zımgelen bir konu. Başıboş bırakılması gibi bir 
netice husule getirir. Seçimde, bilhassa isabetli 
oy kullanmak evvelâ adayı tanımakla mümkün
dü;-. Binaenaleyh, Cenap Aksu ve arkadaşları
nın bu teklifi adayların seçecekler tarafından 
tanınması için yapılması, intizam içinde yapıl
ması lâzımgelen işlemlere aykırı düşer. Bunun 
dışında Anayasa, Anayasa Mahkemesine üye se
çimini, Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimini 
bir nisaba bağlamıştır. Hem oylar isabetle kulla
nılacak, hem de seçimin gerçekleşmesi için nisap 
tahakkuk edecek. Oylar dağılır, gider. Namüte
nahi aday arasından hepimizin adı gönlümüzde 
yaşıyan şahsı itibariyle lâyık gördüğümüz kim
selere oy vermemiz halini düşününüz. Eğer bir 
üye seçilecekse, Türkiye'de elhamdülillah bir 
üyeliğe seçilme niteliğine sahip 180 den fazla kişi 
olduğuna göre herbirinin birer oy alması yahut 
ikişer, üçer oy alması halinde nisabı asla temin 
edememek gibi güç bir durumla karşılaşmak! ı-
ğımız muhtemeldir. 

Hulâsa muhterem arkadaşlarım, bir mahzur
lu, bir mahzur tevlidetmiş vakıayla karşı karşı-
yayız. Seçimde gecikme vardır, doğru. Fakat 
muhterem arkadaşlarım, bir mahzuru izale için 
muhterem arkadaşlarımızın teklif ettikleri husus
ların kabulü çok daha büyük mahzurlar tevlidc-
decektir. Bir mahzuru izale için çok daha büyük 
mahzurları tevlidedecek usuller kabul edilemez. 
Komisyonumuz meesleyi derinliğine ve genişli
ğine düşünmüş ve sizlere de izaha çalışmış oldu
ğum gerekçelerle doğmuş bulunan mahzurun 
izalesi bakımından, çok daha geniş ölçüde mah
zurlar doğuracak mahiyet taşıyan teklifin red
detmek zorunluğunda kalmıştır. Durumu tak
dirlerinize saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını, Cenap Aksu 
ve 5 arkadaşı tarafından İçtüzüğümüzün 114 
ncü maddesine iki fıkranın eklenmesine müte
dair teklifini reddeden Anayasa Komisyonu ka
rarını ben de benimsemiş bulunmaktayım. Şöyle 
ki, bu teklif benim hukukî görüşüme de, Ana
yasa esprisine, prensibine ve bu müesseselerin 
kuruluşu ile bağdaşmasının mümkün olmadığı 
kanaatindeyim. Muhterem arkadaşlarım, bu 
teklifin gelişinin tek sebebi ve gayesi iki yıldır 
seçememiş bulunduğumuz Anayasa Mahkemesi 
ve Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerini seçeme
miş bulunmamız sebebiyle biz, muhterem arka
daşlar olarak bu kusuru İçtüzükte değil, ben
ce her şahıs kendine göre kendisinde bulması 
lâzımdır. Ben şu kanaatteyim, muhterem ar
kadaşlar, bu yol bir yol değil. Şayet bir tab
loya yeni tablolar eklenecek olursa seçimin 
bundan sonra hiç yapılamayacağı ve neticeye 
vâsıl olamıyacağı kanısındayım. Yeni! gelecek 
arkadaşların da her birisi, birimizin bir ah
babı, bir dostu olacak, reyler böylece taksim 
edilcek ve bu defa içinden çıkılması mümkün 
olmıyacaktır. Biz eğer bu mevzuu halletmek 
istiyorsak yine Anayasada mevcut bulunan bir 
hükmün, yeni gelecek bir hükümle değiştiri
lerek bu seçimlerin bizatihi olarak Meclise ve 
Senatosya verilmemesi lâzımdır. Aksi takdir
de İçtüzükte bu hususun yeni gelecek bir ta
dille değiştirileceği kanısında da değilim. Şim
di buraya tescil edilmesi lâzımgelen bir husus 
da var, sözcü muhterem arkadaşım da bunu 
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tescil et t irdi Ben de bunu ifadede fayda umu
yorum. Komisyon vermiş bulunduğu kararın 
üçüncü bendinde bu hususu güzelce izah etmiş. 
Aday tablosunda bulunan 47 arkadaşın Yük
sek Hâkimler Kuruluna ehil ve lâyık olmama
sından dolayı değil. Bu hususun tesbitinde 
bir fayda ummaktayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 47 arkadaş 
müracaat etmiş. Biz bunun içinden iJki adayı 
seçmiyoruz. 47 kişiden sonra bir 47 kişi daha 
müracaat ederse, o zaman 80 kişinin içinden 
seçimin zorunluğunu takdirlerinize arz ederim. 
Bu sebeple ben komisyon kararının lehinde oy 
kullanılmasını rica ediyorum. Ve bu mevzuun 
da İçtüzükle değil, hallini kendi vicdanımızda, 
kendimizde aramamız lâzım olduğunu bir mu
habbet halesi içinde samimiyetle, iyi duygular
la her zaman seçmek mümkün bulunduğu hal
de sürüncemede bırakmanın da mahzurlarını 
memleket sathında sezmek acısı ile baş başa 
bulunduğumuzu bildirir, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, siz Komis
yon üyesi değil misiniz? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Komis
yonda bulunmadım efendim. 

BAŞKAN —• Yalnız burada imzanız yok, 
bulunmamışsınız. Onun için söz mümkün olmı-
yacak. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bulun
madığım için konuşabilirim. 

BAŞKAN — Bulunup, söz hakkım mahfuz 
falan derseniz, konuşabilirsiniz. 

Bulunmıyanlarm konuşmaları mümkün de
ğildir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Lehin
de konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sözcü olarak konuşabilirsiniz. 
Sözcüyle anlaşın. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Lehinde 
konuşacağım efendim, üyeler lehinde konuşa
bilir. 

BAŞKAN — Lehinde dahi üyeler ayrıca 
söz istiyemezler. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen
dim, kaldı ki bulunmıyan komisyon üyeleri 
konuşabilir. Ben komisyonda yoktum. 

BAŞKAN —• Böyle bir teamülümüz yok 
efendim. Bulunmıyan her üye konuşamaz. Söz
cüyle anlaşınız, sözcü olarak konuşabilirsiniz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyon üyesi-
dirier, konuşabilirler. 

BAŞKAN — Sözcü oiarak buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır efendim, 

benim sözcü tâyin selâhiyetim yoktur. (A. P. 
sıralarından, konuşamaz sesleri.' 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Komis
yon üyesi olarak raporun lehinde konuşabili
rim. Bir. İkincisi komisyon üyesi bulunmamış 
olduğu zamanlarda da yine konuşabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, komisyon 
üyesi bulunmamışsa raporun lehinde de aley
hinde de, rapor üzerinde de konuşamaz. Sözcü 
seçilmiştir çünkü. Sözcü müdafaa edecek, ko
misyon başkanı müdafaa edecektir. Bu türlü 
bir yol açarsak bütün bu çeşit talepler ardar-
da gelebilir, özür dilerim. Ben söz veremiyece-
ğim efendim. Sözcü olarak isteseydiniz vere
cektim efendim. 

Sayın Aksu buyurunuz, efendim. 
CENAP AKSU (Maraş) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; muhterem sözcüyü 
dinledikten sonra konuşmaya mecbur olduğum 
için beni affetmenizi rica ederim. Sayın sözcü 
buyurdular ki, çok mühim olan bu iki Anayasa 
müessesesinin mühim olduğu kadar da acele 
olarak intihap işinin yerine getirilmesi ve bu
nun bir celsede halledilmesi lâzımgelir. Bu se
bepten bu bizim teklif ettiğimiz ek maddenin 
Anayasaya aykırı olduğuna işaret buyururlar. 

Nedense bu Senatonun açıldığı günden beri 
her meselede bir Anayasaya aykırılık karşımıza 
dikilir. Koyduğumuz, koymak istediğimiz, arz et
tiğimiz fıkra Anayasaya aykırı değildir. Asıl 
Anayasaya aykırı olan 2,5 senedir bu mühim mü
esseselere üye seçmemek suretiyle vazifemizi yap
mamız yolundadır. Biz buna bir çıkar yol ara
maktayız. Bu çıkar yol bir ek madde ile arz edil
miştir. İkinci fırkaya ve beyefendiye ben de iş
tirak ediyorum. Hakikaten niteliği tesbit edilme
miş zevatın burada, senatörler tarafından veril
mesi, ilâve edilmesi keyfiyeti biraz zayıf. Yani 
bu noktayia biz de katılırız. Ama 1 nci fıkra ta
mamen bu meselenin halli için konulmuş ve ile
ride belki bizi çıkmazlardan kurtaracak bir fıkra
dır. Bu fıkrada biz ne diyoruz? Muayyen bir müd
det zarfında seçim yapılamazsa, yeniden nitelik 
ihraz etmiş arkadaşları da içine almak suretiyle, 
yeniden bir liste tanzim edilir. Bıı şu demek 
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değildir. Yani, altı ay veyahut bir sene müddetle 
illâki Senato bunu uzatacak ve ondan sonra icbar 
edeceğiz; böyle bir şey ne hiçbir senatörün ha
tırından geçer, ne de böyle bir şey yapılabilir. 
Ama bir vakıa var. Bu vakıa başka türlü, halle
dilemez, bu İçtüzüğün bu maddesini değiştirme
diğimiz takdirde, bu bir iki sene daha devanı ede
bilir. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, İm iki 
sene içerisinde niteliğini kaybetmiş arkadaşlar ol
duğu gibi bir kısmı ölmüş, bir kısmı mebus ol
muş, senatör olmuş, bilmem ne olmuş, başka va
zifelere geçmiş ve bir kısmı da yeni nitelik kazan
mış insanlar olabilir. Sonra bunun üzerine bir de 
Senato değişmiş, üçte bir yenileme yapmış ve 
2 nci bir yenileme yapılmak üzeredir. Demek ki, 
üçtebirinin iradesi ile seçilmiş olacaktır. Eğer 
İm bir devre daha devam ederse üçte1, birinin ira
desi kalıyor. Halen üçte ikinin, Senatör olarak 
vazife gören üçte ikinin iradesi bunun dışında 
kalacak şekilde; bir duruma da giriyor. Bu itibar
la behemehal İm fıkranın kabul edilmesi lâzımdır. 

Yapılsın... Yani derhal olabilir. Efendim, içlerin
de - bir nokta va işaret buyurdular - olabilir, fev
kalâde ehemmiyetli olan bu mevkilere fevkalâde 
ehemmiyetli insanları seçmek lâzım. Bulunabilir, 
tesbit edilenlerin içinde senatör!erce bu niteliği, 
maddi, mânevi bu niteliği haiz olmadığı kanaati 
de olabilir. Madem ki, seçilememiştir, demek ki, 
niteliği kâfi görülmemiştir. Hayır başka sebep 
arayacağız. Başka sebep aramıya lüzum yoktur. 
Vakıa, vardır. Bu fıkranın kabulü takdirinde zan
nediyorum .yapılacak yeni bir seçimde, ilk seçim
de bu iki mühim müesseseye üyeleri seçmek imkâ
nını elde etmiş olacağız. İsrar buyurmam asm ı Sa
yın Komisyon Sözcüsünden istirham ederim. Za
ten Komisyonun da yarısı bize iltihak etmiş, öy
le gözüküyor. Aşağı - yukarı büyük bir çoğun
luk var. Lütfetsinler bunu kabul buyursunlar 
da bir, ilci celsede bu mesele halledilir, hürmetle
rimi arz ederim. 

BAŞKAN — •• Yeterlik önergesi vardır, okutu
yorum efendim. 

2. — YOKLAMA 

(O. II. P. sıralarından, beş kişi ayağa kalka
rak ekseriyetin olmadığını söylediler. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 

(Voklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğun olmadığı anlaşılmış
tır. 22 Mart Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
ü ze re otur umu kap a 11 yo r um. 

Kapanma saati : 18,40 

7. — SOKULAR VE CEVAPLAR 

II — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — (Cumhuriyet Senatosu Ay dm Üyeni İs
kender Cenap Ege'nin, A. I. D. nin ketrşıhklı 
paralar fonundan turizm özel sektörü için açıl
mış olan krediye dair yazılı soru önergesine Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nihad KürşcuUın ceva
bı (7/149) 

(hunhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlişikteki sorunun Turizm ve Tanıtma Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ

letlerini saygılarımla arz ederim. 
(! um hu riyet Senatosu 

Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ego 

a) A. 1. I), nin karşılıklı paralar fonundan 
turizm özel. sektörü için açılmış olan 25 milyon li
ralık kredi hangi tarihte temin edilmiş ve ne farz-
d a kul i a n ı ima kta dır ? 

])) İstanbul, İzmir ve Ankara dışında turizm 
alanında yatırım, teçhiz ve tefriş için mevcut kre
diden istifade edebilenlerin miktarı ve aldıkları 
kredi ne kadardır? 
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T. C. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Turizm Genel Müdürlüğü 

Tur. End. Dairesi 508 - 1745 - 3601 
15 . 3 . ]966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 9 . 3 .. 1966 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 6167/999 sayılı yazıları, 
Konu ile ilgili yapılan tahkikat neticesin

de; 
1. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in 29 . 9 . 1964 tarih ve 
7/167 sayılı önergesinin, Bakanlığımızın 
28 . 11 . 1964 tarih, 7603/19534 sayılı ve Bakan 
Ali İhsan Göğüs imzalı yazısı ile cevaplatndırıl-
dığı görülmüştür. 

2. Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin 29 . 4 . 1964 tarih ve 
7/149 sayılı Önergesine ait zamanında düzenle-
nipte makamlarına intikal ettirilmemiş bulun
duğu anlaşılan cevabın bir nüshası ekli olarak 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Aydın Senatörü Sayın İskender Cenap Ege' 

nin «AID» nin Karşılıklı Paralar Fonundan 
turizm özel sektörü için açılmış olan krediye 
dair sorusuna cevaplarımı bildiriyorum. 

Özel sektörün turizme yatırım yapmasını teş
vik etmek üzere 55 sayılı liberasyon anlaşmasiy-
le Amerikan yardımları PL. 480 Tl. ikraz karşı
lıklarından kurulan 25 milyon liralık ikraz 
fonunun dağıtımını tesbit eden anlaşma 
29 Mayıs 1963 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Maliye Bakanlığı Hazine Genel Mü
dürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teş
kilâtı (MUT) ile Amerika Birleşik Devletleri 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID) arasında 
imzalanmış ve bu anlaşmanın «F» maddesi uya
rınca Bakanlığımızda «Proje Komitesi» adı al
tında bir komite kurulmuştur. 

Komiteye Bakanlığımızdan iki, İmar ve İskân 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden birer 
temsilci katılmaktadır. 

Önce, 25 milyon liranın Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ışığı altında nerelere dağıtılması gerek

tiğinin tesbiti yapılmış; 1 000 000 liranın anlaş
manın 30 ncıı maddesi gereğince (Turizm Sa
nayi A. Ş.) Tusan'a, geri kalan 24 000 000 liranın 
% 60 ı 1963 programında öngörülen ve yatırım 
yapılmasına şiddetle ihtiyaç duyulan Ege ve 
Antalya bölgelerine, % 20 si Marmara bölgesine 
ve % 20 sinin de turist trafiği yüksek olan sair 
yerlere dağıtılması kararlaştırılmıştır. Proje 
komitesi mütaakıp çalışmalarında fonun dağı
tımı ile ilgili şartları tesbit ederek bir sirküler 
hazılamış ve hazırlanan sirküler 24 Haziran 1963 
tarih ve 11436 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanmış, ayrıca radyo haber bülteninde mütaad-
dit defalar okunmuştu. 

Proje komitesinin muhtelif toplantılarında 
varılan kararlara göre, zamanında ve şartlara 
uygun olarak yapılan taleplerden Turizm mües
sesesi belgesi almış olanlar önce malî yönden tet-
kikat yapılmak üzere Türkiye Vakıflar Banka
sına gönderilmiş olup Bankaca kredilendiril-
mesi uygun görülen taleplerden Komitece yeri 
ve projesi uygun görülenler ikrazda bulunul
ması için mezkûr bankaya bildir'[inektedir. 
Bankanın menfi mütalâa verdiği talepler ise 
otomatik olarak reddedilmektedir. 

Vakıflar Bankasınca kendisine tahsis olu
nan faiz nisbeti ki, birdir. Bankaca az görüldü
ğünden 29 . 5 . 1963 tarihinde Amerika B. Dev
letleri Milletlerarası Kalkınma Dairesi Türkiye 
Misyonu ile T. C. Maliye Bakanlığı arasında 
imzalanan anlaşmanın 23, 26/a vo c maddele
rinde tasrih edildiği veçhile, müstakrize her 
türlü borç. bakiyeleri üzerinden ödeyeceği % 7 
faizin % 4 ü Vakıflar Bankasınca Maliye Ba
kanlığına, % 2 si Proje Komitesinin masrafla
rını karşılamak ve Türkiye'de turi/min kalkın
dırılması propagandasını yapmak için banka 
nezdinde özel bir hesaba yatırılır denilmekte
dir. 

Bahis konusu anlaşmanın 14 ncü maddesi: 
Kredinin müstakrize arazi, bina ve ti ,c isler üze
rinde birinci dereceden ipotek, nvfruşat ve 
müştemilât üzerinde de banka teminatı karşılı? 
ğmda verileceğini belirtmektedir. 

Banka teminat mektubunun çok masraflı 
olması, krediden istifade edecek özel sektörü 
ağır malî yük altında bulunduracak ve % 7 ola
rak tesbit edilen faiz haddi banka teminat mek
tubu masrafları ile birlikte asgari % 10 a yük
selecektir. 
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Krediden yaralanacak özel sek+örün bu 'hu
sustaki haklı itirazlarını dikkate alan Bakan
lığımız anlaşmanın bu maddesinin mefruşat ve 
müştemilât üzerinden de inşaatta Chduğu gibi 
gayrimenkul ipoteği verileibil'mesini bağlıyacak 
şekilde değiştirilmesi için Maliye Bakanlığı 
nezdinde teşebbüse geçmiştir. 

Ancak Banka, «Banka teminat mektubunu, 
gayrimenkul ipoteğine nazaran likidasyonun daha 
kolay olduğunu ileri sürerek maddenin bu şekil
de değiştirilmesi halinde banka yönünden riskin 
artacağı gerekçesiyle Bankaya tanınan faiz had-
dinin artırılması şartiyle değişikliği kabul ede
bileceğini bildirmiştir. Proje Komitesi ve Bakan
lığımız özel sektörün mağduriyetini önlemek ga

yesiyle, memleketimizin tanıtılmasında sarf olu
nacak olan meblâğın bir kısmmm bankaya veril
mesini kabul etmiş ve anlaşma 29 . 11 . 1963 ta
rihinde değiştirilmiştir. Bu suretle Banka müs-
takrizin ödiyeceği % 7 faizin ilk beş yıl içinde 
°/c 2 sini ikinci beş yıl % 2,25 ini ve bu tarihten 
kredinin tasfiyesine kadar ki, müddet içinde 
% 2,50 sini alacaktır. 

Bankaca müspet mütalâa edilen taleplerden 
22 509 800 liralık 44 talebin kredilendirilmcsi 
Komitece uygun ögrülerek ikrazda bulunulması 
için 17 . 12 . 1963 tarihinden itibaren T. Vakıf
lar Bankasına bildirilmiştir. 

Dağıtılan yer ve miktar şöyledir: 

İnşaat Teçhizat Mefruşat 

Aydın : 
Umar Tic. Kol.. Şirketi 

Yekûn : 
Antalya : 

Şevket Tokuş ve Ort. 
Mustafa Çakıralp 
Rahmi Ataöv 
Raf et Eker 
Emrullah Nutku 
Mesut Karaköy 
Zekâi Aral 

Yekûn : 
Adana : 

Hüseyin Ağba 
Yekûn : 

Bursa : 
Maksut Diyaroğlu 
Sait Ete ve Ort. 

Yekûn : 
Bolu : 

Çizmecioğlu 
Çorum : 

Ersan Koli. Şti. 
Yekûn : 

Denizli : 
Tur - İş Turizm 

Yekûn : 

275 000 

-

1 885 000 

1 000 000 

625 000 

340 000 

625 000 

225 000 

625 000 
100 000 
120 000 
200 000 
200 000 

— 
— 

1 245 000 

600 000, 

— 
175 000 

175 000 

— 

225 000 

475 000 

25 000 

40 000 
—• 

35 000 
75 000 

100 000 
20 000 

— 

270 000 

200 000 

200 000 
25 000 

225 000 

—• 

45 000 

75 000 

25 000 

35 000 
15 000 
35 000 
75 000 

100 000 
20 000 
60 000 

340 000 

200 000 

200 000 
25 000 

225 000 

100 000 

40 000 

75 000 
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İnşaat Teçhizat Mefruşat 

Edremit : 
İsmet Ögc 165 000 

Yekûn : 200 000 
Edirne : 

Emin Maltepe — 
Yekûn : 340 000 

Gaziantep : 
İhsan Güzel 100 000 

Yekûn : 150 000 
İsparta : 

Recep Güllü 249 800 
Yekûn : 315 300 

İskenderun : 
M. Ali Alevli 135 000 

Yekûn : 435 000 
Kütahya : 

Ahmet Erbay 640 000 
Yekûn : 780 000 

Kayseri : 
Ahmet Turan — 

Yekûn : 142 000 
Muğla : 

Şevket Onay 85 000 
Mümin Özkıırt 240 000 
Tülin Kesebir 325 000 
Hotel İyon Ort. 1 000 000 
Akdeniz Ticaret 240 000 
Mustafa Oral 62 500 

Yekûn : 2 242 000 
Ordu : 

Sadullah Karadeniz — 
Sakarya : 

K. Saraçoğlu 300 000 
Yekûn : 500 000 

20 000 

170 000 

25 000 

32 750 

150 000 

70 000 

40 000 

20 000 
20 000 
50 000 

55 000 

15 000 

170 000 

25 000 

32 750 

150 000 

70 000 

102 000 

100 000 

15 
15 

000 
000 

50 000 

55 
10 

000 
000 

150 000 

10 000 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer TJcuzaVın, bâzı müessese ve şirketlerin yö
netim kurullarına dair, yazılı soru önergesi ve 
Başbakan Süleyman BemireVin cevabı (7/235) 

6 . 12 . 1965 

Cumhurijret Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorumun Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal 

468 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların iştirakle
riyle kurulmuş müessese ve şirketlerin yönetim 
kurullarına 15 Ekim 1961 tarihinden 10 Ekim 
1965 tarihine kadar tâyin edilmiş olan üyelerin, 

a) îsim ve soyadları, 
b) Meslek ve ihtisasları, 
c) Almakta oldukları ücret, 
d) Bu şahısların başka yerde görevli olup 

olmadıkları, 

e) İkametgâhları ve görev yerleri ayrı bu
lunmaları sebebiyle Ki müesseselerden yclhık 
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alıp almadıkları almışlarsa miktarlarının neden 
ibaret olduğunun açıklanması. 

T. C. 
Başbakanlık 16.3 .1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 77 - 42/1576 
Konu • Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyosî' Ömer Ucuzal'm önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 12 . 1965 tarihli ve 5684.7/235 - 205 

sayılı yadınız. 
468 sayılı Kanun hükümlerine tabi Kamu İk

tisadi Teşebbüsleri ve bunların iştiraki ile kurul

muş müessese ve şirketlerin yönetim kurullarına 
.yapılan tâyinlere dair Cumhuriyet Senatosu Es
kişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın yazılı soru önergesi 
üzerine düzenlenen cetveller ilişik olarak sunul
muştur. 

(içreğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

NOT : 

Hu soruya verilen cevap ve ekleri Cumhuri
yet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü dosyasında
dır. 
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Kur'a çekimi tarihinin 30 Mart 1966 Çarşamba günü yapılması hakkındaki önergeye verilen oyların 
sonucu 

(Kur'amn 30 Mart 1966 Çarşamba günü çekilmesi kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

: 147 
: 82 
: 65 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
M. Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDD3 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Ha»an Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

Oy verenler 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

0 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERÎ 
Hüjnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

[Reddedenler] 

Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet ÇekemoğVu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

Ahmet Yıldız 

AĞRİ 

Salih Türkmen 
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ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hifzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri TopçuoğLu 

BİTLİS 
Z. Namı Şeref hanoğlu 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDlRNfl 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatuaıoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş, 
Haydar Tumçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pmlrtı 

BİLECİK, 
Talât Oran 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KABS 
Sırrı Atalay 

Mehmet Hazer 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci A n 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Oya katilmıyanlarJ 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

; Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

[Açık üı 

İstanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MANİSA 
Emin Açar 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

/elikler] 

1 
1 
1 

r-l 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Ttizün 
Âdil Ünlü 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş. 
Sahir Kurutluoğlu 

Toplam 

496— 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

61 NCÎ BİRLEŞİM 

17 . 3 .1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'ın, içtüzüğün 117 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 .2 .1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 2 .1966] 

3. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Kamisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1S65 tarihli Haf talik Karar CetvelindoM 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü-
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [ Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 .1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İç
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 ma idesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine ait teklif 
tasarısı ile gerekçelerini ilişikte sunmaktayız. Gereğinin ifasına müsaadelerini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Burdur Maraş İstan'bul Samsun 
F. Kınaytürk C. Aksu 0. Gümüşoğlu E. Iş/ıTclar 

Tralbzon [Senatörü 
R. Zaloğlu 

GEREKÇE 

Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Senatosu kontenjanından açık builunan bir üyelik için1 yapı
lacak seçim münasebetiyle son günlerde Genel Kurulda Sayın Sırrı Atalay'm takriri üzerine aîlm'an 
karardan sonra, Ibu karara karşı vâki itiraz hakkımda Anayasa ve Adalet Komisyonunun hazırla
dığı rapor muhtevası ile bunun müzakeresi sırasında üyelerce izftıar olunan çeşitli fikir ve mütalâa
lar İçtüzüğün 114 ncü ımaddesinin mâna ve ruhuna ve kanun vâzıınm aıynı konuda tecelli eylemiş i 
olan iradelerine zıt bir anlayışa ve tatbikata sebebiyet verecek bir mahiyet arz ettiğinden, hu mad- j 
denin noksan veya mahzurlardan salim bir hale getirilmesi zaruretiyle sonuna bir fıkra ilâvesine 
ait hu değişiklik .teklifini yapmış •bulunmaktayız. 

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

Şu suretle Anayasa tarafından, Cumhuriyet Senatosuna diğer üyeyi seçime hususunda hiçbir tah
dide taıbi olmaksızın1 tam bir muhayyerlik bahşedilmiş olduğu meydandadır. Binaenaleyh diğer üye 
için ımutOak bir seçim yetkisine sahip kılınmış olan Cumhuriyet Senatosu elbette ki dilediğini seç
mekte t'amamiyle 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. 

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

559 a ek 
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Filhakika bu kanunun Hükümet tarafından sevk 'edilmiş tasarısında, yasama meclislerinin seçe

cekleri üyelere taallûk eden 5 nci maddesinin 3 ncü fikra'siyle, diğer üyenin o meclislerce kendi Ana
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 sırasında Sayın 
Fikret Turhangil, Sayın Suplhl Batur ve Sayın Sadık Artukmaç'ın 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 
dikkat) 

Konumuz bakımından bu hâdisenin ehemmiyeti, Anayasanın yasam!a meclislerine tanıdığı mut
lak seçim yetkisinin 'bâzı komisyonlarca gösterilecek adaylara inhisar 'ettirilmesini hem Anayasaya 
muhalefet ve hem de meclislerin salâhiyetlerini ihlâl mahiyetinde gören hatiplerin bu fikirlerinin 
ilk defa (Senatoca kabul ve sonradan Millet Meclisince benimsenerek meclislerin iradelerinin aynı 
noktada 'birleşmiş olmasındandır. 

Bunun diğer bir misali de, Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkiline ait Hükümet tasarısında, bu 
kurula yalsama meclisleri tarafından seçilecek üyelere nıüta'al'lik 20 nci rn.iadd.ede de öteki kanundaki 
hüküm aynen getirilmiş iken meclislerce bu takyid-dici hükmün madde metninde teyidedilmesiyle 
tezahür eylemiştir. (Not 2 ye müracaaît) 

Anayasanın bu sarih mânası ve kanun vâzımın inzimam iradesi karşısında Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 114 ncü maddesiyle üyelere ve Genel Kurula ait 'mutlak seçim yetkisinin nez veya tah-
didedilmiş olabileceği asla düşünülemez. 

Kaldı İki, İçtüzüğün 'bu maddesi, sadece Anayasa Mahkemesinde ve Yüksek Hâkimler Kurulunda 
Cumhuriyet Senatosu kontenjanından açılacak üyelikler için Başkanlık Divanınca yapılacak usul i 
mııamel!eleri teshit etmekte, fakat üyelerin kullanacadarı oy istikametinde ve bu oylarla tecelli 
edecek kararlara ilişkin hiçbir müeyyideyi muhtevi 'bulunmamaktadır. 

Maddenin bütününde başkanlığa ve divanına tevcih olunan usuli ınıuannelelere ait vazifeler ise, 
acık üyeliklere ait seçimin yapılmasından en az 15 gün önce bir ilân yapılması ve 'bu ilânda buraya 
seçilmeyi arzulıyacakların hangi tarihe kadar no gibi belgelerle müracaat edeceklerinin belirtilmesi, 
müracaat müddetinin hitamından iki gün zarfında müracaaît evrakı tetkik edilip seçilme yeterliğini 
haiz olanların bir listesinin' hazırlainması, seçim günü tâyin edilip listenin bastırılarak üyelere 
dağıtılması işlerinden ibarettir. 

Başka hiçbir hükmü ihtiva etmiyen bu maddenin istihdaf ettiği yegâne gaye, seçim esnasında 
üyelerin tam ve mütlaik olan oy serbestisi içinde tercih edecekleri kimseyi tâyinde mukayese ölçü
lerine bunları da dâhil edebilmeleri 'için bu 'üyeliklere seçilmeyi arflulıy ani arın kendilerini Cumhu
riyet Senatosunun takdirine arza imkân sağlanma1.inlan başka bir şey değildir ve olamaz. 

Binaenaleyh sırf müracaat sahiplerini bir tablo hailinde Genel Kurulun' ıttılaına sunmaktan 
'başka bir gayesi ve hükmü olmıyan bu madde ile hem üyelerin hem de Senatonun bağlanmış 
olacağı faraziyesi, kendi kendini inkârdan başka bir mânaya: hami olunamaz. 

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 hakilarma tecavüz «ayan bu heyetin, şimdi kendisini sadece muay
yen bir süre zarfında müracaat edenlerle 'mukayyet kıldığını mütalâa etmek, binınetiee Anayasayı 
kanun 'vâzımın belirli iradesini, üyelerin temsilî 'sıfatını ve nihayet Senatonun mânevi varlı
ğını 'zedelemek olur. 

İşte bütün bu mülâhazalarla vardığımız tek gerçek, İçtüzüğün 114 ncü maddesi muvacehe
sinde, Başkanlık Divanınca müracaiat sahiplerine ait bir listenin hazırlanıp Umumi Heyetin 
ıttılaına 'arz edilmesi hâdiseyi, hiçbir zaman ne üyelere ve Cumhuriyet Senatosuna aımtkıka 
bunlardan birini seçme 'mecburiyetini tahmil ye ne de bu liste dışında başkasını seçmekten' men 
etmediği hakikatidir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 559 a ek) 
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Lâkin bu bedallıetlere rağmen, son günlerde Sırrı At'alay arlkadaşımızm taikriri ile alâkalı 

olan Anayasa ve Adalet ıKomisyoniu raporu münderecatı ile bunun müzakeresiinde izhar olunan 
fikir ve reylerle mezkûr 114 ncü maddenin zorlanarak yanlış bir tatbik yoluna götürülmesinden en
dişe ettiğimiz içindir ki; bu maddeyi Anayasa mânasına ve kanun vâzımm iradesine uygun bir va-
zahete eriştirmeyi zaruri sayarak maddenin sonuna ilâvesini uygun bulduğumuz iki paragrafı tas
vip ve takdirlerinize arz etmekteyiz. 

İlâvesini teklif ettiğimiz iki paragraftan ilki oylama muameleleri ve safhalarına, ikincisi ise 
üyelerin ve Genel Kurulun oy ve secim serbestîsine taallûk etmektedir ki, bunlar mezkûr 114 ncü 
maddenin ahengini bozmaksızın mâna ve gaye. itibariyle maddenin boş tarafını itmam eder 
mahiyettedir. 

Netice olarak, 114 ncü 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 müacaat 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 İS . 4 . 1962 tarih 52 nci Birleşime ait derginin 376 - 379 
Millet Meclisi 21 . 4 . 1962 tarih 78 nci Birleşime ait derginin 604 ncü 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 ncü Birleşim sayfa 41, 42 ve 457 ncide. 
Cumhuriyet Senatosu 21 . 4 . 1962 tarih 55 nci Birleşim sayfa 524 te. 

TEKLİF METNİ 

İçtüzüğün 114 ncü maddesi sonuna yeniden eklenmesi teklif edilen fıkralar şunlardır: 
«İlk iki oylamada üçte iki ve sonrakilerde salt çoğunluk sağlanıncaya kadar devam edecek 

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

Hu 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 Sen at osu 

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 ncü maddesinin sonuna iki yeni fıkra eklenmesine ait teklif Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca 2 Temmuz 1964 tarihinde Komisyonumuza tevdi buyurulmakla Komisyonumuzun 24 Şu
bat 1965 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 559 a ek) 
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Teklif, Anayasa ^Mahkemesinin veya Yüksek Hakimler Kurulunun Cumhuriyet Senatosu Kon

tenjanında açılacak üyelikler için Cumhuriyet Senatosunca yapılacak seçimlerde üyelerin, Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 114 ncü maddesinin ikinci, ve üçüncü fıkralarında belirtilen aday tablo
su ile bağlanmamalarını ve üyelerin bu tabloda gösterilen adaylar dışından da seçme hakkını kul
lanabilmelerini temin edicidir. 

Komisyonumuz, adayların seçiminden evvel, üyelerce tanınmalarım, imkân dâhiline sokan, aday
lık müessesesini, bir esasa bağhyan, seçimin bir sistem dâhilinde ve sıhhatli cereyanını temin eden 
İçtüzüğün 114 neti maddesinin mevcut hali ile muhafazasının daha isabetli olacağı neticesine var
dığından teklifi benimsetil emiştir. 

Genel Kurulun, tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Çanakkale 
N. Alfan 

Kâtip 
Kastamonu 
Muhalifim 

A. X. Tuna 

Konya 
M. Obuz 

Bu Raporda Sözcü 
Bursa 

S. Kayalar 

Sivas 
R. Örten 

Ağrı 
AS'. Türkmen 

Uşak 
K. (Coşkunoğlu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 21 . 1 . 1966 

Esas No. 2/135 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 114 ncü maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu ve beş arkadaşı tarafından yapılan teklif Komisyonumuzca ince
lenerek reddolunmuş ve bu konuda Komisyonumuz tarafından tanzim edilen 26 . 2 . 1965 tarih 

ve esas 2/135, karar 121 sayılı rapor, Cumhuriyet Senatosu Cenel Kurulunun tasviplerine arz olun
muş idi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından konunun görüşülmesi sırasında, Komisyon Söz
cüsü; Komisyonca gerekli incelemeler yapılmak üzere, raporu geri almış idi. 

.Komisyonumuz, 1 2 . 1 . 1966 tarihli toplantısında, bu konu için sözcülüğe, komisyon üyelerin
den Zihni Betil'i seçtikten sonra, konuyu yeniden incelemiştir : 

İçtüzüğün 114 ncü maddesi, Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna Cumhuriyet Se
natosu tarafından seçilecek üye adaylarının tesbit usulünü tanzim etmekte ve adayları, soyadları ve 
bütün nitelikleri aday tablosuna geçirilmiş bulunan adaylar arasından yapılmasını emreylemekte 
dir. 

Cenap Aksu ve arkadaşlarının teklifi, gerekli oyun sağlanamaması suretiyle seçim işleminin 
uzaması halinde, aday tablosundaki belli adaylara ilâveten yeniden aday gösterilmesi imkânını sağ
lamak ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine, aday tablosundaki adaylar veya bunlara ilâveten sonra
dan gösterilen adaylar dışında olan ve seçilme niteliğine sahip bulunan kimseleri de seçebilme hak
kını tanımak amacını gütmektedir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 559 a ek) 
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Komisyonumuz; bu teklifi, 
«Adayların seçiminden evvel üyelerce tanınmalarını imkân dâhiline sokan, adaylık müessesesini 

bir esasa bağlıyan, seçimin bir sistem dâhilinde ve sıhhatli cereyanını temin eden İçtüzüğün 114 ncü 
maddesinin mevcut hali ile muhafazasının daha isabetli olacağı» gerekçesi ile reddetmiştir. 

Raporumuzun'Genel Kurul tarafından görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve Samsun Üyesi Enver Işıklar tarafından (müştereken yapılan teklif ile konunun 
Komisyonumuzca yeniden incelenmesi esnasında Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Refet Ren-
deci tarafından yapılan teklif ise, seçim işleminin 6 aylık devreler zarfında sonuçlandırılmaması 
halinde aday tablosunun 6 ayda bir yeniden tanzim edilmesi şeklindedir. 

Konunun Komisyonumuzca yeniden incelenmesi sırasında, Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Ahmet Nusret Tuna da, seçimin sonuçlandırılmasının uzaması halini göz önüne alarak, Başkan
lık Divanı kararı ile adaylığa müracaat için ayır, şekilde yeniden ilân yapılabilmesinin bir fıkra 
halinde maddeye eklenmesini teklif etmiştir. 

Bütün bu tekliflerin yazılı ve sözlü gerekçesi, Cumhuriyet Senatosunun Yüksek Hâkimler Kuru
lundaki ımünhal üyeliğe 14 . 10 . 1964 tarihinden beri ve Anayasa Mahkemesindeki münhal üyeliği 
de 16 . 1 . 1964 tarihinden beri üye seçememiş olmasından ve o tarihlerden bu yana seçilme nite
liğini kazanmış bulunan kimselere de aday olma veya gösterilme imkânı verilmesinin maksada ve 
adalete uygun düşeceğinden ibarettir. 

Bu gerekçe, ilk bakışta teklifleri isabetli gibi göstermekte ise de, mesele bütün cepheleri ile mü
talâa olunduğu zaman görülür ki, teklifin kabulü, Anayasamızın dayandığı espri ve prensibe aykırı 
düşen son derece önemli ımahzurlar doğuracaktı r : 

1. Gerek Anayasa Mahkemesi, gerekse Yüksek Hâkimler Kurulu, kurulmaları Anayasa tarafın
dan emredilen birer Anayasa müessesesidirler. 

Bu müesseselerin Anayasa tarafından tâyin edilen görevleri de, kuvvetler ayrılığı prensibine da
yanan demokratik düzenimizin yaşaması, bakımından, son derece önemlidirler. 

Sonra bu müesseseler devamlı olarak çalışırlar, 
Bu durum, göz önüne alındığı zaman hemen kabul edilir ki, bu müesseselere üye seçimi işlemi

nin gecikmeye asla tahammülü yoktur. Zira, gecikme, müesseselerin devamlı olarak cereyan etımesi 
gereken önemli çalışmalarını aksatır. Binaenaleyh, İçtüzüğe seçim işleminin 6 aylık devreler zarfın
da sonuçlandırılanı aması ihtimalini nazara alarak, aday tablosunun 6 ayda bir yeniden tanzim edil
mesine imkân veren bir hüküm eklenmesi, Cumhuriyet Senatosuna, mümkün olduğu kadar süratle 
yapılması gereken seçim işlemini 6 aylar ölçüsünde geciktirebilme yetkisi verme mânasına gelir ki. 
böyle bir yetkiyi, Anayasamızın dayandığı espri ve prensipler ve sözü edilen müesseselerin kuru
luşları maksadiyle bağdaştırmaya asla imkân yoktur. 

2. Bu çok yerinde mülâhazaya rağmen, denilebilir ki, 
(Gecikme bir vakıa olarak ortadadır. Bu kadar uzun sürmüş olan gecikme zarfında sözü edi

len müesseselere üye seçilebilme niteliğini kazanmış, gerçekten değerli kimselerden aday olma veya 
gösterilme imkânını esirgemek, adalet icaplarına aykırı düşmez mi?.) 

İçtüzüğe adları geçen müesseseler için yapılacak her seçimde gecikmeyi mazur gösterecek 
ve devamlı olarak işliyecek bir hüküm konulması, bu takdirde dahi, kabul olunamaz. Olsa 
olsa, bir fiili sonuç olarak göz önüne alıp, fiilen husule gelmiş bulunan gecikmenin mahzur
larını gidermek için İçtüzüğe bir defaya mahsus ve münhasır olmak üzere uygulanacak ge
çici bir hükmün konulması düşünülebilir ki, bu düşüncenin de, mevzuatta ve tatbikatta bir is
tikrar sağlama prensibi ile bağdaştırılması kabil değildir. 

3. Ayrıca belirtmek yerinde olur ki, seçim gecikmesi, İçtüzüğün 114 ncü maddesine göre 
tesbit edilen aday tablosundaki adayların, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liklerine ehil ve lâyik görülememiş olmalarından doğmamıştır. 

4. Ahmet Nusret Tuna'nm teklifinin reddi için, bu üç sebebe ilâveten, şu sebep de mev-
• - • •- • • h % ! 

cuttur : 
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Anayasanın emrine uygun olarak içtüzük hükümleriyle tanzim edilmesi gereken seçim iş

lemi hakkında, içtüzükte iki çeşit hüküm bulunacak. Bu iki çeşit hükümden birisi, Başkanlık 
Divanı tarafından hilâfına karar alınmadıkça yürüyecek, diğeri ise, Başkanlık Divanı tarafın
dan alman karar olacak, içtüzük hükümleri, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun ve Cum
huriyet Senatosunun bütün organlarının riayet edeceği hükümler olarak vaz'edilebilir ve an
cak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından değiştirilebilir, içtüzük, bu organlardan bi
risinin, meselâ Başkanlık Divanının kararı ile uygulanacak hükümler ihtiva edemez. Aksine ka
bul, ancak Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girebilen 
ve tadil olunabilen içtüzük hükümlerinden bir kısmının Başkanlık Divanı kararı ile uygulan
maması gibi bir sonuç doğurur ki, böyle bir sonuç, belli bir konuda Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kuruluna ait yetkiyi Başkanlık Divanına terk etmek demek olur, asla tecviz edilemez. 

5. Cenap Aksu ve arkadaşları tarafından ileri sürülen teklifin, Cumhuriyet Senatosuna, 
aday tablosundaki adaylar dışında olan ve seçilme nitelisine sahip bulunan kimseleri de seçe
bilme hakkı tanıma amacını güden kısmına gelince, ];mmn da kabulüne imkân yoktur. Zira, 
belli bir usul ile aday tesbiti ve seçimin bu adaylar ayasında yapılması, hem Cumhuriyet Sena
tosu üyelerine adayları vakitlice tanıma ve isabetle oy kullanma imkânını verme, hem de seçil
mek için sağlanması gereken oy sayısının isabet ve süratle gerçekleşmesini temin etme bakımın
dan daha uygundur. 

Bu sebeplerle sözü edilen teklifler Komisyonumuzca kabul edilmemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

Çekinserim 
0. 8. Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

Sözcü Bu Raporda Sözcü Kâtip 
Kastamonu 
Muhalifim, 

söz hakkım saklıdır. 
A. N. Tuna 

Afyon Karahisar 
Muhalifim 

M. Y. Inceoğlu 

Tokat 
Z. Betil 

Yozgat 
S. Artukmaç 

İstanbul 
E. Özden 

Tabiî Üye 
8. O'Kan 

Samsun 
Muhalifim, 

söz hakkım saklıdır. 
R. Rendeci 

Muhalefet Şerhi 

Anayasa Mahkemesine üye seçiminde, adaylardan biri üzerinde salt çoğunluk temin edileme
mesinin çeşitli sebepleri vardır. Teklif bu sebeplerden birini izaleye matuf olduğundan ve bir se
neden fazla bir zamandan beri neticelenmiyen seçimin mutlaka neticelenmesi için bir usul bulun
ması hususunda tarafımdan teklif edilen mehil de kabul edilmediğinden ret kararma muhalif kal
dım. Söz hakkım mahfuzdur. 

Afyon 
M. Y. înceoğlu 
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