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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Elazığ Üyesi Celâl Artuğ; geçen birleşimde, 
Konya Üyesi Muhittin. Kılıç'ın konuşması sıra
sında yaptığı müdahalenin sebeplerini açıkladı 
ve bu ikazı bir kırgınlık doğurdu ise özür dile
diğini bildirdi. 

Uşak Üyesi Mehmet Faik Atayurt; İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin -Ehemmiyet 
ve şümulü hakkında geniş açıklamalarda bu
lundu. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; şeker pan
carı ekimi ve pancar bedellerinin vaktinde 
ödenmemesinden doğan mahzurları belirtti. 

Tabiî Üye Selâhattin Özgürün, Millî Eğitim 
Komisyonu üyeliğinden istifası okundu, bilgi 
edinildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm; 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik ede
ceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
clkundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın İran ve Pakistan'ı 
ziv aret eden Cumhurbaşkanına refakatinin uy
gun görüldüğüne ve tatil dolayısiyle almam ı-
yan Anayasanın 78 nci maddesi ile ilgili kara
rın istihsaline dair Başbakanlık tezkeresi okun
du ve teklif karar olarak kabul edildi. 

Türk - Japon Parlâmentol arar ası dostluk 
grupu kurulmasına dair mezkûr grup başkanlığı 
yazısı okundu ve grupun teşkili kabul olundu. 

CENTO Parlömanterleri Türk Grupu kurul
ması hakkında müteşebbis heyet başkanlığı ya
zısı okundu, grupun teşkili kabul edildi. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Par
lâmentosundan ; 

Bulgaristan Parlâmentosundan birer heyetin 
yurdumuzu ziyarete davet olunmalarına dair 
Başkanlık tezkereleri okundu ve kabul olundu. 

Memleketin asayişi konusunda Hükümetin 
ısiyaset ve icraatı hakkında bir Genel Görüşme 
açılmasına dair Van Üyesi Ferit Melen ve on-
beş arkadaşının önergesi okundu ve Başkan 
gelecek birleşim gündemine alınacağım bildir
di. 

Erzurum'da şehidolan askerlerimizin ruhla
rını taziz için saygı duruşu yapıldı. 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay'm, Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyeliğinden istifası okundu, bilgi 
edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı kararı üzerindeki görüşmele
re devam olundu ve neticede, tasvibolunan 
önerge uyarınca, kararın, durumun yeniden 
gözden geçirilmesi için Başkanlık Divanına gc-
riverilmosi kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi üye adaylığından vaz
geçtiğini bildiren Cemalettin Bulak im yazısı 
okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçilmesi 
için yapılan iki turda da üyelerden hiçbirisi 
salt çoğunluk oyunu '.alamadıklarından seçime 
gelecek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişildik yapılmasına; 

Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Mü
dürlükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına; 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı statüsünde 
yapılan bâzı değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna; 

«Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler 
arasında ücret eşitliği hakkında 100 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylanma
sını:! uygun bulunduğuna; 

İş ve meslek bakımından ayırım hakkında 
111 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarıları görüşüldü ve tasarıların kanunlaş
maları kabul edildi. 

İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nm, 373 sayılı 
sorusu, ilgili Bakan; 

Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun 
391, 392 sayılı soruları soru sahibi bu birleşim
de hazır bulunmadıklarından, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'mn, ortaokul ev iş öğretmen mua-, 
vinliğî sınavını kazananlara ve 

Orta dereceli okullara gönderilen gazete, 
dergi ve kitaplara dair sözlü soruları Millî Eği-
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tim Bakanı Orhan Dengiz tarafından cevap
landı. 

15 Aralık 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19.30 da son 
verildi.. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekil i Gaziantep 

Fikret Turhangü Nizamettin Özgül 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali B'iza Ulusman 

SOIUI 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuıoğlu'nun; piyasadaki margarin 
darlığına dair sözlü soru önergesi Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/415) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı (Adana) 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. Gündem dışı Sayın Tevet-
oğlu Kıbrıs'a yapılan Çekoslovak silâh yardı
mı hakkında söz istemiştir. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Saynsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Kıbrıs'a yapılan silâh sevkıyatı ve bundan do
ğacak tehlike hakkında demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın Senatör arkadaşlarım, son 48 
saaitlilk gazete ve bilhassa yabancı radyo haber
leri Kıbrıs'a yeniden ilki parti halinde yapıl

makta olan ağır komünist silâh yığmağından 
bahsetmektedirler. 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği Siyasi 
İşler Yardımcısı Ali Binkaya Çekoslovakya'
nın Ankara Büyükelçisi ile görüşerek Kıbrıs'a 
silâlh şevkinin durdurulmasını istemiştir. 

Ali Binkaya ayrıca, Amerikan ve Yunan 
Büyükelçilikleriyle, İngiliz Maslalhaıtgüzarı 
ile de konuşmuş, Çekoslovaklar tarafından sevk 
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edilen bütün silâihların Adadan çıkarılmasını 
Ikesin şekilde talelbetmiştir. Büyükelçiler bu 
ikazı hükümetlerine bildireceklerdir. 

MaJkarios'un Komünist Blok memleketle
riyle yaptığı anlaşma üzerine Kıbrıs'a sevk 
edilen külliyetli miktarda silâh ve askerî yar
dım malzemesinden ikinci bir partinin daha 
yolda olduğu öğrenilmiştir. Gönderilen silâhla
rın içinde ufak tanklar, zırhlı araçlar, bazu-
tkalar ve ağır makinalı tüfekler bulunmaktadır. 

Kıibrıs 'konusunda Dışişleri Bakanımız Sa
yın Çağlayangil'in Tumibas ile ikili görüşmele
rin son bölümünü yapmak üzere olduğu şu 
günlerde, Makarios'un Kıbrıs'a Demirperde ge
risi ülkelerden silâh getirtmesi, durumun cid
diyetini artırmıştır. Malkariıos'un bu davranışı
nın ikili görüşmeleri baltalamaik, Türkleri ta
mamen imha ve Adayı tam mânasiyle ilhak 
etmek hedefini güttüğü aşikârdır. 

Yine bir habere göre; Yunan asıllı Panama 
»bandıralı gemilerle ikinci parti Celkoslovak 
silâhları, Türkiye'nin tepkisine rağmen, yola 
çıkarılmış (bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
4 Mart 1964 kararında Kıbrıs'a silâh sokulma
ması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen 
Gekoislovaıkya'nın ve Malkarios Hükümetinin bu 
ıkarara aykırı hareket etmekte direnişleri duru
mun vahametini artırmıştır. 

Bir Atina haberi, Kıibrıs polisini Çekoslo
vakya'dan sipariş edilen silâhlar üzerinde eği
time tabi tutacak olan Çek uzmanlarının, Kıb
rıs'la Strovolu'daki Polis Okulunda, (tam bir 
.gizlilik içinde vazifelerine devam ettiklerini 
«bildirmektedir. 

Öte yandan Kıbrıs'taki 'komünist AKEL Par
tisi yayınladığı bildiride; Çekoslovakya'dan 
silâh satınalınmasmı desteklediğini açıklamak
ta, bu davranışın Makarios'un «Angülo - Ame
rikan» emperyalistlerin plânlarını baltalamak
tan ibaret bulunduğunu saıvunmaJktadır. 

Sayın Senatörler, bugün Çekoslovakya'dan 
yapılan silâh sevkiyaitı Kıbrıs'ı Akdeniz Küba'
sı haline getirmek istiyenlerin yıllardır uygu-
ladddarı plânların «bugünkü bir safhasıdır. 
1962 M ant ayı ortalarımda Sofya'da sona ermiş 
Bulgaristan ve Romanya'dan başlka Yugoslav
ya, Yunanistan ve Kıbrıs'ın, Makarios'un da 
'katıldığı andlaşma ve işbirliği 'konferansları

nın bugünkü devamıdır. Hükümetimizin Çe
koslovak Hükümeti ve diğer ilgili hükümet
ler neızdinde süratle yaptığı ikaz ve protestoyu 
takdirle karşılıyoruz. Şeref ve kahramanlık 
timsali Barbaros torunlarının ve onları hava
dan destc'kliyeeek Tüıik kartallarının bütün ha
zırlıkları tam olaralk,, alesta vaziyette emre 
müheyya bulunuşları da en ıbüyüık güvencimiz 
ve övüncümüzdür. (Bravo sesleri) 

Dünlkü hatalarını bugün düzeltmeye samimî 
gayret sarf eden Amerika Birleşik Devletleri
nin Makarios'tan silâhların Adaya boşaltılma-
ması ve gelmiş silâhların da Birleşmiş Millet
ler Barış Gücüne teslim edilmesi yolundaki ta
bibini ve barışı zorlıyacalk bu hareketin tama
men aleyhinde bulunduğunu Makarios'a ihta
rını .memnunlukla karşılıyoruz. 

Bu millî dâva, bu nazik ve kritik tablo 
karşısındaki düşünce ve temennilerimi kısaca 
arz etmek istiyorum : 

1. Çekoslovakya'dan sevk edilmiş bulunan 
silâhlar derhal Kıbrıs'taki Barış Gücüne tes
lim edilmez, yolda olan ikinci parti silâh ve 
askerî yardım derhal Çekoslovakya'ya geri gön
denim ezse Ankara'daki Çekoslovak temsilcisi 
derhal memleketine iade olunmalı ve bizini 
Büyükelçimiz de derhal Türkiye'ye dönmelidir. 

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinden, 
bu defa yeniden getirilen Çek mamulü silâh
ların Barışgücüne teslimi talebimiz yanın
da, Kıbrıstaki umumi silâh durumunun ger
çek miktarının ve ne cins silâhların kimler 
elinde bulunduğunun tesbit ve tâyinini de is
temeliyiz. 

2. Komünist Blokun her hangi bir köşe
sindeki bu meyanda Çekoslovakya veya 
Bulgaristan'daki her faaliyet ve davranışın 
emir ve kumanda yeri Moskova'dır. Vaktiyle 
Mısır sosyalistlerinin, Nasır'in eliyle Ma
karios'un komünistlerini silâhlıyanlar, bu 
defa aracı olarak Çekleri kullanmaktadırlar. 
Bu itibarla küçük peyk, uydu Çekoslovakya'
dan önce karşılıklı ziyaretlerle dostluk heyet
leri, parlâmanterler, başvekiller yarıştırdı
ğımız iyi münasebetler kurmaya çalıştığı
mız büyük komşumuzu ikaz, protesto etmeli, 
gerçekçiliğe ve samimiyete çağırmalıyrz. As
kerimizle, sivilimizle, muhalifimizle, iktidarı
mızla bölünmez bir granit kaya olduğumuzu 
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Makarios'da, komşularımız da, dost ve müt-
tefilklerimiz de bir kere daha bilmelidirler. 
(Bravo sesleri ve alkışlar.) 

Türkiye bugüne kadar daima ahitlere ve 
Devletler Hukukuna tamamen uygun bir ha
reket hattı takibetmiştir, etmekledir ve ede
cektir. 

Kıbrıslı öz kardeşlerimizin haklarına ha
yasızca tecavüz hareketleri sona ermetlikçe, 
Makarios kadar onun suçlarına ortak olan
ların da hazırladıkları imha ve ilhak plân
ları ortadan kaldırılmadıkça, Orta - Doğıı.'-
daki güven ve barış kadar bütün Akdeniz," 
Afrika ve tekmil hür dünya düzenini de teh
dit eden bu kördüğümün çözülmesinde, bü
yük Türk Milletinim boynunun borcu olan 
vazifesini yerine getirmesine, andlaşmaTarın 
kendisine tanıdığı meşru müdahale hakkında 
artık hiç kimse söz söyliyemiyecektrr. (Bravo 
sesleri.) 

Konuşmamı bitirirken uyanık ve dina
mik tutumundan emin bulun düğümüz Hükü
metimizden Yüce Meclislerimizi sık sık ve 
yeterli derecede hu konu üzerinde ve hâdi
selerin inkişafından haberdar etmesini ve 
bizlerden de, muhalefet - iktidar farkı bu
lunmadan cümlemizin (izcilerimize düşen 
millî vazifeyi beklemelerini istirham edece
ğim. 

Yüce Senatoyu en derin saygılarımda se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

2. — İçişleri Bahan ve Dışişleri Bakan Ve
kili Faruk Sükan'ın; Kıbrıs silahlanmasının 
önlenmesi için alınan tedbirler ve neticelerine 
dair demeci. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya — Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanına vekâ
leten mi ? 

İÇİŞLERİ BAKANİ FARUK KUKAN 
(Devamla) — Evet, 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanına vekâleten, 
Sayın İçişleri Bakam Faruk Sükan, buyurun, 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI VE DIŞİŞLERİ BA

KAN VEKİLİ FARUK SÜKAN (Konya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun kıymetli üyeleri. 

Esasen bugün Türk Parlâmentosunu ve Türk 
umumi efkârını günün konusu olarak yakinen 
ilgilendiren (işitilmiyor sesleri), 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen mikrofo
na yaklaşın. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Türk Par
lâmentosunu, Türk efkârı umumiyesini yaki
nen ilgilendiren konu hakkında gündem dışı 
mâruzâtta bulunacaktım. Tevetoğlu arkadaşı
mız konu üzerinde görüştüler. Bendeniz Dışiş
leri Bakanvekili olarak Hükümetin bu husus
taki teşebbüsleri ve alman neticeler hakkında 
Yüce Senatoya mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Kıbrıs Rum yönetiminin, güya polis teşki
lâtını teçhiz için Çekoslovakya ile yaptığı giz
li anlaşma uyarınca, hafif silâhlar ve bazuka
lardan müteşekkil ilk 150 tonluk partinin 
Ada'ya sokulduğu ve zırhlı araçlarla tankların 
da dâhil olacağı ikinci partinin ise, yakında 
teslim edileceği yolunda alman haberler üze
rine, konu Atina ve Lefkoşa'daki temsilcilikle
rimiz vasıtasiyle tahkik olunmuştur. 

Olayın teyidi üzerine, Hükümetimizce bu 
konuda bir seri teşebbüslere girişilmiştir. Bu 
cümleden olmak üzere, Çekoslovakya Hükü
meti nezdinde derhal teşebbüse geçilerek Gü
venlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli kararı-
ne aykırı nlan Ada'da Türk Cemaatinin can 
ve imal emniyetini büyük ölçüde filhal tehlike
ye sokan bahse konu silâh teslimatı hakkında 
izahat istenmiş ve mütaakıp silâh sevkiyatı-
nm derhal durdurulması talebolunmuş, aksi 
takdirde Çekoslovakya ile olan münasebetleri
mizin gözden geçirilmesi zaruretinin hâsıl ola
cağı bildirilmiştir. 

Atina Hükümeti nezdinde de süratle teşeb
büse geçecek Adada Türk Cemaatinin ve öte 
yandan Türkiye'nin emniyeti bakımından va
him bir tehlike arz eden Ada'ya sokulmuş si
lâhların şimdilik filhal Birleşmiş Milletlerin 
emanetine terk edilmesinin ve mütc'baki silâh 
ithalâtına derhal son verilmesinin sağlanma
sı kesin bir dille talebolunmuştur. 

Lefkoşa'da Rum Yönetimine bir muhtıra ve
rilerek olay protesto edilmiş ve silâhların Ba
rış Gücünün emanetine terkedilmesi ve yeni si
lâh ithalâtına son verilmesi istenmiştir. 
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Müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletle
ri ve İngiltere'den Atina ve Lef koşa üzerinde 
haklı taleplerimizin kabulü yolunda gerekli 
uyarmalarda bulunmaları ve nafiz olmaları is
tenmiştir. Ayrıca diğer tekmil NATO mütte
fiklerimize de keyfiyetten bilgi verilmiş, ola
yın Türk - Yunan görüşmeleri üzerinde yara
tabileceği menfi tesirler anlatılmış ve talepleri
mizde bize müzahir olmaları rica edilmiştir. 

Konu Birleşik Milletlere intikal ettirilmiş, 
bizzat Genel Sekreter U Thant'm Güvenlik Kon
seyinin 4 Mart 1964 tarihli Kararma açıkça 
aykırı olan ve Birleşmiş Milletlerin Ada'da gi
dermeye çalıştığı gerginliği aksine had derece
de artıran ve Türk Cemaatinin bekasını hedef 
tutan bu duruma dikkati çekilmiş ve silâhların 
filhal Birleşmiş Milletler emanetine terkedikne-
si ve yeni teslimata mâni olunması yolunda 
Lef koşa ve Atina nezdinde nüfuzunu kullana
rak uyarmalarda bulunması talebedilmiştir. 

Memleketimiz arasında her alandaki ilişki
leri geliştirmek hususundaki görüşümüzü aynı 
anlayışla paylaştığını ifade eden Çekoslovak 
Hükümeti, vâki teşebbüsümüz üzerine ikinci 
parti silâhın sevk edilmediğini ve sevk edilmi-
yeceğini bize bugün sabahleyin resmen bildir
miştir. 

Her ne kadar halen Ada'ya sokulmuş bulu
nan silâhların tevzi edilmiyeceği ve bunların 
kontrol altında bulundurulacağı bize ifade edil
miş ise de silâhların Türk Cemaatinin güvenli
ği yönünden ifade ettiği açık tehdit muvace
hesinde Hükümetimiz silâhların Birleşmiş Mil
letlerin emanetine terk edilmesi hususu üzerin
de ısrar eylemekte ve bu istikametteki teşeb
büslerine devam etmektedir. 

Hükümetimiz her halükârda bu silâhların 
Türk Cemaatinin güvenliğine karşı kullanıl
masına imkân verilmemesi hususunda kararlı
dır. 

Kıbrıs gibi millî bir dâvada değerli yardım 
ve irşatlarını asla esirgememiş bulunan Heyeti
nize, Hükümetimizin, Çek silâhları konusu üze
rinde hassasiyetle durmakta olduğunu ve men
faatlerimizin gerektirdiği neticenin istihsali için 
aralıksız gayretlerine devam etmekte bulun
duğunu saygılarımla arz etmek isterim. 

CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —• Sayın Bakandan bir sualim olacak. 

BAŞKAN — özel olarak mı sormak istiyor
sunuz 1.. (Biz de duyalım sesleri). 

Sayın Bakan lütfen kürsüye buyurun. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Zafer Gazetesinde Türk Donanma
sına vazife verildiğini, Gölcük'teki Türk Filo
sunun hareket ettiğini; Kıbrıs'a silâh sevkiya-
tı yapan Akdenizdeki Çekoslovak gemilerine 
anbargo konduğunu, tevkif etmek için vazife 
aldığını yazıyor. Bu hususta lütfen bizi tenvir 
eder misinizi 

FARUK SOKAN (Devamla) — Biraz evvel 
Yüksek huzurunuzda arz ettiğim malûmat dı
şında çıkan haberler hakikatle tetabuk etme
mektedir. Hükümet bu yolda gerekli emri ver
miştir ve bu şekilde bir faaliyet yoktur, haber
ler doğrudan doğruya kendi hususi istihbarat 
veya kendi düşüncelerine dayanarak değerlen
dirmektedirler. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

SEÇİMLER 

1. —• Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

BAŞKAN — Seçimin 40 ncı turunu yapaca
ğız. 

FERİD MELEN (Van) — Secim usulü hak 
kında mâruzâtım var. 

BAŞKAN — Seçim usulü hakkında, buyu
run efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkamın, 
muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 145 nci 
maddesinde, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçi

lecekler için bâzı nitelikler tesbit olunmuştur. 
İşte yaş kaydı var, tahsil kaydı var, muayyen 
vazifelerde belli müddet bulunması kaydı var
dır. 

İçtüzüğümüze göre de, adayların Meclise 
bir liste halinde arzından evvel Divanımızın 
bunların niteliklerini araştırması, nitelikleri haiz 
olup olmadıklarını araştırması, tesbit ve tevsik 
etmesi gerekirdi. Bu defa öğrendiğimize gö
re, Divan bilhassa son müracaat edenler için bu 
vazifeyi yerine getirmemiştir. Yani üyelik için 
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müracaat edenlerin bu niteliği haiz oİTip olmadı
ğını araştırmamış, tcsbit etmemiş, tevsik etmemiş
tir, sadece kendi beyanlarına dayanarak, o beya
nı esas alarak listeyi huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. Bu esaslı bir noktadır ve kanaatim
ce seçime mâni bir sebeptir. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü nokta da Sa
yın Başkanın da ifade ettiği gibi, 4-0 ncı turu 
yapmaktayız. Ve maalesef yıllardan beri Sena
tomuz kendisine verilen bu seçim vazifesini ye
rine getirememiştir. Müşahedeme göre bu daha 
çok, bilhassa burada bulunan parti gruplarınca 
"üyelerin vasıflarından çok siyasi temayüllerinin 
önplânda göz önünde bulundurulması, ve karşı
lıklı kuşku yüzünden olmuştur. Bu yüzden oy
lar dağılmış, bir türlü bir araya gelinememiş ve 
yıllarca vazife yapmamış durumda bulunuyoruz. 
Bir aralık Adalet Partisi Grupundan gelen bir 
teşebbüs üzerine, hakikaten parti gruplarının bir 
şahıs üzerinde veyahut birkaç şahıs üzerinde itti
fak etmeleri suretiyle bu seçimin imkân dâhiline 
sokulması araştırıldı. Ve. toplantılar yaptık. 
İtiraf edeyim ki, bir neticeye vâsıl olamadık. Son 
defa bilhassa Tüzük tadil edildikten sonra yeni 
müracaatlar üzere bu defa biz teşebbüs ettik. 
Bunların da tarafsızlığı üzerine ittifak edeceği
miz bir veya birkaç üye üzerinde durmak sure
tiyle bu seçimin bir neticeye ulaştırılmasını ar
zu ettik. Fakat son seçimde gördük ki, Adalet 
Partili arkadaşlarım kısa bir zaman evvel burada 
kendi aralarında bulunan ve bugün de fiilen 
Adalet Partisinde kayıtlı bulunan bir üye üze
rinde ittifak ederek başkaca temas aramak ihti
yacını duymadılar ve hattâ basma intikal eden 
haberler ve kulağımıza gelen bâzı havadislerden 
anladığımıza göre bu hususta bir de grup kararı 
verilmiştir. (A. P. sıralarından, grup kararı yok
tur, sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, grup kararı veril
dikten sonra, hie şüphesiz, vaziyette büyük deği
şiklik olacaktır. Adalet Partisi mevcudu itiba
riyle madem ki, grup kararı vermiştir, böyle bir 
seçimi yalnız başına yapabilir ve bu durumda 
başka partilerin veya bizlerin seçime iştirak et
memiz, sadece Adalet Partisinin bu grup kararını 
yerine getirmek için bir figüran olmaktan başka 
bir rol sahibi olmamamız neticesini doğurur. 
Bundan böyle... (A. P. sıralarından gürültüler, 
grup kararı yok, sesleri.) 

BAŞKAN — Grup adına söz alıp cevap ve
rebilirler efendim. Müdahale etmeyiniz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Bundan böy
le bu seçime iştirak etmekte bir fayda göremiyo
ruz. Ve bu seçimin mânevi mesuliyetini tamamen 
A, P. sine bırakmayı tercih ediyoruz. Saygıla
rımla. (C. H. P. den, alkışlar.) 

BAŞKAN —•.Sayın Mclen'in beyanı iki yöne 
tevecüh etmekte; birisi, Başkanlık Divanının ni
telikler mevzuunda gerekeni yapmamış olması 
hususu. Hakikaten Başkanlık Divanı... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan; kimin adına konuştu Sayın Melen?. 

BAŞKAN — Grup adına. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ka

rar almışlar mı bu mevzuda? 

BAŞKAN — Bir dakika, Başkanlık • Divanı 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine mütedair 
olan kanun ve İçtüzüğümüzde sarih hüküm bu
lunması hasabiyle müracaat sahiplerinin nitelik
lerini incelemiştir. Anayasa Mahkemesine vâki 
olan Anayasa Mahkemesi için vâki olacak seçim
le ilgili kanunda ve İçtüzüğümüzde niteliklerinin 
tesbiti hakkında bir yetki sahibi olmaması hase
biyle geçen dönemde vâki olan seçime tekad-
düm eden işlemde bu nitelik aranmamıştır. Ni
telik ancak Anayasa Mahkemesine seçildikten son
ra kendi bünyesi içerisinde vâki olacak itiraz so
nucu tetkik edilecek bir konudur. 

Sayın Okurer buyurun efendim. 
ADALET PARTİSİ CUMHURİYET SENA

TOSU GRUPU ADİNA CAHİT OKURER (İz
mir)- — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım, O. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Başkan vokili Sayın Ferit -Melen mâruzâtının 
ikinci kısmında Adalet Partisinin Anayaım 
Mahkemesine üye seçimi üzerinde bir grup ka
rarı aklığından 'bahsettiler. Kesinlikle ve katî 
olarak ifade edeyim ki, Adalet Partisi bir grup 
kararı almamıştır. Bunun bilhassa ifade edil
mesini lüzumlu görüyorum. 

İki senedir bu secim devam ediyor. Bir ne
ticeye varamıyoruz. Bizim, Adalet Partisinin 
Grupıınuıı Yönetim Kurulu olarak arkadaşlara 
tavsiyemiz, reylerin dağılmaması ve mümkün 
mertebe bir kişi üzerinde uygun görüldüğü 
takdirde birleştirilmeisi idi. Nitekim böyle bir 
tavsiyeye rağmen, geçen Salı günkü seçimde 
burada Adalet Partisi üyeleri aynı adaya rey 
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vermemişt ir . Eğer grup karar ı olsaydı burada, 
bütün A. 1\ üyelerinin aynı adaya rey verme
si gerekirdi . 90 rey, bizzat bana gelip i Ta de 
edildiğine göre A. P. grııpu dışında diğer ar
kadaş la r ın tla aynı adaya n'y vermesi netice
sidir. Durum budur . Burada. Anayasa, Mah
kemesine üye seçiminin ve Yüksek Hâkimler 
Kuru luna üye seçiminin 2 yıldır uzamasından 
•dolayı burada Par lâmentoyu, gruplar ı adeta va
zifesini yapmamış şeklinde i tham enlen arka
daş lar olmuştur . Bunun için, seçimin b i ran ev
vel nctieelendirilmesi maksadı ile seçiminin za
man zaman b ı rak ı la rak gruplar aras ında bir 
anlaşmaya varılması istenmiş ve bu yapılmıştır . 
O halde bu seçimi neticelendirmek için grup
lar arasında, yalnız bir g rup ta değil, g ruplar 
aras ında dahi bir anlaşmaya gitmeyi kabul 
etmemize göre, her hangi bir şekilde, a rkadaş
lar, reyler peh dağılmasın, mümkün mertebe 
bir a raya toplanalım demenin hiçbir şekilde 
g rup karar iy le alâkası yoktur . Anayasa ile de 
ilgisi yoktur . Arz ederim. 

r d i P İ D MELEN (Van) ----- M tendim, sizin 
beyanınızla ilgili söz ist iyorum. 

İU\ŞKAN — Mesele aydınlanmışt ır . 
FURİD MİMLEN (Van) — Yapılan muame

le tüzüğe aykır ıdır . 

BAŞKAN — Efendim, benim beyanatım 
münhas ı ran Divanda, yapı lan bir muameleyi in
tikal et t i rdim. Lütfen söylemlisiniz hangi mad
de o lduğunu? 

E E R İ D M E E E N (Van; — 1,14 ncü madde. 
BAŞKAN - - Efendim, nitelik mevzuunda 

esa.sen bir sakıncanın mevcudobıp olmadığı 
hususu Anayasa Mahkemem Kanununun içendi 
bünyesi içinde halledilecek bir konudur . Sa
l ih bir madde vardır, i t iraz İçendi bünyesin
de vâki olur ve kendi bünyesinde vâki seçim 
sonucu ile ilgili bir husustur . Diz nitelik so
ruyoruz. Yani 15 sene avukat l ık icra etmiş mi
dir? Bu yapılan son muamelemiz Yüks,ek He
yetin i ç tüzük te vâki olan tadilât ına mü-ieni t 
bir ikmalden ibaret t i r . 

E E P İ D MKIiEN (Van) — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz, buradan arz edeyim. Hüküm 
•sarihtir. Diyor ki, «Başkanlık Divanı tesbit 
edilen müracaat süresi bi t iminden it ibaren iki 
gün içinde, müracaa t edenler veya Üumhur 'ye t 
Senatomu üyeleri "tarafından aday gösteri lenler 

a ras ından Anayasanın saydığı nitelikleri haiz 
olanların soyadı alfabe sırasına göre adlarını 
soyadlarını ve bütün niteliklerini gösterir aday 
tablosunu tanzim ve seçim gününü tesbit 
eder». Binaenaleyh, burada bir mecburiyet tah
mil edilmektedir . «Anayasanın saydığı nitelik
leri haiz olanlara ibaresiyle. Binaenaleyh bu
rada. bir mecburiyet tahmil ediyor, t ahk ik mec
buriyeti vardır . 

BAŞKAN — M fen dini; bir üste yapılmış, 
Heyet i Um um iyeye getirilmiş. Anayasa Mah
kemesi, üyenin niteliği meselesini. halleder. Se
çimlere geçdik. Kırkıncı tura geçtiğimizi ilân 
ettim. -Bu 'suretle üzerinde söz istediniz, verdim. 

Şimdi -İ tane istifa var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Üç yıldan beri devam eden Anayasa Mah

kemesi üyesi seçimlerine aday olarak iştirak 
etmekteyim. 

Kaıı.unla.rın ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu de
neticine, Yüce Divan sıfatiyle yargı yapma, 
Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine ge
t irme gibi en ulvî vazifeleri üzerinde taşıyan 
Anayasa Mahkemesine üye seçiminde Yüksek 
Cumhuriyet Sena tosunun gösterdiği gayret 
ve titizlik ve bu a rada aranan uzman kişinin 
bulunabilmesi yönünden vasıflarının aranma
sı ve özellikle; seçilecek bu üyenin hukuk ilmi 
a lanındaki yeri ve kül türü ve. geçmişteki üs tün 
muvaffakiyet i ; bi tarafl ık duygusunun her tür
lü ta r t ı şmadan ve gölgeden uzak oluşu ve asa
leti ; Anayasayı özüne ve sözüne uygun ta tb ik 
edelbileceık ilmi. kudre t ve cesareti gösterebile
cek vasıfları taşıması gerekl iği görüşüm1 ben 
de saygiyie iş t i rak etmekteyim. 

Üç yıllık süre içinde bir türlü seçilemi-
y<.'n bu üyenin biran önce seçilerek Aaayasa 
Mahkemesinin, bir üyesine daha kavuşabilmesi 
yönünden yardımcı olabilmek amaciyle bu ho-
nudahi adayl ığımdan çekildiğimi arz eder, 

Yüksek Senajiomm sayın başkam iie sayın 
üyelerine saygılarımı sunarını. 

Yarg ı tay Üyesi 
Senai O lığa ç 

( i ımhur iye t Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Münhal bulunan Anayasa Mahkemesi üye

liği için, Başkanlığınızca, P a d y o vasıtasıyla, 
i lânen yapı lan davet üzerine, 'secimin, par t i 
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mülâhaza ve müda-halelerindeaı uzak, sadece 
Anayasa Mahkemesi Hâkimi olabilmek için 
mevcudiyeti behemehal zaruri müktesebat ve 
liyakata göre yapılması ieabettiği ve yapılacağı 
hakkında taşıdığım kanaat ve Senato salahi
yetli şahsiyetlerinden aldığım teminatla, aday
lığımı Senatonun yüksek takdirlerine vaz ve 
•arz etmiştim. 

Hâkimlerin, tamamen tarafsız olmaları, hu
kukun anaprensiplerinden olmakla beraber, bu 
•esası, Anayasa da açıkça âmir bulunmaktadır. 

Bu ilmî ve kanuni gerçek karşısında, seçim
lere katılacak adayların, bihakkin Anayasa 
Mahkemesi Hâkiminde aranacak müktesebat 
ve saire gilbi diğer hususlardan başkaca, ilk 
önce, bir parti ile ilişiği bulunmaması gerekir
ken, siyasi partilere nisbeti baki bulunduğu id
dia edilen kimselerin de aday olmasının ve bu 
parti gruplarınca da, önceden haklarında grup 
kararı alınmış bulunmasının tezahürü sebebiy
le, adaylığımı geri alarak bu seçimden çekil
meyi uygun bulduğumu arz ederim. 

Said Çolakoğlu 

Said Çolakoğlu 
Danıştay Üyesi 

8 nci Cadde, No. 19 
Baıhçelievler - Ankara 

(İstifanın okunması sırasında A.P. sıraların
d a n istifaneme mi, ültimatom mu sesleri, gü
rültüler). 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Olgaç, Koçak ve Çolak
oğlu'nun istifaları bilgilerinize arz edilmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Termen'e vereyim, siz 
Başkanvekilisiniz Sayın Termen görüşsün, da
ha iyi olur tahmin ederim. Buyurun Sayın Ter
men. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem. 
arkadaşlarım, Yüksek Senatonun kanunla tes-
bit olunan, tâyin edilen, salâhiyetleri içimdeki 
görevi, her nevi tariften azadedir. Böyle bir 
seçimde aday olmuş sayın nazmetlerin istifayı 
kararlaştırmaları halinde, istifalarını bir mu
cip sebep lâyihası halinde uzun ve Senatonun 
tutumunu tenkid eder mânada ve hacımda or
taya koymaları usule ve normal demokratik 
anlayışa uygun bir tutum olamaz. Yüksek Se
natonun, kendine mahsus bir iklimi vardır. İs
tifa müessesesinin de kendine mahsus bir şekli 
ve hacmi mevcuttur. Bir hâkim, faraza, kasdi 
şekilde, ileride böyle bir istifayı burada oku
tabilmek amaciyle, adaylığın kendisine verdiği 
salâhiyetlerden imkân bularak, adaylığını koy
sa ve sonra şu istikamette ve şu tandanslı bir 

insan ise, bu istikâmette, bir insan ise, bu tara
fı lanetleyici mânada bir istifayı tahrir eyleyip, 
Riyasete verir ve Riyaset, kendi takdir ve ted
bir salâhiyetini kullanıp, bunu kıraat ettirmeye 
mecbur kalarak Senato, tenkide hedef yapılır. 
O halde istifanamenin okutulması tedbirsiz
lik ve suiistimal ihtimaline, kapı açmak ola
caktır. Riyaset, istifaları nıormal prosedür 
içinde cereyan eden bir hal olduğuna göre, özet
le, filân numaralı aday istifa etmiştir, dilekçesi 
Riyaset dosyasında mahfuzdur deyip geçecek
tir. Aksi halde bir imkânı suiistimal eyleyen 
yeni bir müesseseyi, bundan sonraki inhilâller-
de yapılacak seçimlerde ortaya koymuş ola
cağız. Bunun bir usul halinde Riyasete hatır-
latılmasmı kendi içimde bir vazife bildim. Ve 
orada seslendiğim zaman, Sayın Başkan bana 
«gürü1 tü yapıyorsunuz» şeklinde bir işarette 
bulundular. Kendilerine de, bu arada arz ede
yim ki, işaretim, sadece ve sadeec bu isti
kâmete matuf ve masruftur. 

İkinci bir konuyu arz edeyim. Bu tamamen 
usule mütedairdir. 40 ncı birleşimdir, hâlâ or
taya bir seçim neticesini koyamadık. Bu, bazan 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun, istifa etmişler, okutuyorum, okunan 
bir şey arasında usul olur mu? Müsaade buyu
run, diğer istifayı da okutayım. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — O halde 
benim de usul hakkında söz istediğimi lûfen 
kaydedin. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Yüce Başkanlığa sunmuş olduğum 30.11.1966 

tarihli dilekçemle Anayasa Mahkemesi üyeliği 
için koyduğum adaylığımı; tahaddüs eden du
rum muvacehesinde; geri aldığımı saygiyle arz 
•e derim. 

Danıştay 11 nci Daire Başkanı 
Ahmet Koçak 
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Sayın Halk Partili arkadaşlarımızın bize imâ
li olarak tevcih ettikleri bir suç, bir vebal ha
linde; bazan da bizim vaktiyle adedi kesafeti
miz bir müstakil adayı kazandırmaya mukte
dir bulunmadığı tarihler boyunca, karşıdan bir 
anlaşma gelmediğinden şikâyetçi olarak, za
man zaman bizim şikâyet ettiğimiz bir konu ol
muştur. Bir türlü basit politika izahlarından 
kendimizi sıyırıp, gayretlerimizi konunun özü
ne teksif edemiyoruz. îşin özü, nötr insan olan 
hâkimler, dik insan ve kanunların verdiği sa
lâhiyetle bu cemiyet içinde, vicdanının ve il
minin gölgesinde kararlara yürüyecek insanlar 
politikaya esir durumdadırlar. Duruma müessir 
anafikir yeni Anayasanın özünden geliyor. Hâ
kimler mutlaka böyle bir müessesede bir gö
rev almanın gereğine girdiklerinde, ya Ada
let Partisi pareleline, yahut da muhterem 
C. H. P. paraleline girmeye mecburdurlar, mah
kûmdurlar. Bu Anayasadan gelen sebepler. 
(Asla asla sesleri). Evet. Çünkü ilk günden: 
ben aday olacağım! diye aklına koyan bir 
hâkim, bizzarure, bir paralelden sağa ve sola 
taşılamıyan mânadaki mahpusiyet hali giıbi, 
mecburen, bir siyasi partinin reylerini toplu 
mânada almanın ihtiyacı içindedir. Ayrıca, par
tiler, Anayasanın: «aday seçilemez!» kaydına 
ıbizzarure riayet eyliyerek, reyleri mütemadiyen 
temerküz ve teksif ettirememekte, adedî neti
ceyi ortaya koyamamaktadırlar. Üç istifa sahi
binden, okunan istifanamelerin bir tanesinde, 
çok büyük bir Anayasa hukuku yanlışlığı ha
linde muttali olduğum bir nüansı da, arz ede
rek sözlerime son vereceğim. Bu, muhterem, 
hâkim Senai Olgaç'm istifasmdaki, büyük bir 
hukukî yanlışlıktır. Ben hukukçu değilim, an
cak insanın alnına doğru çarpan büyük bir ha
ta halinde, Sayın Senai Olgaç, bir konu orta
ya koymuştur. Anayasa Mahkemesinin, «Mec
lisleri denetleme görevinde olan» filan diyor. 
Meclisleri denetleyen kuvvet, herhalde Türki
ye'de Anayasa Mahkemesi değildir. Anayasa 
Mahkemesi Meclisleri denetlemez. Meclislerden 
çıkan kanunları, itiraz vukubulduğu takdirde 
denetler. Daima ve daima Anayasa Mahkemesi
ni bir gün Parlâmentoyu toptan bir yere so
kup muhakeme eden heyet olarak almakta ha
yaldir. Senai Olgaç arkadaşımız, istifasında bu 
noktayı gözden gaçırdığı için Anayasa Mah

kemesine seçilmekten sarfı nazar edişini haki
katen, memnunlukla karşıladım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tüzük ve ka
nunları denetlemek. Daha okuduğunu anlamı
yor. (A. P. sıralarından gürültüler). 

ZtYA TERMEN (Çanakkale) — Adliye ve
killiği yaptın - sen oku da anla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sayın Hatip fik
rini beyan etti. (A. P. sıralarından istifayı 
Sırrı Bey yazmış, sesleri.) 

Genel Heyete bir hususu arz edeceğim. Bu 
hâdise nevi şahsına münhasır bir hâdise. İlk 
defa bir Anayasa Mahkemesine vâki olan se
çimden feragat meydana gelmekte ve bunu da 
dilekçe ile vermiş bulunmaktadırlar. (Okut-
mazdınız efendim sesleri.) 

Okuttuk efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
İnisiyatifinizi kullanmadınız, ıbir (müesseseyi teh-
dideden bu insanların dilekçesini okutamazsı-
nız. Bugün Halk Partisinin hoşuna giden şey 
yarın kendi başlarına da gelebilir. O zaman da 
ıbu memnuniyeti gösterebilecekler mi? (Gürül- , 
tüler.) 

BAŞKAN — Mesele şu... 
FERİD MELEN (Van) — Vatandaş bu 

hakkını kullanamaz mı? 
BAŞKAN — Muhterem Senatörler; sükûnet 

rica edeceğim. Sayın Melen çok rica ederim; bu 
listeye, aday olma hakkını almış olan, herkes 
girebilir ve herkes, bu listede ismi olan her
kes seçilebilir, ıbu bir haktır. Bunun tecezzisi, 
bunun imtiaı, bunun tasnifi olamaz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim var, Sayın Başkan. 

Bu senatoyu şu anda temsil eden siz, bu 
müesseseyi topyekûn itham eden, bu okunmuş 
olan istifa mektubundaki görüşte misiniz? Bu 
zihniyeti siz de doğru buluyor musunuz? 

BAŞKAN — O adaylar Senatomuzun seçim 
sathı mailinden çıkıp gitmişlerdir. Şimdi kır
kıncı tura devam ediyoruz. 

Şunu ifade eedyim ki, Senatomuz daha he
nüz bir hüküm vermeden bu hususu beyanet-
mek yerinde olmasa gerekir. Çünkü daha Se
natomuz seçim yapmaktadır. 

Tasnif heyetini seçiyorum. 
Abdülkerim Saraçoğlu, Ömer Engün, Meh

met Zeki Tolunay? Yok. Sayın Atayurt. 
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Oy verme muamelesi Sayın Karavelioğ-
lu'ndan başlıyaçaktır. 

(Adlar okunarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı?.. Oy toplama muamelesi 'bitmiştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyelik seçiminin 
40 ncı tur sonucunu arz ediyorum: Tasnif he
yeti raporu okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 

için 15 . 12 . 1966 günü yapılan seçime (109) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede adları 
yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Tasnif heyeti 

Üye Üye 
Mardin Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

Abdülkerim iSaraçoğhı 

Üye 
Uşak 

Ömer Ergün 

M. Faik Atayurt 

Alperen Fevzi Münip 
Çapanoğlu 1. Şefik 
Ertem Halil 
Evren Saadet Kaçar 
Olgaç Senai 
Rişvanoğlu Kamber 
Zarbun Halit 
Boş 
İptal 

5 
1 
5 
1 
4 
3 

86 
3 
1 

Toplam 109 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış
tır. 41 nci tura geçiyoruz. Zarf ve oylar dağı
tılsın. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye?... Yok. Oy 
verme muamelesi bitmiştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimine ait 
41 nci turun tasnif heyeti raporunu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 

için yapılan seçime (96) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizala

rında gösterilen oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Tasnif (heyeti 
Üye Üye 

Mardin Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Abdülkerim ıSaraçoğlu Ömer Ergün 

Üye 
Uşak 

M. Faik Atayurt 
Alperen Fevzi Münip 3 
Çapanoğlu 1. Şefik 2 
Ertem Halil 6 
öğat İhsan 1 
Rişvanoğlu Kamber 1 
Zarbun Halit 79 
Boş 3 
İptal 1 
BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanamamış

tır. Anayasa Mahkemesi asıl üye seçiminin 
42 nci turuna geçiyorum. 

Oylamaya aynı yerden devam ediyoruz. 
Zarf ve kâğıt dağıtınız. («Ekseriyet yok» ses
leri) Bir takrir yok efendim. («Takrir geli
yor» sesleri) isimleri okuyoruz efendim. 

(Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'ndan baş
lamak üzere oylar toplandı. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oy toplama muamelesi bitmiş
tir, 

Tasnif heyetinden evvelâ zarfları saymaları
nı rica edeceğim. Mevcudu bulun ondan sonra 
sayıma geçersiniz. Eğer zarflar nisabı doldur-
muyorsa tasnife hiç de lüzum yoktur. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Zarflar sa
yılmış 65 mevcut çıkmıştır. 

BAŞKAN — Lütfen o şekilde zaptını tu
tunuz, 65 zarf olduğu tesbit edilmiştir. Bu se
beple tasnif yapılmamıştır. 

Bu arada bir takrir gelmiştir, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
İftar saati dolayısiyle Başkanlık Divanının 

mesai saatimizi tanzim etmelerini arz ve istir
ham ederiz. 

Samsun Kastamonu 
Fethi Tevetoğlu Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takrir Başkanlık Divanının 
ilk gündeminde görüşülecektir. 
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Anayasa MaJhkemesi asıl üye seçiminin 
42 nci tur sonucunu arz ediyorum: Tasnif heye
tinin vermiş olduğu bilgiye göre seçimde oy 
'kullanan sayın üye adedinin 65 olduğu anlaşıl
mıştır. Bu sebeple zarflar açılmaksızm, tasnif 
yapılmaksızın çoğunluğun bulunmadığı tevsik 
ve tesrtrit edilmiş bulunmaktadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İnşallah her 
zaman böyle yaparsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 20 . 12 . 1966 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,35 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

15 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se

çimi. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid 

Melen ve 15 arkadaşının, Asayiş konusunda Hü
kümetin siyaset ve icraatını ilgilendiren bir ge
nel görüşme açılması hususunda önergesi 
(8/15) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLİEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




