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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu, ken
disinin de içinde bulunduğu THY DC - 9 uça
ğının dört anarşist tarafından Sofya'ya kaçı
rılma olayı ve bu gibi olayların tekerrür etme
mesi için ilgililerce gerekli tedbirlerin alınma
sı, 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, son günlerde 
cereyan eden üzücü olaylar ve 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üye Tayfur Sök
men de, meydana gelen anarşik olayların se
bepleri ve alınması gereken tedbirler konuların
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Avrupa Konseyi istişarî Meclisinin 24 ncü 
dönem toplantılarına katılacak olan üyelere 
dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

THY A. O. ile Uçak Servisi Anonim Ortak
lığının faaliyetleri konusundaki Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının görev 
süresinin bir ay daha uzatılmasına dair tezkere
si kabul olundu. 

Diya.net İşlerinde görevli Yaşar Tunagür'ün 
faaliyetleri konusundaki Araştırma Komisyonu
na., Çanakkale Üyesi Nahit Altan'ın aday göste
rilmiş olduğuna dair Adalet Partisi Grup Baş
kanlığının tezkeresi okundu; adı geçen üye, 
işari oyla Komisyon üyeliğine seçildi. 

istanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5247 sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fa
kültesi kuruluş kadro kanunu tasarısının Gelen 
Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tü
mü kabul edilerek kanunlaştığı bildirildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici üç madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi de Gelen Kâğıtlar
dan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşüldü ve kahul edildi. 

Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Savun
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - iskân 
komisyonlarında açık bulunan birer bağımsız 
üyeliğe seçim, henüz adaylar gösterilmemiş bu
lunduğundan, ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Hi
dayet Aydmer'in, istanbul Boğazına yapılacak 
olan köprüye dair Başbakandan sözlü sorusu
na Bayındırlık Bakanı Mukadder öztekin cevap 
verdi. 

6/566, 6/567, 6/575, 6/577, 6 2, 6/5, 6 9 nu
maralı sözlü sorular soru sahibi ve ilgili bakan
ların, 

6/570 numaralı sözlü soru, soru sahibinin; 

6/580 ve 6/8 numaralı sözlü sorular, ilgili 
bakanların Genel Kurulda hazır bulunmamala
rı nedeniyle gelecek soru gününe bırakıldı. 

6/7 numaralı sözlü soru yazılı soruya çev
rildi. 

10/42, 10/43, 10 45, 10/2 numaralı araştır
ma önergeleri, önerge sahiplerinin Genel Kurul
da hazır bulunmamaları nedeniyle gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın-
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da kanun tasarısının görüşülmesi de, ilgili ba
kan ve Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

11 . 5 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere, Birleşime saat 17,03'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanVekili Kastamonu 

Mehmet Ün aldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hil

mi Soydan'ım, Afşin ve Elbistan linyitlerine da

ir yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/52) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Salonda yeter sayı vardır. Ay

rıca Millî Savunma Komisyonumuz da 10 üye
si ile toplantı halindedir. 

Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
Kredi Anlaşması Anıştırma Komisyonu Başkan
lığının, komisyonlarının görev süresinin iki ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi (10/23, 3/91) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kre
di Anlaşması konusunda araştırma yapmakta 
olan Komisyonumuzun görev süresi 13 Mayıs 
1972 tarihinidfe sona ermektedir. 

Araştırmamızın tamamlanması ve raporu
muzu yazma imkânı sağlanması amacıyla mez
kûr tarihten itibaren muteber olmak üzere iki 

ay daha zaman verilmesini tavassutlarınıza arz 
ederim. 

Saygılarımla. Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Cemalettin inkaya 

BAŞKAN — Komisyon mesaisini bitirmek 
için iki ay mehil istemektedir. Bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
2. — Bilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 

Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 
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BAŞKAN — Bağımsız üyelikler için aday 
gösterilmemiş olduğundan bu maddeyi geçiyo
rum. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalaıfın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — önerge sahibi ve ilgili bakan 
bulunmadığı için gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalaıfın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması- isteyen önergesi 
(10/13) 

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet komisyonu raporu (M. Meclisi 1/591) 
(<\ Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma 
tarihi : 6.5. 1972) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümeti temsi-
len Ceza işleri Umum Müdürü lütfen yerlerini 
alsınlar. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdiye kadar, tümü üzerinde söz istemiş 
olan sayın üyeleri sıra ile okuyorum: Sayın Sır
rı Atalay, Sayın Nahit Altan, Sayın Hayri 
Mumcuoğlu, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne za
man istemişler? 

BAŞKAN — Efendim, daha önce istediler. 
isterseniz, ta tarihlerini takdim edeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Estağ
furullah. 

(1) 93 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 

BAŞKAN — önerge sahibi ve ilgili bakan 
bulunmadığı cihetle gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özerin, Demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/45) 

BAŞKAN — önerge sahibi burada, fakat 
ilgili bakan bulunmadığı cihetle, gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeejligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/2) 

BAŞKAN — önerge sahibi burada, fakat il
gili Bakan olmadığı için gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı efendim? 

TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Cebe... 
Sayın Atalay? Yoklar. 
Sayın Altan? Burada, 
Buyurun Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 

Malûmunuz olduğu üzere, Anayasa Mahke
mesine seçilecek üyelerin bir kısmı yasama or
ganlarına tahsis edilmiştir. Yasama organların
da bu seçimin nasıl yapılacağı, ilânlar mevzuu 
ve adayların evsafı haiz olup olmadığı husus
larının tetkiki için, eski içtüzükle faaliyetini 
yürüten Millet Meclisinde bir hüküm bulunma
makta idi. Bizim Tüzüğümüzün 114 ncü mad
desi bu hususta açıklayıcı bir hüküm vazetmiş; 
adayların müracaat müddetlerini göstermiş ve 
adayların evsafı haîz olup olmadığı hususunun 
tetkikini de Başkanlık Divanına bırakmış idi. 

Başkanlık Divanı bir liste hazırlıyor ve bu 
listeyi, gündeme alınmadan asgarî üç gün evvel 
üyelere dağıtıyor ve ondan sonra secime giri
yor idik. Şimdiye kadar yapılan prosedür ve 
usul bu idi, ama tatbikatta bu usul dolayısiyle 
çok aksaklıklar olmuştur, iki sene geçmiş ol-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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masına rağmen, 1 yedek üyemizi seçememişiz; 
çünkü reyler dağılmaktadır. Müracatlar 10, 15, 
20'nin üzerine çıkmaktadır. Arkadaşlarımız 
bunların üzerinde ittifak etmemektedirler. Az 
rey almalarına rağmen, hiç biri adaylıktan fe
ragat etmemektedir. Bundan dolayı, son yapı
lan Anayasa tadilâtında da bu hususların ka
nunla düzenleneceği hususu belirtildiğinden, bu 
kanun tasarısı hazırlanmış ve huzurunuza gel
miştir. 

Bu kanun tasarısının ilk iki maddesi, Ana
yasa Mahkemesine ait hükümlerin muhtelif 
maddelerdeki unsurlarını toplamış ve aynen, o 
emredici hükümlerini buraya koymuştur. Bina
enaleyh, bu iki madde için herhangi bir itiraz 
vaki olamaz; Anayasanın emredici hükümleri
dir, dolayısiyle Anayasada mevcudolan seçimle 
ilgili hususları derleyen maddelerdir. 

3 ncü maddesi ise; bu seçimlerde, (Kanunun 
da başlığından anlaşıldığı gibi) adayların mü
racaatlarının nasıl yapılacağı, ilânın nasıl ya
pılacağı ve Genel Kurulda müzakere edilmeden 
evvel, bu adayların evsaflarının Anayasa mad
delerine ve bu kanunun 1 nci ve 2 nd madde
lerinde gösterilen şartlara uygun olup olmadı-
nı araştırma hususunu, şimdiye kadar alıştığı
mız metodun dışında, bizde Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna, Millet Meclisinde ise Anayasa 
Komisyonuna bırakmıştır. Bununla, bir nevi 
önseçim müessesesini getirmiş olmaktadır. Aday
ların çoğunluğunu Parlamentonun her iki kanadı
nın Umumî Heyetinde bir tasnife tabi tutmak ve
ya kolaylık olmak ve reylerin dağılmamasını te
min suretiyle, kısa zamanda netice alınmasını 
temin etmek ve dolyısıyle Anayasa Mahkemesi
nin çalışmalarını da aksatmama yönünden bir 
kolaylık getirmiştir. 

Burada ilk nazarda, bazı arkadaşlarımızın 
iddia ettikleri ve muhalefet şerhi veren arka
daşlarımızın da belirtikleri gibi, her ne kadar 
Anayasaya aykırı gibi görülen ve adayların 
hepsinin doğrudan doğruya Umumî Heyete ar
zı ve Umumî Heyetin bunların içinden seçmesi 
gibi bir tez varsa da, esasta Anayasamız bütün 
adayların mutlaka Umumî Heyetin ıttılaına 
arz edileceğine dair kati ve rijit bir madde 
getirmemiştir. Esasen Umumî Heyet nâmına 
vazife gören komisyonun mesaisinden sonra 
nihaî sözü yine Umumî Heyete aittir. Anayasa 

ve Adalet Komisyonunun, ilk nazarda bu aday
lar arasından kanunun anladığı manada bir 
önseçim yaparak, Umumî Heyete sunacağı her 
boş yer için üç misli aday adedi de Anayasaya 
aykırı değildir. Esasen Anayasada buna ait ve 
bunun emsali hükümler de vardır. Meselâ Ana
yasamızın 55 nci maddesi umumî seçimlerin na
sıl yapılacağına dair hükümler vazetmiştir. An
cak, bu seçimlerin tek dereceli yapılacağı hu
susunu sarahaten beyan etmiş olmasına rağmen, 
kanunlarla (Yani seçim kanunlariyle, Siyasî 
Partiler kanunlarına koyduğumuz hükümlerle) 
bu tek dereceli olarak yapılacak seçim için, 
partilerin yaptığı önseçimle milletvekili adedi
ni gösterir miktarı listelerine alması ve millete 
o şekilde sunulması; tek dereceli seçimi halel
dar eder bir hüküm olarak kimsenin aklına ge
lip bir İtiraz olarak öne sürülmemiş ve Anaya
sada aykırı görülmemiştir. 

Yine bunun gibi, burada; komisyonlara ol
sun, Başkanlık Divanına olsun birçok seçimle
rimizi, önce partilerin adaylarını tespit etmele
ri suretiyle, tek adaylarla yapmaktadız. Ana
yasamızın 84 ncü maddesi, bu seçimin Umumî 
Heyetçe yapılacağı amir hükmünü koymuş bu
lunmasına rağmen, hiç bir zaman, aksine bir 
hüküm olmadığı takdirde, yani Anayasada 
mani bir hüküm bulunmadığı takdirde, daima, 
yapılacak işlemlerin kolaylığa matuf olması do
layısiyle, mani bulunmayan hallerde bu gibi 
alınacak tedbirlerin hukukî olduğu rahatlıkla 
iddia edilebilir. 

Yine Anayasa Mahkemesine üye seçime için 
kendisine vazife ve salâhiyet verilen Sayın 
Cumhurbaşkanımızın seçeceği iki adaydan bi
risinin seçim usulüne ait hüküm de, benim id
dia ettiğim ve bu tasarının 3 ncü maddesini te-
yldeder mahiyettedir. Çünkü, 145 nci madde
de ; «Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cum
hurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargı
tay Genel Kurulunun üye tamsayısının saltço-
ğunluğu ile ve gizli oyla göstereceği üç aday 
arasından seçer.» demek suretiyle, Askerî Yar
gıtay tarafından seçilecek üyelerin üç tane ola
cağını, Binaenaleyh müracaat üçün üstünde ol
sa bile, evvelâ saltçoğunlukla üç kişi seçip sa
yın Cumhurbaşkanına bunların içinden bir ta
nesini seçme hakkını bahşettiğini Anayasa ka
bul etmek suretiyle, bizim burada şu kanun 
tasarısının 3 ncü maddesiyle Anayasa ve Ada-
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let Komisyonumuza vermiş olduğumuz salâhi
yete paralel bir salâhiyeti Anayasa hümkü ola
rak vazetmiştir. Çünkü onu koymasının sebebi, 
Cumhurbaşkanının, bu seçimi için ayrıca bir 
kanun tasarısı getirme bahis mevzuu olamaz; 
ama Parlamentonun çalışmalarına ışık tutucu 
olarak, usul bakımından böyle bir kanunun ge
tirilmesi Anayasa hümkü olduğundan ve kolay
lık sağlayacağı için bu cihette mahzurlu bir ta
raf ve Anayasaya aykırı bir cihet yoktur. 

Binaenaleyh, getirilmiş olan bu kanun tasa-
rıs, umumî olarak Parlamentomuzun çalışmala
rını kolaylaştıracak, seçim işlerinde bilhassa bu 
gibi Anayasa kuruluşlarındaki seçim İşlerinde, 
hem kuruluşun biran evvel adedinin tamam
lanmak suretiyle çalışmasına yardımcı olacak, 
hem buradaki birçok turların atılmasını Önle
yecek ve Parlamentoda aranılan yarıdan bir 
fazla ekseriyet meselesi dolayısıyle, bazen açık 
oylama yapıldığı için, efkârı umumiyede ekse
riyetin olmaması gibi bir durum yaratan intibaı 
da ortadan kaldırmış bulunacaktır. Arz etmiş 
olduğum bu hususlar dolayısıyle, bu kanun ta
sarısı hakikaten lüzumlu, yerinde ve faydalıdır. 
Arkadaşlarımızın bu kanuna iltifat buyurmala
rını ve müspet oy kullanmalarını arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, buyurunuz. 
EAYRi MÎ7MCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarım; kısaca vakti
nizi. almış olacağım. 

Müzakeresine başlayacağımız tasarı, Anaya
samızın 145 nci maddesi emrine imtisaîen hu
zurunuza gelmiştir. 

Tasarı, Hükümetten geldiği şeklinden çok 
değişikliğe uğramıştır. Vaktinizi fazla israf et
memek için, Hükümet tasarısının neden şimdi 
önümüze gelen tasarıdan daha uygun olduğunu 
etrafı ile izah etmeyeceğim; yalnız şunu arz et
mekle yetineceğim: Yüce mahkemeye üye seçi
minde çok hassas olmamız lâzım. Bu mahkeme 
büyük mücadeleler sonunda kurulan ve büyük 
vazifeler yapan mahkemedir. Buraya seçilecek 
olan zevat üzerinde, nitelikleri, kişilikleri üze
rinde ne kadar durulsa yeridir. 

Evvelemirde, Millet Meclisinin yaptığı deği
şiklikte gösterdiği gerekçe yerinde değildi. Poli
tika ilmine vakıf olmak için, politika ilmine aşi
na olmak için mutlaka parlamenter olmak lâzım 
değildir. Bugün kitaplarım okuyup çok yarar
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landığımız kişiler asla bir siyasi parti mensubu 
değildirler. Binaenaleyh, Hükümet tasarısına 
karşı gelen bu fikri kabul etmek mümkün değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzulara kısa kı
sa işaretle yetineceğim. 

Tasarının 1 nci maddesi kanunların veciz ve 
münekka olmaları lâzımesine uygun da görül
memektedir. Eski deyimle haşiv vardır. Ana
yasamızın 146 nci maddesinde, «Anayasa Mah
kemesi üyeleri 65 yaşında emekliye ayrılırlar.» 
hükmü vardır Artık bu hüküm varken; Aday
lığa müracaat için 65 yaşım doldurmamış olma
ları lâzımdır, diye bir hüküm koymak zevaidle 
meşgul olmaktır. Onun için bu ibarenin tayyını 
da isteyeceğim. 

Esas itibarı ile söz almamın da nedenini teş
kil eden 3 ncü maddeye geliyorum. 

3 ncü maddede kabul edilen tahdit, sureti 
katiyede Anayasanın 145 nci maddesi ile bağda
şamaz. Anayasa ve Adalet Komisyonumuz han
gi kriterlerle, müracaat eden adaylardan bir kıs
mına, «Siz lâyık değilsiniz, ben ancak boş olan 
üyelik için üç katında aday göstereceğim» di
yecek? Bu tamamen enfüsî bir takdire varır. 
Takdirin aslında zaten böyle bir mahiyet mün
demiçtir. 

Şimdi, bir örnekle, fikri daha güzel izaha ça
lışayım. 40 aday müracaat etse, Cumhuriyet Se
natosu Kontenjam için bir açık üyelik bulunsa, 
37 müracaatçıya, «Hayır, sizi değil, şu üç kişi
yi seçtik» diyeceğiz. Ne hakla? Hangi esasa gö
re bunu yapacağız? Bu konuda benden evvel 
konuşan değerli arkadaşımın fikrine karşıyım. 
Bu, işi belki bir ölçüde kolaylaştırır; ama Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda 15 sayın üye var
dır. Cumhuriyet Senatosunda 183 sayın üye var
dır. 183 üyenin takdirini nasıl kısıtlarsınız ve 
müracaat edenlerin kendilerini seçime arz etme 
imkânını nasıl selbedersiniz? Bunun mantıkî, 
hukukî bir izahını bulmak, naçiz görüşümüze gö
re mümkün değil. 

Arkadaşlarım, tasarı bu şekilde konunlaşır-
sa birçok mahzurlar doğacak. Bir tanesini arz 
edeyim: Çoğunlukla seçilecek. Oraya seçilen 
mutlaka bir siyasî partiye mensubiyet şaibesi al
tında kalacak. Ne hakkımız var? Belki aslın
da hiç bir şey varit değil; ama bu şaibe ile oraya 
gidecek, Bu, mahzurlardan biri, 
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Bu nedenle, başlangıçta arz ettiğim beyana 
da sadık kalarak üç önerge takdim ediyorum; 
iltifat edilmesini ve tasarının bu şekilde çıkma
masın?. istirham eder, saygılar sunurım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarıyı tetkik eden ve Türkiye ve onun 

Cumhuriyeti, demokrasisi ve Parlamentosu hak
kında bilgisi olan herkes bu tasanda üzülecek 
çok şeyler bulur ve üzüntüsünün de, sanımca, 
kanımca derinliği oldukça fazla olmak gerekir. 
Çünkü bu tasarıyı nasıl olmuş da Hükümet ver
miş, anlamak kolay değil. 

Bu tasanda amaçlanan husus, gerçekçi bir 
ifade ile ortaya konulmak istenirse, şudur: 

Anayasamızda kuvvetler ayrılığı ilkesi, Ana
yasamızın ruhunu, vazgeçilmez karakterini teş
kil eder. Kuvvetler ayrılığ- esasma dayatılarak 
vücuda getirilmiş bir Anayısa, bir ülkede, tari
hin belli bir döneminde; sosyal ekonomik, kül
türel, belki de oluşumun icabı zorunlu bir esas
tır. Binaenaleyh, bir ülkede tarihin belli bir 
anında kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bir Ana
yasa yapmak gerekmiş ve öyle bir Anayasa ya
pılmış ise ve bunun yaran sabit olmuş ise ve 
bunun yararı üzerinde münakaşyayı açanlarla 
karşısında bulananların amaçları ülke yararları 
açısından birini diğerine tercih etme bakımından 
açıklık ifade ediyorsa, bu tasarıya kuvvetler ay
rılığı ilkesini bozmaya yönelmiş bir teşebbüs na
zariyle bakmak işten değildir. Çok aşikâr ola
rak ucundan, kıyısından d? olsa, küçük de gö
zükse, aslında bu tasarı kuvvetler ayrılığı ilke
sini bozmak sonucuna müncer olabilir bir taşa
ndı?. 

Nasıl mı diyeceksiniz?.. Şöyle: Anayasamız
da yargı yetkisi vardır, tansisen yargı yetkisin
den başlayarak ifade ediyorum; Anayasamızda 
yasama yetkisi vardır; Anayasamızda yürütme 
görevi vardır, yetkisi yoktur; yani Anayasaya 
rağmen yoktur. Yani, 1961 Anav asasının bu te
mel ruhu, yeni değişiklik yapılan Anayasada da 
muhafaza edilmiştir. İki yetki, bir görev, hiçbir -
leriyle eski tabiriyle dâfi veya çekici kuvvet ola
rak denge içinde yaşayacaktır ve Türkiye toplu
mu hukuk düzeni bakımından bu esaslara bağlı 
kalacaktır. Ama biz biliyoruz ki, Türkiye'de bu 
Anayasa vücuda geldiğinden bu güne, daima bel
li çevrelerden belli bir amaçla belli bir politika 
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güdülmüştür. O da şudur : Yasamayı yetki ha
line getiren, yargıyı yetki haline getiren, yürüt
meyi görev halinde bırakan Anayasayı değiştir
mek lâzımdır ve muhakkak en güçlü organın da 
yürütme olmasını sağlamak lazımdır, Bu, belli 
çevrelerden belli siyasî partilerden İsrarla yürü
tülmüş bir anlayıştır, propagandadır, istektir, 
arzudur, bir amaçtır. 

işte şimdi bu kanun, yürütme görevini yetki 
haline getirecek kadar, özellikle yargı yetkisinin 
smırlanndan kurtarma amacım güdüyor. Adalet 
Partisi hep söylediğini bu yasada bir ölçüde ya
rine getiriyor. Evet... Ve nasıl oluyor da parti-
lerüstü Hükümetimiz, bu çok uzun zamandan 
beri yürütüle gelen belli amacı sağlamak için 
böyle bir tasarı getiriyor? 

Bu tasarı 3 ncü maddesiyle böyle kanunlaşır
sa, Parlamentoda değil, bir komisyonda, tesadü
fen demiyorum, oranı itibariyle yüksek, o gün 
tesadüfen mevcudun çoğunluğunu elinde bulun
duran bir parti Anayasa Mahkemesine üye seç
me hakkını Meclislerin elinden alacaktır; seçim 
hakkına bir koskocaman sınır getirilmiş olduğu
nu biz de kabul etmiş olacağız. Bir pazıbent ge
tirecek, bir ayak bağı getirerek, bir esaret ge
tirecektir ve böylece de yürütme organı, Anaya
sa Mahkemesi ve saire gibi yargı organlarının 
kendi faaliyetlerine mani olabilecek yetkilerden 
mahrum kalmasını sağlayacaktır. Bunun açık
ça, katıksız, hilesiz hurdasın, çıplak anlamı bu
dur. 

Oysa, bunun hem Anayasanın temel ilkele
riyle bağdaşır hali yoktur, hem de Anayasanın 
ve hukukumuzun bu kanunda ele alman kurum
larla, onların görevleriyle bağdaşır tarafı yok
tur. 

Soruyorum şimdi kanun tasarısını getirenle
re : Ne zaman ve hangi kanun menşeine, mesne
dine dayanarak siz bir komisyonu bir kanun ta
sarısı ve teklifini Parlamento Genel Kurulu adı
na, ona niyabeten tetkik etmek, incelemek ve 
birtakım ihtisasa müteallik bilgileri tasarıya 
koymaktan gayrı vazife ile muvazzaf görüyorsu
nuz da, şimdi oturuyorsunuz, yalnız kanun tek
lif ve tasarılarını teknik açıdan Genel Kurula 
niyabeten inceleyen bir kurula devamlı ve Genel 
Kurulun hak ve yetkilerini kısıtlayıcı bir gö
rev veriyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz bu
nu? Nerden çıkarıyorsunuz bunu, kanunî motni-
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niz yok? Komisyonlar niçin kurulur yazılıdır; 
meselâ içtüzüğümüzda yazılıdır. 30 ncu madde 
diyor ki: «Komisyonlar kanun tasarı ve teklif
lerini incelerler, raporlarını hazırlarlar, belli 
bir biçimde Genel Kurula sunarlar». Demek ki, 
komisyonların görevleri belli ve bütün bugüne 
kadarki gelenek de böyle... Ama siz ne yapı
yorsunuz şimdi?.. Tutuyorsunuz bir komisyona, 
adı ne olursa olsun, devamlı bir yetki veriyor
sunuz. O yetki, Tüzüğümüzde yazılı yetkinin 
dışında bir yetki. Ne yapıyorsunuz? Meclisle
rin seçme haklarına önceden bir tahdit, bir sınır
lama, bir önşart vazetmek yetkisini veriyorsu
nuz. Ne hakkınız var buna? Hangi hukukî mes
nede dayanıyorsunuz? Belli maksatla kurulmuş 
kurulları maksatlarının dışında g'örevle tavzif 
edemezsiniz. Komisyonlar seçme işlerine karışa
mazlar; seçilme islerine de karışamazlar; ko
misyonlar ancak kanun teklif ve tasarılarını tek
nik açıdan incelerler. Bunları yozlaştırmaya 
hakkınız yoktur. Ama siz bu tasarıyle komis
yonları, özellikle bir komisyonu seçme ve seçil
me hakkını kısıtlayıcı bir yetkiye mazhar kılı
yorsunuz. 

Oysa, seçme ve seçilme haklarının, bildiğiniz 
gibi, Anayasada yazılı olduğu gibi şahsa sıkı 
suretle bağlı haklardan olduğu bir gerçektir. 
Şahsa sıla surette bağlı hakların başkası eliyle 
veya vekâleten veya niyabeten kullanılmasına 
mesağ, cevaz, hukukî imkân yoktur. 

Bu itibarla, bu kanunu getirenler, bırakalım 
bir taraftan Anayasanın kuvvetler ayrılığı den
gesini bozma yolunda bazı çevrelerin ve partile
rin istediğine rahatlıkla imkân bırakıyorlar ve 
böylece yürütme organını dolaylı olarak yargı 
yetkisinin murakabesinden bir ölçüde kurtarı
yorlar; bırakalım komisyonları aslî vazifeleri 
dışında yeni bir vazifeyle teçhize kalkışıyorlar, 
ama aslında seçme ve seçilme hakkını anlamsız 
bir şekilde, ya da bazı tatbikata bakarak kısıt
lama yoluna gidiyorlar. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de her şeyle oynanı
yor, ama artık klasik hukukla da oynanmaya 
başlanıyor ve Türkiye'de klasik hukukla oynan
manın zaman zaman bazı yerlerde «ilericilik» di
ye adlandırıldığını görüyoruz, daha doğrusu 
«çare buluculuk» diye adlandırıldığını görüyo
ruz, bu ise, Türkiye'de hemen her kurumun yoz
laşmasına sebeboluyor. 

Arkadaşlarım, iddialarımı ispatlamak için, 
«Bugüne kadar yürütme görev ve yetkisini elin
de bulunduranların daima yargıdan kaçmak is
tediklerini hep biliyorsunuz, duyuyorsunuz, gö
rüyorsunuz.» demekle iktifa etmeyeceğim. Ben 
eminim ki, ve gazetelere bakarak söylüyorum 
ki, Adalet Partisi, yeni Hükümetin kurulması sı
rasında Anayasa değişikliği istemekte ısrar ede
cektir ve istediği Anayasa değişikliği için de, 
başlıca yürütme görevini üzerine almış, yani 
Hükümetin bütün yargı kurumlarından, yargı 
yetkisiyle donatılmış kurumların murakabesin
den kurtarılmasını sağlayacak bir Anayasa de
ğişikliği isteyeceğini söylüyorum Aksini iddia 
eden varsa, gelsin burada söylesin, zabıtlara ge
çirelim, ama üç, beş gün sonra burada Hükümet 
müzakereleri yapılırken, Adalet Partisi Anaya
sada değişiklik isterken, Hükümeti, yargı yet
kisiyle mücehhez kurumların denetiminden kur
tarmak için çırpmacağını göreceksiniz. Ve böy
lece, başından beri iddia ettiğim gibi, belli çevre
lerin, Adalet Partisinin yürütme görevini, yani 
Hükümeti güçlü hale getirici devamlı çabası bir 
kere daha burada dile gelecektir. Bu, onlardan 
birisidir. 

Olmaz böyle şey... Yapmayınız bunu... Yapa
mazsınız bunu' buna yetkiniz yoktur. Parlamen
to olarak oy verdiğiniz zaman bu kanunlaşır, 
Anayasa Mahkemesi de bozmayabilir, ama ina
nınız ki, bu, Türkiye'de, tarihin bu anında Tür
kiye'nin gerçekleri ve ihtiyaçları, Türk insanı
nın ihtiyacıyle bağdaşabilir bir kanun olmaz. 
Her zaman insanların içinde belli bir grubun, 
belli bir partinin, belli bir insan kümesinin, bel
li bir sınıfın amaline hizmet ediliyor kuşkusu bu 
kanunla insanın içinde kalır. Benim kalacak
tır... 

Ben, burada, çok sevdiğim, saygı duyduğu
mu söylemeye kendimi mecbur hissettiğim bir 
arkadaşımın seçilmesi için nelerin yapıldığını 
biliyorum. Düşününüz; koca Genel Kurulda o 
yapılanlar benim hatırımda iken, bir komisyo
nun, o gün tesadüfen bulunan üyelerinin çoğun-
luğuyle Anayasa Mahkemesine üye seçmeye be
ni mecbur bırakan kanunu ben, resmen kanun 
olarak kabul ederim ama, içtenlikle benimse
mem. Olmaz böyle şey. Tekrar etmeye mecbu
rum; Adalet Partisi, Anayasa değişikliği halin
de bunları, daha da çoğunu getirecektir. 
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inşallah ben yanılırım, ama bir gün bana hak 
vereceksiniz. Lütfen yapmayınız. Buna gerek 
yok. Türkiye'nin meselesi bu değil. «Anayasa 
Mahkemesini nasıl kendimize çevirelim, kendi
mize benzetelim, kendi amalimize hizmet ettire
lim?» diye bir Türkiye meselesi var mı? «Var» 
diyenler varsa, Türkiye'ye bunlar ihanet edi
yor demektir. Türkiye'nin meselesi bu değildir, 
Türkiye'nin meselesi çok daha başkadır. 

ORHAN KOR (izmir) — Halk Partisi mese
lesidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Halk 
Partisi meselesidir Türkiye'nin meselesi; onun 
içindeki mücadele meselesidir, sosyal mücadele
ler meselesidir, sizin içinde bulunduğunuz du
rumdur, ama, her halde Anayasa Mahkemesini, 
«Muhtemelen iktidarımda, kendi amalime hizmet 
eden bağımlı kuruluşlar haline getirmek iste
rim» diyenlerin ülkesi değildir Türkiye. Türki
ye ile böyle oynadıkları için bugüne geldik, hâlâ 
oynamakta devam edenlere şaşıyorum; hele, he
le, tarafsız olduğunu, partilerüstü olduğunu söy
leyen, birçoğu da partilerle ilgisi olmayan üye
lerden müteşekkil Hükümetin böyle bir kanun 
tasarısını getirmesini, kusura bakmayın, büyük 
lâf etmek için söylemiyorum, belki «esef» den 
kızacaksınız ama, teessürle karşılıyorum. 

Saygılar sunarım, 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan Komisyon adına sos rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon adma. Komisyon 
Başkanı Sayın Rendeci buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Mevzuun müzakeresinin hitamında Komisyon 
adına söz almayı düşünür idim, fakat; Konuşan 
iki arkadaşımmn, daha mevzua, tasarının esas
larına ve getirdiklerine muttali olmadan yahut 
da olmamış görünerek meseleyi yanlış bir istika
mete sürüklemiş olduklarını görerek, «Şu ka
nun tasarısı ne getiriyor, neye karar veriyor, 
getirdiği mevzii nedir?» hususlarının birkaç cüm
le ile izahını yapmak istiyorum k% müzakere yö
rüngesine girsin. Mevzuu bu. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasada değişiklik 
yaptık. Malûmları, bu değişiklikte, Anayasa 
Mahkemesine r.e surette üye seçileceğini, Ana

yasa, bizzat 145 nci maddesiyle getirmiş koy
muş; «Parlamentodan seçilecek üyelerin ne yol
da müracaat edecekleri, seçim usulleri ve şekil
leri bir kanunla düzenlenir.» diye 145 nci mad
de bir hüküm koymuş. 

Şimdi, bunun üzerine Hükümet ne yapmış? 
«Bu değişikliklerin 6 ay içerisinde yapılma

sı lâzım, Anayasada yapılan değişikliklere uy
gun kanunlarır biran önce getirilmesi lâzımdır.» 
diye şimdiye kadar söylediğimiz mevzulardan bi
risi bu. Hükümet, buna göre bir kanun tasarısı 
hazırlamış, Yüksek Meclislerin huzuruna getir
miş. Hükümetin getirdiği tasarı Millet Meclisi 
komisyonlarında müzakere edilmiş, getirilen ta
sarıda bazı değişiklikler yapılmış - günün şart
larına uygun olarak veyahut da olmayarak, on
ların kendi görüşleri istikametinde - bu deği
şiklikler Millet Meclisi Umumî Heyetinde kabul 
edildikten sonra Cumhuriyet Senatosuna gel
miş, Komisyon olarak biz de Millet Meclisinde 
yapılan değişiklikleri müzakere etmişiz, benim
semişiz ve yüksek huzurlarınıza getirmişiz. Mev
zu bu. 

Şimdi bu tasarı ne getiriyor, onu arz ede
yim : 

145 nci madde diyor ki: Parlamentodan se
çilecek üyeler şu şekilde seçilir, miktarları bu
dur, bunun usûl ve şekilleri bir kanunla düzen
lenir.. Neyi getirecek bu kanun? Seçimin usûl
lerini getirecek; kimler aday olacak - zaten Ana
yasada bir kısım şartları konmuştur - müracaat 
ne şekilde olacak, bu müracaatlara kimler tet
kik edecek, oylamalar ne suretle yapılacak?.. 

Muhterem arkadaşlar, buraya gelmişken bir 
mevzua daha temas etmek istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun gündeminde se
nelerden beri devam eden Anayasa Mahkemesine 
üye seçimi mevzuu vardır. Salt çoğunlukla seçi
lecek, fakat, müracaat eden 10, 20, 30, 40 ne ise, 
reylerin adaylar arasında dağılması sebebiyle 
salt çoğunluk temin edememe gibi bir durum 
vardır ve bu durum sebebiyle iki sene Anayasa 
Mahkmesine üye seçilememiştir. Bu mahzur an
laşılmış; umumî heyetlerde, böyle kalabalık 
adaylarla mevzuun içerisinden çıkmak mümkün 
olmadığına göre, buna bir hal şekli bir kolaylık 
bulalım demişler; getirdikleri bu... 

Başkanlığın ilânı üzerine müracaat eden, 
Anayasada şartları tayin edilen (Yaşı 40 ola-
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cak, 15 sene avukatlık yapmış olacak, hâkimlik 
yapmış olacak, meslekte kötü halleri bulunmaya
cak gibi) kimseleri, Anayasa Mahkemesine üye 
olma şartlarına haiz kimseleri Başkanlık top
layacak, dosyası ile birlikte Komisyona vere
cek, diyecek ki; Bunlar arasında Anayasa Mah
kemesine üye olma yönünden mahzuru olanları 
varsa siz bunları tetkik edin, sonunda da seçile
cek her üyelik için 3 kişiyi tespit edin ve Genel 
Kurula getirin. 

ümurnî Heyette 40 tane adayla seçim yap
maktansa, 3 kişi ile seçim yapmanın daha uygun 
olacağı ve meseleye sürat kazandıracağı gerek
çesiyle bu şekil getirilmiş ve kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız 
Komisyonda da söylediler, Millet Meclisi Umu
mî Heyetinde de söylendi, Millet Meclisi ko
misyonlarında da - bendeniz işi takibettim - söy
lendi, derler ki: «Komisyonun önceden yapacağı 
önseçim Anayasaya aykırıdır, seçim hakkını 
tahdidedici mahiyettedir.» 

Değildir. Niçin değildir? Anayasamızın 55 
nci maddesi, milletvekili, senatör ve diğer se
çimler için, «önce tek dereceli seçim yapılır.» 
diyor. Gidersiniz, bir önseçim yoklama müesse-
sesesi vardır, bir vilâyetten 40 - 50 milletvekili 
ve senatör olmak için mürac?at eder, bunlar için
de önseçim yapılır, bunlar içerisinde üç beş ki
şi... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Seçim 
değil, ona yoklama derler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Beyefendi, müsaade edin, oh sim saygı ile din
ledik. Ben bir iddia içinde konuşmuyorum, sa
dece Komisyondaki müzakerelerin özetini ve gö
rüşünü arz ediyorum. 

FİKRET ÜNDCĞAN (İstanbul) — Ben size 
söylemiyorum, Ucuzal'a söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ona da söylese
niz Sayın Gündoğan, bir baştan öbür başa ses
lenmek her halde usulümüze pek uymaz. Onu is
tirham edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ya o 
evvel seslendi ise? 

BAŞKAN — Aynı şey onun için de varit. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — öyle ise 

ona söyleyin. 
BAŞKAN — öyle ise ikinize birden istirham 

ediyorum. 

Buyurun Sayın Rendeci. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFFET RENDEOİ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi, önseçim mües
sesesi Anayasaya aykırı değildir, önseçimde; bir 
vilâyette 15 - 20 kişi senatörlük için, milletvekil
liği için müracaat eder, bunların bir kısmı parti
lerde elenir, seçmenlerin huzuruna önseçimde 
tayin edilmiş olan kimseler çıkar ve onlara mil
letin reyi ile parlamenterlik vasfı verilir, seçi
lir gelir. 55 nci maddedeki espri bu. Burada 
da aynı şeyi kabul etmiş, bize seçme hakkını 
vermiş. 

Umumî Heyette, 180 kişilik bir heyette bu 
meselenin anlaşmaya varılarak bir neticeye bağ
lanması uzun zamana mütevakkıf olması sebe
biyle ve gündemlerde senelerce kalmaması için 
kabul edilen bir yoldur. Ayrıca, Anayasa Mah
kemesi, malumları olduğu üzere halen zor top-
lanabilmektedir, üç tane üyesi eksiktir. Üç tane 
üyesinin eksikliği sebebiyle bu kanunun acilen 
de çıkmasında büyük fayda vardır. Bazı müs
tacel hallerde zoraki ekseriyet temin edilmekte
dir. Bu sebeplerle, seçimlerin biran önce yapıla
bilmesini sağlayacaktır. Ayrıca da gündemlerde 
senelerce kalan, şu kürsülerde tuı üstüne tur, 
15 nci tur, 20 nci tur, 50 nci tura kadar çıkıp 
seçim yapamadığımız meseleyi belki bu suretle 
3 - 5 turda, 10 turda bitirmek gibi bir imkâna sa-
hibolacağız. Bu kanun bunu getiriyor. 

Kimdi ne alâkası vardır bilemiyorum, yani, 
Anayasa, değişikliği yapılıyor falan... Burada 
Anayasa değişikliği diye bir şey yok ki, Anaya
sayı zaten değiştirmişiz, Anayasa, şöyle bir ka
nun çıkarın da bu işi halledin demiş, Anayasanın 
emri yerine geliyor. Anayasaya aykırı bir du
rum, bir tutum ve davranış da yok bizim görüşü
müze göre. Bunlar mütalâa edilmiş, uzun uzun 
konuşulmuş. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi Anayasa Komisyonu ne yapacak? Ar

kadaşım burada dediler ki: «Efendim, Anayasa 
Komisyonunla çoğunluk vardır, bu çoğunlukla 
bir parti istediğini yapar.» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Komis
yonunda çoğunluk var da, zaten Anayasa Komis
yonundaki çoğunluk Umumî Heyetteki çoğun
luğa mütenazır olarak gider, Anayasa Komis
yonundaki çoğunluk Umumî Heyette yok mu? 
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Onun mahzuru burada yok mu? Bir parti Ana
yasa Komisyonunda çoğunlukta ise, Umumî He
yette de çoğunlukta olacaktır elbette, onun ta
biî neticesidir. Meseleyi illâ, «Çoğunluk böyle 
yapacakta, böyle diyecek» diye ters bir istika
mete getirmenin manasını da anlamak mümkün 
değil. 

Komisyon 15 kişiliktir, konu tetkik edilecek
tir.. Elbette Komisyondaki kararlar-, içtüzüğü
müze göre çoğunlukla, salt çoğunlukla alınır. 
içtüzük, hangi kararların çoğunlukla, hangile
rinin salt çoğunlukla alınacağını göstermiştir. 

Ben şu kanaatimi de ifade etmek isterim: 
Komisyonda da bu mevzu müzakere edildi 

tasarıdaki ibarenin açık olmaması sebebiyle, 
dediler ki; «Umumî Heyette salt çoğunlukla ya
pılan bir muameleyi Komisyonda nasıl çoğun
lukla yaparsınız?» Değil, biz bunu raporumuz
da da dercettik, Komisyon müzakerelerinde de 
vardır, elbette Genel Kurulda salt çoğunlukla 
yapılan bir muamele Anayasa ve Adalet Komis
yonunda da salt çoğunlukla karara bağlanacak
tır. Bunu başka türlü anlamak mümkün değil
dir. Şu Komisyonun Başkanı olarak, huzuru
nuzda Komisyon adına konuşurken, bu ciheti 
de açıklamayı ve zabıtlara geçmesini bendeniz 
faydalı buluyorum. Benim kanaatim bu yoldadır 
ve Komisyonda da bu yolda müzakereler olmuş
tur. 

Şimdi, «Komisyonda falanca çoğunluktadır, 
çoğunlukta olması sebebiyle de, falancayı se
çer..» 

Tekrar ediyorum yine, eğer bu husus Komis
yonda mahzur ise, Genel Kurulda da mahzur
dur; yok mahzur değilse, Umumî Heyette mah
zur olmayan bir cihet Komisyonda da mahzur 
olmaz. Bu cihetin de, Komisyonumuzda müza
kere edilmiş ve bu şekilde kabul edilmiş oldu
ğunu tekrar arz etmek isterim. 

Bunun dışında, bir mevzu daha müzakere 
edilmiştir, o ciheti de, müzakereyi kendi istika
metine getirmiş olmak için arz etmekte, açıkla
makta fayda mülâhaza ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasa 
Mahkemesine seçilme yeteneği olup da müracaat 
edenleri reddetmek gibi bir durumumuz yok. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı veya Millet 
Meclisi Başkanlığı, kanun çıktıktan sonra, ka
nunda belirtilen şartlarla boş üyelik olduğu 
Meclis Başkanlıklarına geldiği zaman, Meclis 

Başkanlıkları münhaldir, Millet Meclisi veya
hut Cumhuriyet Senatosu seçecektir bu üyeyi, 
şu kadar zaman içerisinde müracaat edilsin» di
ye kanunda gösterilen şekillerle ilân yapacak
tır. Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisin
de şimdiye kadar, Başkanlık Divanları bu ilân
ları toplar, adayları bir liste halinde bastırır, 
Genel Kurulun huzurlarına takdim ederdi. Şim
di bu kanun bir şey daha getiriyor. Ne getiri
yor? Yine, Başkanlık bu muameleleri yaptık
tan sonra, Genel Kurula getirmeden evvel Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna verecek ve di
yecek ki; «Bunlar içerisinde tahkikat altında 
olan var mı, hakkında bu zabıtlara geçmeyipte 
yahut da dosyalarında Anayasa Mahkemesine 
üye seçilme niteliğine haiz olmayan kimseler 
var mı, bunları tetkik edin, müracaatları kanu
nen kabul edilmiş olanlar içerisinde bu nitelikte 
kimseler varsa evvelâ bunları tetkik edin, on
dan sonra aralarından her üyelik için üç kişi ol
mak kaydıyle üç tane aday gösterin.» Komisyo
nun yapacağı iş, Yüce Kurulun huzurlarına ge
tirmektir. 

Yüce Kurulumuz bu adayları beğenmezse 
ne olur? 

Arkadaşlarım, Umumî Heyet her zaman ka
rar almak, değiştirmek, iade etmek haklarına 
sahiptir. Turlar devam eder, adaylar üzerinde 
ittifak olmazsa, Komisyona, «Alın bunu, tekrar 
tetkik edin, yeniden karara bağlayın, yeniden 
ilân yapın» demek hakkına sahiptir. Kimsenin 
hakkını ortadan kaldırmıyor bu kanun bu şe
kilde gelişi ile. 

«Anayasa Komisyonuna Meclisin umumî 
haklarını nasıl verirsiniz?» deniyor 

Arkadaşlarım; kanunlar var, 1961 Anayasa-
sasjmın getirdiği bir yenilik olarak, Meclisimiz
de var. Sayıştaya üyeleri nasıl seçiyoruz? Sayış-
taya her sene buradan üyeler seçiliyor. Evvelâ 
altkomisyonda seçimler yapılıyor 50 kişilik 
Bütçe Karma Komisyonu Umumî Heyetinde se
çimler yapılıyor, - kanunu var - ve Yüce Mecli
sin huzuruna getiriliyor, sadece isimler okuna
rak açık oylama ile mesele hallediliyor. Komis
yon 20 - 25 kişiyi seçiyor. Bu örnekler de var 
elimizde. Bütçe Komisyonu Sayıştaya üye seçi
yor. Biz, tam seçim de yapmıyoruz, Yüce Heye
te yardım olsun diye aday adedinin üç misli ka-

I dar adayı mtihabederek gönderiyoruz. Bu ci-
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betle de kanuna aykırılık yok ve seçim hakkı
nın tahdidi gibi bir şey de bahis mevzuu değil. 
Parlamentoda örneklerimiz var; bu, kanunlarla 
kabul edilmiş, görüşülmüş. Bu mevzu Anayasa 
Mehkemesine kadar da gitmiştir ve bunun Ana
yasaya aykırı olduğu yolunda Anayasa Mahke
mesinden bir karar da çıkmamış, yani bu mev-
zuya dokunulmamıştır. Böyle bir aykırılık ol
saydı, Anayasa Mahkemesi o cihete de doku
nurdu. Seçim hakkını elinden alma gibi bir du
rum bahis mevzuu değil. 

Benim şimdilik arz edeceklerim bunlardır, 
Yani, mevzuun bu çerçeve içerisinde müzakere 
edilmesi gerektiğini ve bu yolda Komisyonlar
da ve Umumî Heyetlerde görüşüldüğünü kısaca 
arz ettim. Yine lüzumu olursa ileride aydınlat
mak için ayrıca konuşurum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 
Anayasa Mahkemesine üye kaynaklarından 

birini teşkil eden Parlamento tarafından yapı
lacak seçim usulündeki değişiklikler, kesinlikle 
ifade edeyim, Anayasaya aykırıdır, Anayasanın 
o hükmünün ihlâli anlamınadır. Anayasanın te
mel esprisi; Anayasa Mahkemesine üye seçimin
de, seçim heyetinin iradesini tam olarak tesirli 
bir şekilde ifadesini ve neticelendirmesini iste
mektedir. Bunun bir başka şekilde taksimini ön
görmemiştir. Şayet öngörseydi; iki şekildeki 
seçim usulünün bir sonucu olan Sayın Cumhur
başkanlığınca yapılan seçim tarzında bir baraj 
usulünü, yani seçimi heyetten önce bir ayrı şek
lin tecellisini gösterirdi. Bu olmadığına göre, 
şimdi Cumhuriyet Senatosunda görüşülen bu 
metindeki bir usulün tatbiki mümkün değildir. 

Hatırlarım, bizim eski tatbikatlarımızda, Da-
nıştaya Parlamento komisyonlarından barajla 
geçilir, üyeler verilir, bu isimler üzerinde Genel 
Kurul iradesini kullanırdı. Eğer Anayasamız bu 
şekli tatbik etseydi, bilmemezlikten gelemezdi 
ve şekli kendisi tayin ederdi. Çünkü, kaynak 
sanırım şöyledir : «Yargıtaydan 4, Danıştaydan 
3 üye Genel Kurullarınca üye tamsayılarının 
saltçoğunluğu ile gizli oyla...» 

Bir başka seçim tarzında, burada, bir seçici 
heyet vardır; fakat bu seçimi heyet şüphesiz ki 
buraya kıyas edilmez. Yargıtayın bünyesinde, 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimiyle ilgili böyle 
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bir usul vardır; bir komisyon olmamakla bera
ber, Anayasamız bunu öngörmemiştir. Yani, 
Yargıtay ile Danıştay, kendilerince Anayasanın 
gösterdiği miktar üyeyi, tam irade ile mi tecel
li ettirirler? Bir başka vasıtanın azaltmasıyle 
iradelerin izharına imkân yoktur. 

«Sayıştay bir üyeyi yine Genel Kurulca...» 
Demek ki, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay se

kiz üyeyi bu usulle seçmektedir. Geri kalan beş 
üyeden üçü Millet Meclisince, ikisi Cumhuriyet 
Senatosunca seçilmektedir. Bugüne kadar tat
bik edilen usul, bunun aynıdır. Sistem iki; Ana
yasa hangi kurulu seçmen olarak, seçici heyet 
olarak göstermiş ise, o kurulun seçmesidir Ama 
diğer iki üyesi; yani 13'ün dışındaki diğer iki 
üyenin seçim şekli için ise, ayrı bir sistem gös
termiştir. Bazı kurullar aday gösterecekler, 
Cumhurbaşkanı bunların içerisinden seçecektir. 
Şimdi, yeni bir usule gidilmekte ve bunun için 
kolaylık gösterilmektedir. 

Şimdi hafızalarımızı tazeleyelim; Cumhuri
yet Senatosu içtüzüğü görüşüldüğü sırada, bu 
ihtimaller düşünülerek, (sanırım aradan şöyle 
böyle 10 yıl geçti, çoğunuzun hatırında değil
dir; ama müzakereler benim hatırımdadır.) Tek
lif gelmiş idi; «İleride güçlükler çıkabilir, bu 
sebeple önceden Anayasa Adalet Komisyonunca 
bir baraj kurucun; adaylar arasından bir mik
tar aday komisyonca seçilsin, Genel Kurul da 
üyeyi kolaylıkla seçebilsin.» Hatırlıyorum, bazı 
çok kıymetli arkadaşlarımız şiddetle bunun kar
şısına çıkmışlardı; Anayasaya aykırı olacağını 
ifade etmişler idi. Yani konu yeni değildir. Ko
nu Cumhuriyet Senatosunda görüşülmüş Ana
yasaya aykırılığı dolayısıyle teklif reddedilmiş
tir. Şimdi bu kez karşımıza geliyor. 

Denebilir ki, komisyonlarda da kanunlar 
görüşülmektedir, değiştirilebilmektedir. Doğru
dur. Komisyonlarda yasalar görüşülüyor, ko
misyonlar dilediği şekilde değiştiriyor; ama is
ter Millet Meclisinde olsun, ister Cumhuriyet 
Senatosunda olsun, görüşülen konular Genel Ku
rulca dilendiği şekilde değiştirilebiliyor. Bunda 
ise, Sayın Betil'in vermiş olduğu muhalefet şer-
hindeki misali göstereyim; 30 talep, 27'si bir oy
lamadan sonra geri bırakılacak. Cumhuriyet Se
natosunun irade izharına, bunlardan yalnız üçü 
gelebilecektir. Cumhuriyet Senatosu bu üçün dı
şında hiç bir tercih hakkına sahibolmayacaktır. 
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Bu, seçim değildir. Bu, Genel Kurul iradesinin 
izharı da değildir. Çünkü bu irade izharı tahdit 
edilmiştir, takyit edilmiştir; asgarî bir şekle 
indirilmiş bulunmaktadır. Anayasanın 145 nci 
maddesindeki, «Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunca, Millet Meclisi Genel Kurulunca seçi
lir» hükmüne açık - seçik aykırıdır. Anayasada, 
«Genel Kurul talipler arasından seçer.» denil
mektedir; burada ise, taliplerin en azı içerisin
den, yani üç kişi içerisinden birini seçebilecek
tir. Bu, Anayasanın 145 nci maddesine tam an-
lamıyle aykırıdır. Bu mümkün değil arkadaşla
rım. Arfayasayı değiştirdiğimiz zaman «seçemi
yoruz» diye ifade etseydik ve gerekçesinde de-
seydik ki «Güçlükler vardır, talepler Genel Ku
rullara gelmeden önce ilgili komisyonlarda gö
rüşülür, orada açığın iki katı kadar, üç katı ka
dar aday tespit edilir, gösterilir ve komisyonun 
tespit ettiği adaylar üzerinde Genel Kurul ka
rarını verir.» Anayasa bu şekilde olsaydı, şüp
hesiz derdik ki, Anayasa bir sistem tatbiki gös
termiştir, bu sistemi tatbik edelim. Ama böyle 
değil. Anayasanın 145 nci maddesi diyor ki : 
«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel 
Kurulları tarafından salt çoğunlukla seçilir...» 
Salt çoğunluk kolaylığını daha ilk seçimden iti
baren getirmiş; ama Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa Adalet Komisyonu 15 kişiden ibaret. Se
kiz kişi ile toplanacak ve sekiz kişi ile 27 kişiyi 
bir kenara itebilecektir, içinde en kıymetlisi de 
olabilecektir. Bütün Parlamentoyu tenzih ede
yim. Siyasî görüşler 180 kişi içerisinde daha güç 
yürüyebilir, ama 8 veya 15 kişi içerisinde daha 
kolaylıkla izhar edilebilir. Böyle olacağım söy
lemiyorum ve tenzih ediyorum, ama mümkün
dür. Böyle olunca, sadece Anayasa Mahkemesi
ne üye seçebilmek kolay olacaktır diye talipleri 
daha önceden Anayasanın kendilerine vermiş 
olduğu teminattan mahrum ötmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Diğer 27 kişiyi, 183 kişinin irade
sinden uzak kılmaya bizim hakkımız olmasa, 
gerektir. 

Daha önce iradesini bu yolda izhar etmiş 
olan Cumhuriyet Senatosunun dahi, Komisyo
nun bunu daha Komisyonda iken tardetmesini 
ümit ederken, üzüntülerimi de ifade edeyim ki 
kabul etmelerini hayretle karşıladım. 

Hele bu tasarının üçüncü maddesinin bir ye
rinde; «Komisyon mevcudunun ekseriyeti...» 

ı bir yerinde de «Genel Kurulun salt çoğunluğu...» 
I demektedir. 

Genel Kurulda salt çoğunluk, komisyonda 
ise mevcudun çoğunluğu.. Metinler bile doğ
ru dürüst hazırlanmamıştır; Acaba şu anlama 
mı gelecek? «Komisyonda mevcut üye» derken, 
kasit o anda komisyonda mevcudolan üye sa
yısı mıdır?.. Zannedersem, o anlamda değildir. 
O anlamda anlamıyorum, çünkü o zaman dört 
kişi dahi, 27 kişiyi bir kenara itebilecektir. O 
anlamda anlamıyorum; ama «Salt çoğunluk» 
ifadesi lâzımgelirken, aynı madde içerisinde 
birisinde «Salt çoğunluk» diğerinde «Mevcudun 
ekseriyeti» ifadesi kullanılmıştır. 

Meclislerin, metinleri hazırlanırken çok 
dikkatli olmaları gerekir. 

Benim şimdi Komisyondan istirhamım şu 
olacaktır: 

Konu çok önemlidir. Konu, gerçekten Ana
yasaya aykırı bir nitelik taşımaktadır. Bunu 
Komisyona havale edelim, yeniden gözden ge-
çirsinler. Anayasa Mahkemesine gidip bunun 
iptal edilip gelmesi inancına şahsen sahibim; 
şüphesiz ki olacaktır demiyorum; ama çeşitli 
siyasî tecrübelerle edindiğim hukukî anlayı
şım da odur ki, Anayasa Mahkemesine, Anaya
sanın hükümlerine gerçekten aykırı hüküm
lerle gittiğimiz takdirde, Anayasa Mahkeme
si büyük bir anlayışla meseleyi müzakere et
mektedir. Açık bu... 145 nci maddenin sarih 
hükümlerine göre, Anayasa Mahkemesi bunu 
iptal eder mi, etmez mi? Anayasanın sarih hü
kümlerine aykırı düşen, ters düşen ve çeli
şen hükümleri getirip, Anayasa Mahkemesini 
denemeye de hakkımız yoktur. Sadece bir ko
laylık yolu aranıyorsa, bu kolaylık yollarını 
Anayasa değişikliği sırasında daha objektif 
olarak hep beraber görse idik. 

özetleyeyim: Bu, 145 nci maddeye aykırıdır. 
Anayasada, «Genel Kurul tarafından seçilir.» 
denmektedir. Genel Kurulun yetkisi, komisyon
da mevcut değildir. Bu sebeple, Komisyona ha
vale edelim, Komisyon bunun için kolaylık gös
teren başka hususlar getirsin. Ama, 30'ıı 29'a 
indirmenin dışında, bu esasın dışında, seçimi 
uzatan hususları ortadan kaldıracak, müddet 
yönünden imkânlar verecek veya adayların 
muayyen zamanlarda seçilememesi halinde ba
zı usullere başvurabilme yollarını getirsin, 
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Garp ülkelerinde Anayasa mahkemeleri için 
seçim usulleri vardır. Aradığımız takdirde bun
ları bulabiliriz; ama, çabuk seçelim diye, Ana
yasaya aykırı hükümler getirmeye hakkımız 
yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Komisyona havalesi için önerge takdim ede
cektim. 

BAŞKAN — önerge demediniz efendim, oy
lamaya geçtim. 

Kabul edenler... 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 
ğunluk var mı Saym Başkan? 

Hic eo-

II. — YOKLAMA 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
konu önemlidir, çoğunduk yoktur. Bu sebep
le, yoklama yapılmasını rica ediyoruz. 

(Giresun üyesi İhsan Topaloğlu, İstanbul 
Üyesi Fikret Gündoğan, Tokat Üyesi Zihni 
Betil, Kars Üyesi Sırrı Atalay ve Trabzon Üye
si Ali Şakir Ağanoğlu ayağa kalkarak yokla
ma yapılmasını tallebettiler.) 

BAŞKAN — Beş. kişi yoklama istemiştir. 
Yoklama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda, ye

ter sayı olmadığı anlaşıldığı cihetle; 
16 . 5 . 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kar>anma saati : 18,31 

V. SORULAR VS CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULU? YE CEYAPIAH1 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami 
Küçük'ün, sıkıyönetim mahkemelerinde açılan 
davaların sanıklarına dair soru önergesi ve Baş
bakan adına İçişleri Bakanı Ferit Kubatın yazılı 
cevabı (7/2) 

8 . 11 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ekli soru önergemin Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırlımasma aracılığınızı 
diler saygılarımı sunarım. 

Ek : 1 Akşam Gazetesi 
Sami Küçük 

Tabiî Üye 

1. Çeşitli demeçlerinizde ilkel bir ortaçağ 
metodu olan işkenceye karşı olduğunuzu bildir
miş ve Karikatürist Turhan Selçuk'a yapılan 
işkenceyi bizzat tahkik konusu yaptığınızı ba
sından öğrenmiş bulunuyorum. 

2. Son günlerde basının pek sınırlı bir kıs
mından sıkıyönetim mahkemelerindeki duruşma

larda bazı sanıkların çeşitli emniyet makamla
rında maruz kaldıkları işkencelere ait bilgiler 
yer almakta idi. 

3. 8 Kasım 1971 tarihli Aksam Gazetesinin 
3 ncü sayfasında «Bu Köşeden» fıkra yazarı 
Altan öymen imzasıyle yayınlanan «ihbar Edi
yoruz» yazısının tetkikinden de anlaşılacağı üze
re sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalar
da sanık olarak bulunanlara yukarda bahsi ge
çen ilkel işkence metotlarının uygulanarak ka
nun ve insanlık dışı bir tutum ve davranış içine 
girildiği mahkeme zabıtlarına intikal etmiş ve 
bu suretle olaylar belgelennıte bulunmaktadır. 

4, Bu durun karşısında, mahkemelerin za
biti iri ela tetkik edilerek : 

a) Sıkıyjn:-t:m mahkcir,elerine intikal et
miş davalarda sanık olarak bulunanlardan han
gilerine tahkikatın hangi safhasında hangi ge-
I:IIde r;k-:nce metotlarının uygulandığının, 
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b) Bu metotların uygulandığı iddiaları hak
kında dava duruşmalarından önce bilgi alınmış 
mıdır? Alınmış ise sorumlular hakkında ne mu
amele yapıldığının ve bu sakim metotların sür
dürülmesine mani olunup olunmadığının, 

c) işkenceye maruz kaldıklarını iddia eden 
sanıkların işkencenin zaman, mekân, biçim ve 
uygulanış maksatlarını ortaya koyan ve mahke
me zabıtlarına geçen beyanlarına ittilâ kespeden 
sıkıyönetim savcılarının ve tahkikat yapmaya 
yetkili mercilerin işkence yapanlar hakkında ka
nunî tatbikata tevessül edip etmediklerinin, edil
medi ise sebebinin ve etmemek suretiyle vazife
lerini savsaklayanlar ve kötüye kullananlar hak
kında ne gibi bir işlem yapıldığının, 

d) Bütün bu bilgiler muvacehesinde kanun
ları işletmek ve vatandaş hak ve özgürlüklerini 
koruma ve gözetleme görevlerini yüklenmiş bu
lunan hukuk devleti Başbakanı olarak, bu ko
nuda bugüne kadar kanunî bir işlem yapılmadı 
ise, yetkili mercileri harekete geçirmek hususun
daki düşüncelerinin, 

Yazılı olarak kısa zamanda bildirilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 10 . 5 . 1972 

\ Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Toplumsal Olaylar 
79447 

Konu : Sami Küçük'ün soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 11 . 11 . 1971 gün ve 13132 - 40 -
13148 - 77/2 sayılı yazınız. 

b) Başbakanlık Makamının 14 . 3 . 1972 
günlü ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 77 -100/2228 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sa
mi Küçük tarafından, Sayın Başbakan'a yönelti
len ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen, Sıkıyönetim mah
kemelerinde görülen davaların sanıklarına iliş
kin 8 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinde 
değinilen konular hakkında Bakanlığımca derle
nen bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 

1. 8 Kasım 1971 tarihli Akşam Gazetesinde 
yayınlanan, Altan öymen'e ait «ihbar Ediyo
ruz» başlıklı yazıda adları geçen ve sorguları sı
rasında işkenceye uğradıklarını iddia ettikleri 
belirtilen şahıslar, muhtelif tarihlerde güvenlik 
kuvvetlerimizce yakalanmışlar ve haklarında 
düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte Sıkı
yönetim Komutanlıklarına sevk edilmişlerdir. 

Güvenlik kuvvetlerimizce yapılan sorgula
ma işlemlerinin, ilgili yasalarla tayin edilmiş 
usûller çerçevesinde yürütüleceği, sanıklara nor
mal sorgulama usûlleri dışında ve işkence sayı
labilecek davranışlarda bulunulması halinde, so
rumluları hakkında gerekli işlemin derhal yapı
lacağı şüphesizdir. 

1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, uyarınca, 
Sıkıyönetimin uygulandığı illerimizde, genel gü
venlik ve asayişe ilişkin görev ve yetkiler Sıkı
yönetim komutanlıklarınca yapılıp kullanıldığı 
ve güvenlik kuvvetlerimiz bütün teşkilâtıyle 
Sıkıyönetim komutanlıklarının emrine girdiği 
için, güvenlik kuvvetlerimizce yakalananların 
sorgulama işlemleri de yetkili Sıkıyönetim or
ganlarının gözetimi altında yürütülmektedir. 
Sorgulama sırasında zabıta kuvvetlerimizce sa
nıklara işkence edildiği yolunda hiçbir iddia, 
Sıkıyönetim organlarından Hükümete intikâl et
tirilmemiştir. 

Durum bu iken, Anayasayı zorla tebdil, tağ
yir ve ilgayı hedef alan anarşik eylemlerin sa
nıkları olarak yargıç önüne çıkarılanlardan bazı
ları, askerî mahkemelerindeki duruşmaları sı
rasında kendilerini yakalayıp sorgularını yapan 
zabıta görevlileri ile sanık sıfatiyle sevk edil
dikleri Sıkıyönetim makamları ve hatta bazı as
kerî mahkemeler aleyhinde çeşitli iddia ve is
natlarda bulunmaktadırlar. 

Dikkati çeken durum, sanıkların Sıkıyönetim 
savcılıklarında ve askerî mahkemelerdeki ilk 
sorgulama safhalarında bu yolda hiçbir iddia 
da bulunmadıkları halde, bu gibi iddiaları du
ruşma safhasında ve özellikle kalabalık dinleyi
cilerle basın mensuplarının bulunduğu celse
lerde ortaya atmış olmalarıdır. Komünizmi 
açıkça savunmakta olan sanıkların bu davranış
ları, «Militana Notlar» başlıklı ideolojik ki
tapta hâkim huzuruna çıkarılanlara verilen ta
limata tamamen uymakta ve bu yönden calibi 
dikkat bulunmaktadır. 
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2. önerge üzerine Sıkıyönetim yetkili or
ganlarından bilgi istenilmiştir. 

Alman cevaplardan; 

Duruşmalar sırasında, sanıklardan bazıları
nın Emniyet Müdürlüğünde kendilerine ve ar
kadaşlarına dayak atıldığı yolundaki iddiaları
nın her birisi hakkında ve önergede sözü edi
len gazete yayınından önce, ilgili Sıkıyönetim 
komutanlıkları askerî savcılarınca soruştur
ma açıldığı, ancak, kamu davasının açılmasını 
haklı gösterecek delillerin elde edilememesi kar
şısında herhangi bir işlem yapılmadığı; gerçekte 
de gerek emniyet ve gerekse Sıkıyönetim merci-
lerindeki sorgulamaların kanun ve nizamlara 
uygun olarak yapıldığı öğrenilmiştir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanett'uı, Etibankın özel şahıslardan 
devraldığı maden saltalarına dair soru önergesi 
re Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Nezih Dev
resin yazdı cevabı (7/-10) 

26 . 6 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı ce
vaplandırılması için gerekli işlemin yapıl
masını saygıyle rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi 

Haydar Tunçkanat 

Soru : 
1. Bakanlığınıza bağlı Etibank tarafından 

1965'ten bu yana özel şahıslardan devralınmış 
maden sahaları var mıdır? 

2. Bunlar kimlerden satmalınmıştır? Ve 
her biri için ne miktar para ödenmiştir? 

3. Bu alanlar satmalmmadan önce rezerve-
leri ve değerleri hakkında Bankaca bir etüt ve
ya araştırma yapılmış mıdır? 

4. Bu alanlardan hangileri işletilmeye açıl
mıştır? Eğer işletilenler varsa bunlar rantabl 
veya ekonomik durumda mıdırlar? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 10 . 5 . 1972 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon, istatistik ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 31 . 3 . 1972 tarih ve 11495-11882-7/40 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 

Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslardan dev
raldığı maden sahalarına dair yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 
Haydar Tunçkanat'uı «Etibankın özel şahıslar
dan devraldığı maden sahaları» na mütedair 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 1. 

Etibank tarafından 1965 yılından bu yana 
özel şahıslardan devralınmış maden sahaları 
var mıdır? 

Cevap : 1. 
1965 - 1971 yılları arasında Etibank tara

fından 17 şahıs veya şirketten devralınmış 36 
adet maden sahası vardır. 

Soru : 2. 
Bunları kimlerden satmalmıştır ve her biri 

için ne miktar para ödenmiştir? 
Cevap : 2. 
Maden sahaları devralınan şahısların isim

leri ve bu şahıslara sahaların her biri için öde
nen avans miktarı şöyledir. 

ihsan Erdem, bir bakır madeni sahası : 
3 000 TL. avans ödenmiştir. 

M. Ali Açıkgöz, beş bakır madeni sahası : 
20 000 TL. avans ödenmiştir. 

Osman Karaman, bir bakır madeni sahası : 
50 000 TL. avans ödetaımiştir. 

Nurettin Diyarbakırlıoğlu, bir bakır madeni 
sahası : 50 000 TL. avans ödenmiştir. 

Rasim Esnalp, iki kurşun madeni sahası : 
6 000 TL. avans ödenmiştir. 

Muhittin Avcı, bir bakır madeni sahası : 
3 000 TL. avans ödenmiştir. 

A. Vahap Kıraraoğlu, iki bakır madeni sa
hası : 6 000 TL. avans ödenmiştir. 
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Münevver Güven, bir çiniko madeni sahası : 
3 000 TL. avans ödennıiştir. 

Rahime Glisiroğlu, bir civa madeni sahası : 
2 000 TL. avans ödenmiştir. 

Kurşun Sanayii A. Ş., dört kurşun madeni 
sahası, ödeme yapılmamıştır. 

Hakkı Gedik, bir civa madeni sahası : 10 000 
TL. avans ödenmiştir. 

Sızma Oiva Madeni işletme Şirketi, üç civa 
madeni sahası : 1 200 000 TL. avans ödenmiş
tir. 

Galen Madencilik ve Ticaret Ltd. Ş., bir ba
kır, çinko, kurşun madeni sahası : 40 000 TL. 
avans ödenmittşir. 

Talat Aydoğan, altı manyezit madeni saha
sı : 375 TL avans ödenmiştir. 

Ömer Şenises, iki çiniko, gümüş ile karışık 
kurşun madeni sahası : 150 000 TL. avans öden
miştir. 

Zülkerem Altay, iki Bakır Madenî Sahası : 
100 000 TL. avans ödenmiştir. 

Güzide özer, iki Kükürt Madenî Sahası : 
6 000 TL. avans ödenmiştir. 

Böylece 17 özel şahıs ve şirketin arama ruh
satlı veya işletme talepli bu sahaları devret
mek için yaptıkları müracaatların sonucu ola
rak Etibankca sahaların ümitvar bulunması 
üzerine, tarafların bir devir sözleşmesi yaptık
ları ve rödavansa mahsubedilmek üzere devre
denlere miktarı pazarlıkla tespit edilen toplam 
olarak 2 024 000 TL. nm ödenmiş bulunmakta
dır. 

Soru : III. 
Bu alanlar satmalmmadan önce rezervleri 

ve değerleri hakkında bankaca bir etüt veya 
araştırma yapılmış mıdır? 

Cevap : III. 
Sahalar alınmadan önce Etibankm uzman

ları vasıtasıyle jeolojik ve jeofizik etütlerin ya
pıldığı veya sahanın Türkiyedeki bilinen maden 
sahalarının içinde bulunduğunun tespit edildiği, 
çok defa Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
nün da aramalara iştirak ettiği, anlaşılmıştır. 

Şöyle ki : 
1. İhsan Erdem'den devralman bir adet ba

kır madenî sahası Jeolog Oktay Köktuna tara
fından tanzim edilen 3 . 7 . 1968 tarihli rapo
ra istinaden, 

2. M. Ali Açıkgöz'den devralman 5 adet 
bakır madeni sahası Pötürge Bakır Madeni şa
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balarının Güneyinde olması sebebi ile ilginç gö
rülüp prospeksiyonu yapıldıktan sonra, 

3. Osman Karaman'dan devralınan bir adet 
bakır madeni sahası, Ergani Bakır İşletmeleri 
maden sahasına bitişik olması nedeniyle, 

4. Nurettin Diyarbakırlıoğlu'ndan devralı
nan bir adet bakır madeni sahası, Ergani Bakır 
işletmeleri maden sahasına bitişik olması ne
deniyle, 

5. Rasim Esenalp'tan devralman iki adet 
kurşun madeni sahası, Muammer Şenkart tara
fından tanzim edilmiş bulunan 27 . 6 . 1967 ta
rihli rapora istinaden, 

6. Muhittin Avcı'dan devralınan Şavşatta-
ki bir adet bakır madeni sahasının, Şavşat Böl
gesinin bakır yönünden enteresan bulunması ne
deniyle, 

7. A. Vahap Kıranoğlu'ndan devralman iki 
adet bakır madeni sahasının, prospeksiyonu 
yapılarak, 

8. Münevver Güven'den devralınan bir 
adet çinko madeni sahasının, Keban işletmesi
nin yaptığı tetkik neticesindeki talepleriyle, 

9. Rahime Gilisirioğlu'ndan devralman bir 
adet cıva madeni sahasının Jeoloji Yüksek Mü
hendisi Recep Hayri Eren'in 16 . 10 . 1968 ta
rihli tetkik raporuna istinaden, 

10. Kurşun Sanayii A. Şirketinden devralı
nan dört adet kurşun madeni sahasınm, 
22 . 6 . 1966 gün ve 6/6643 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyle «Etibankm şirket borçlarmdan 
mülzem tutulmasmı sağlayacak bir taahhütna
me alınması» şartıyle Etibanka devredildiği, 
ancak hukukî olanaklar bakımından işletmenin 
gerçekleştirilmesi mümkün olamayınca Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının tavassutuyle 
19 . 9 . 1967 tarih ve 6/8874 sayılı Kararname 
ile 22 . 6 . 1966 gün ve 6/6643 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin iptaline gidildiği, ma
den sahalarının civarındaki bölge sakinlerine iş 
bulunması ve yeraltı servetinin değerlendirile
rek döviz temini» görüşünden hareket edilerek 
Etibank Yönetim Kurulunun 4 . 2 . 1968 gün ve 
2542/54 sayılı kararıyle, 

11. Hakkı Gedik'ten devralman bir adet 
civa madeni sahasının Jeolog Ertan özker'in 
23 . 5 . 1967 tarihli tetkik raporuna istinaden, 

12. Sızma civa madeni işletmesi şirketin
den devralman üc adet civa madeni sahasının 
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Etibankça jeolojik ve jeofizik etütleri yapıla
rak, 

13. G-alen Madencilik ve Ltd. Şti. den dev
ralman bir adet bakır, çinko kurşun madeni 
sahasının Bulanacaktaki maden sahaları içinde 
yer alması nedeniyle, 

14. Talat Aydoğan'dan devralman altı adet 
manyezit madeni sahasının Mühendis Orhan 
Özdemir'in 17 . 6 . 1970 tarihli raporuna istina
den, 

15. Ömer Şenses'ten alman iki adet çinko, 
gümüş ile karışık kurşun madeni sahasının Eti-
bank Yönetim Kurulunun 17 . 4 . 1970 tarih
li ve 2783/34 sayılı toplantısında tezekkür edi
lerek, 

16. Zülkerem Altay'dan devralman iki 
adet bakır madeni sahasının Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün tavsiyesine uyularak, 

17. Güzide özer'den devralman iki adet 
kükürt madeni sahasının Jeolog Hayri Eren'in 
jeolojik etüdüne istinaden, 

Yapılmış bulunan sözleşmelerle devralınmış 
bulundukları anlaşılmıştır. 

Soru : IV 
Bu alanlardan hangileri işletilmeye açılmış

tır, işletilenler varsa bunlar rantabl veya eko
nomik olurumda mıdırlar? j 

Cevap : IV j 
17. Şahıs veya şirkete ait 36 sahadan 20 | 

adedi yapılan incelemeler sonucunda rantabl I 
bulunmadıklarından sahiplerine iade edilmişler- • 
dir. İ 

iade edilmeyenlerden : 
Üçüncü soruya cevap teşkil eden metindeki 

Eira aynen takibedilmek suretiyle : 
A) Araştırma safhasında olanlar : 
— 5 No. da, kayıtlı 2 adet kurşun madeni 

sahasında. 
— 13 No. da kayıtlı 1 adet bakır, çin

ko - kurşun madeni sahasında, 
—• 15 No. da kayıtlı 2 adet çinko - gümüş 

ve karışık kurşun madeni sahasında, 
— 16 No. da kayıtlı 2 adet bakır madeni 

sahasında olmak üzere cem'an 7 sahada araş
tırmalara devam edilmektedir. 

B) işletme safhasına geçenler : 
— 12 No. da kayıtlı 3 adet civa madeni sa

hasında üretim yapılmaktadır. (Dünya civa pi
yasasında vaki düşüşler rantabilite üzerinde 
müessir olmuştur.) 

C) işletme safhasına geçilmekle beraber 
araştırmaları devam edenler : 

— 14 No. da kayıtlı 6 adet manyezit made
ni sahasındaki aramalar olumlu yönde gelişme
ler göstermektedir. 

Aramaların yanında sırf aramalara yardımcı 
bir işletme safhasına geçilmiş olup 1 000 ton 
cevher ihracedilmiş ve 4 000 ton kadar ayıkla
nacak cevher üretilmiş bulunmaktadır. 

1 milyon ton kadar görünür rezerv tahmin 
edildiğine göre nihaî işletme safhasında rantabl 
olacağı ümidedilmektedir. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı. 
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GÜNDEMİ 

57 XOİ BİRLEŞİM 

11 . 5 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayıdırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

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 Kars Üyesi Sır
r ı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 

hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/591) (Cumhuriyet Senatosu 1/71) (S. Sa
yısı : 93) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1972) 





Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 3 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asil ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, Seçim esas ve usulü 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 814) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 4 . 1972 

Kânunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5064 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisimin 14 . 4 . 1972 tarihli 72 nca Birleşiminde önceldik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla 
kabul edilen, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler içim aday
lığa baş\nı>rma, seçim esas ve usulü hakkında kamum tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkana 

Not :\Bu tasarı 17 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
14 . 4 . 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 614) 

Anayasa rve (Adalet Komosyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/71 
Karar No. : 8 

YÜKBEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 Nisan 1972 tarihli 72 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler 
için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
17 Nisan 1972 tarihli ve 5064 sayılı yazıları ile 'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 
Komisyonumuzun 26 Nisan 1972 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanı Prof. Dr. Suat Bilge ile Ada
let Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olumdu. 
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I - Tasan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkındaki 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, 
Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek üyeliklere ait seçim esaslarının ve sistemi
nin bir kanuni düzenlemeye kavuşturulmasını öngörmektedir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerini de
ğiştiren ve Anayasaya geçici maddeler ekliyen 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun Ana
yasa Mahkemesinin - Kuruluş a) Üyelerin seçimi - hakkındaki 145 nci maddede de değişiklik 
yapmış ve Anayasa Mahkemesinin kuruluş sistemini aynen muhafaza etmekle beraber, yasama 
meclislerince yapılacak seçimlerin zamanında ve maksada uygun şekilde sonuçlanmasını temin et
mek üzere seçimlerde - Salt çoğunluk - esasını kabul etmiş ve adaylığa başvurma ile seçim esas ve 
usullerinin bir kanunda tespit ve düzenlenmesini emretmiştir. 

İşbu tasarı sözü edilen kanuni düzenlemeyi gerçekleştiricidir. 
Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılacak seçimlerde, Anayasanın 145 nci maddesi uyarınca 

- salt çoğunluk - esasım tekrar eden tasarı, tatbikatta karşılaşılan - sonuçsuzluklan - da gözeterek 
yapılacak seçimlerin zamanında ve maksada uygun şekilde neticelenmesini temin etmek üzere, 
başvurma neticesinde yapılacak işlemlerin ve seçimlerin yeni bir düzene kavuşturulmasını gerek
li görmüştür. Tasarıya göre, Anayasa Mahkemesinin yasama meclislerine ait üyeliklerinde boşal
malar halinde yasama meclisleri başkanlıklarına yapılacak müracaatlar Millet Meclisinde Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonuna ve Cumhuriyet Senatosunda da Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna intikal ettirilecek ve bu ihtisas komisyonları müracaat sahipleri hakkında 
Anayasanın ve işbu kanunun emrettiği incelemeleri yaparak her üyelik için üç katı aday göstere
cekler ve gerek Millet Meclisi Genel Kurulu ve gerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu kendi 
kontenjanlarına ait üyelikler için bu adaylar arasından ayrı ayrı seçim yapacaklardır. 

Tasarının, on yıllık uygulamayı gözeterek benimsediği bu düzen, Komisyonun bâzı üyeleri ta
rafından - meclislerin seçme hakkını kaldırdığı - görüşü ile eleştirilmişse de. Komisyonumuz ço
ğunluğu, bu düzenin - Anayasanın vermiş olduğu seçme hakkını kaldırıcı olmadığı - ve sadece uy
gulama gerçekleri gözetilerek - seçimlerin sonuçlanabilmişini temin edecek bir mahiyet taşıdığı -
görüşünde birleşmiş ve - ihtiyacın üe katı aday gösterilmesi - ile son sözün ve. seçme hakkının her 
zaman ve daima Genel Kurullara aidolaeağını ileri sürerek tasarının öngördüğü düzenin muhafa
zasını karar altına almıştır. 

Anayasanın 145 nci maddesi gereğince getirilen ve belirtilen esaslar üzerine kurulu olan tasarı 
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2. 3, 4. geçici madde. 5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Anayasanın 145 nci maddesinin bir emri olan ve uzun süredir sonuçlandınlamıyan seçim
leri gerçekleştirici nitelikteki tasarının bu mahiyetleri gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
•Samsun Eskişehir Ankara Ağrı 

R. Rendeci Ö. Ucuza! 3 ııcü maddeye Muhalifim 3 ncü madde-
maıhalifim. yo muhalifim. Söz hakkım 

T. Cebe saklıdır. 
S. Türkmen 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 98) 
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Ankara Artvin 
T. Kapanh 3 ncii maddede muha

lifim. Muhalefet şerhim 
ilişiktir. 

F. Alpaslan 
Rize 

O. M. Amin 

Bursa 
»Ş. Kayalar 

Mardin 
3noü maddenin 4 neü fık

rasında çcıkiaısericm 
A. Banar 

Sakarya 
3 ncü maddede muhalifim 

Söz hakkım saklıdır. 
M. Tığlı 

Tabiî Üye 
'Muhalifim, 'muhalefet şerhim eklidir. 

M. Ataklı 

Hatay 
M. DeUveli 

Tokat 
3 ncü maddeye muhali

fim. Muhalefet şerhim 
elididir. Söz hakkım 

saklıdır. 
Z. Beiü 

26 . 4 . 1972 

KARŞI OY GEREKÇESİ 

1. Hükümet teklifinin 1 ncii maddesi Anayasa Mahkemesinin tarafsızlığını daha fazla korudu
ğundan daha uygun olduğu kanısında ve Millet Meclisinde kabul edilen '.metnin karşısındayım. 

2. 3 ncü madde hem adayların hem de Genel Kurulun haklarını kısıtlar. Komisyon adayların 
binnci maddede niteliklerine uygun olup olmadığını tespit edip seçimlerini Genel Kurulun takdir
lerine sunmalıdır. 

3. Komisyonca miktar tespiti dış etkilerin müessiriyetini Genel Kurala nazaran daha da ço
ğaltır. Bu nedenlerle 3 ncü maddeye de karşıyım. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

26 19: 
MUHALEFET ŞERHİM 

Anayasa Mahkemesine yasama meclislerindin seçilecek asıl ve yedek üyeler için adaylığa baş
vurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısının 3 ncü maddesi; 

Meclislerin seçme .ve Anayasada gösterilen vasıfları haiz olanların seçime katılma haklarını sı
nırlandırarak Komisyona bağlayıcı yetki vermektedir. 

Anayasanın teminatındaki bir hakkın smrlandırılması Anayasaya aykırı olur. 
Bundan başka, çok sayıdaki talibin boş yere gvöre üçe indirilmesinde, komisyonların mutlak isabet 

göstereceklerini de kabul için fazla iyimser olmak lâzımdır. 
Komisyonların, inceleme yapmaları ve Genel Kurullardaki seçimlerin kolaylıkla sonuçlandırıl

masını temin bakımından adaylar arasından üç kişiyi tavsiye etmesi yerinde olabilir. Fakat, Mec
lisleri tüm adaylar arasından seçim yapma hakkından mahrum etmek doğru değildir. 

Ayrıca, madde tedvin olunurken cümle tertibi, ibare kullanılması bakımından da hatalar işlen
miştir. 

Bu sebeple muhalifim. 
Artvin Senatörü 
Fehmi Alparslan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 98) 
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KARŞI OY YAZISI 

1. a) Anayasanın 145 nci maddesine göre (Anayasa Mahkemesi, 15 asıl ve 5 yedek üyeden 
kuruludur.) 

Bu maddede konu ile ilgili olarak aynen şu hükümler yer almış bulunmaktadır : 
(Millet Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçer.) 
(Yasama Meclislerinin her biri birer yedek üye seçerler.) 
Bu hükümlerden çıkan anlam, açık ve kesindir : Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seç

me yetkisi, Yasama Meclisleri Genel Kurullarına aittir. 
b) Oysa ki, Anayasa ve Adalet Komisyonu; Millet Meclisince kabul edilen metni aynen be

nimsemekle, Yasama Meclislerine Anayasanın tanıdığı yetkiyi sınırlamaktadır. Zira Komisyonca 
kabul edilen metne göre 1 boş üyelik için 30 müracaat vukubulduğu takdirde, komisyon 3 aday 
tespit etme yetkisini kazanmakta ve bunun sonucu olarak da, Yasama Meclisi Genel Kurulunu, 30 
aday yerine 3 aday arasından üye seçme zorunluğun'da 'bırakmakta ve 27 adayı, Yasama Meclisi 
Genel Kurulunun seçimine muhatabolma hakkından mahrum etmektedir. 

c) Komisyonlar, aidoldukları Yasama Meclisleri adına görev yaparlar; bu biçimde çalışmanın 
amacı, Yasama Meclislerinin çalışmalarını kolaylaştırmaktır. Komisyonlar; tercihlerine göre ka
rar verirler, fakat kesin karar alamazlar, kabul veya reddettikleri, yahut değiştirdikleri her konu, 
Yasama Meclisince görüşülür ve karara bağlanır. 

Görülüyor ki, Komisyonun kabul ettiği metin bu prensibe de aykırı düşmektedir. 
2. a) Komisyonca kabul edilen metnin 3 ncü fıkrasında, komisyon kararları için yeter sayı 

olarak aynen şöyle denilmektedir : 
(Adayların komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyunu almış bulunmaları şarttır.) 
b) Aynı maddenin 4 ncü fıkrasında ise, Genel Kurul kararları için yeter sayı olarak, 
(Adayın seçilmiş olması için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâzımdır.) de

nilmektedir. Her 2 hüküm, aynı anlamı vermek için tesis olunmuş ise, aynı anlam için ayrı hü
kümler tesisi, uygulayıcıyı şaşırtır, hiç olmazsa tereddüde sevk eder, doğru sayılmaz. Bu takdir
de, komîsyiona ait karar yeter sayısının da Genel Kurula ait karar yeter sayısı için kullanılan hü
kümle ifade edilmesi gerekir. Yok, ilk hüküm ayrı anlamda, yani; komisyona tanınan karar yeter 
sayı olarak toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu kasdedilmiş ise, isabetli sayılamaz. Zira önemli 
bir karar için Genel Kurula, mevsuf yeter sayı şartı koşulduğu halde, komisyona âdi yeter sayı 
şartı koşulmuş olur. 

Bu nedenlerle tasarının komisyonca kabul edilen 3 ncü maddesine karşıyım. 

27 . 4 . 1972 
Tokat 

Zihni Betil 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTTİĞİ 
METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş

vurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesine Yasama 
Meclislerince seçilecek asıl ve yedek üyelerin 
kırk yaşını doldurmuş ve altmışbeş yaşını dol
durmamış (bulunmaları ve Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay veya Sayıştayda [Başkanlık, 
üyelik, başsavcılık, tbaşkanunsözcülüğü veya üni
versitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya 
onlbeş yıl avukatlık yapmış ve ihalen bu görev
leri yapma niteliklerini kaybetmemiş bulunma
ları ve hâkimlik mesleğine alınmamayı gerekti
ren bir suçtan 'dolayı mahkûm veya <bu gibi suç
lardan ceza takibi altında (bulunmamaları Ve 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
maları şarttır. 

MADDE 12. — Anayasa Mahkemesine, Yasama 
Meclislerinden seçilen asıl ve yedek üyeliklerde 
her hangi bir suretle boşalma olduğu halde, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu bir haf
ta içinde, ilgisine göre, 'Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak 
bildirir. Bunun üzerine, Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları durumu Resmî »Gazetede ve Türkiye 
radyolarında ilân ettirerek, birinci maddede be
lirtilen niteliklere (haiz adayların onlbeş gün 
içinde hal tercümelerini ve bu Ihal tercümelerin-
deki durumlarını ispata yarar belgeleri ekliye-
rek veya bu /belgelerin temin edileceği yerleri 
beyan ederek İBaskanMdanna başvurmalarını 
isterler. 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, mü
racaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve 
ilişik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi Ana
yasa veya Cumhuriyet ıSenatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili (belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği 'her türlü tetMkatı ya
par. Bu hususta yapılacak müzakereler ve oyla
malar gizlidir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden se
çilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş

vurma, 'seçim esas ve usulü hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi (metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 8 noü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumihuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Komisyonda yapılacak seçimde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her boş 
yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu 
seçim sonunda en ©ok oy alanlardan ^başlamak 
üzere iner boş yerin üç katı olarak tespit olu
nacak adayların adları ilgisine göre Cumhuriyet 
Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlığına bildi
rilir. Adayların komisyon mevcudunun 'ekseri
yetinin oyunu almış bulunmaları 'şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri ko
misyonun (gösterdiği adaylar arasından ve gizli 
oyla seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâzım
dır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 4. — Anayasa Mahkemesinin kuru
luşu ve yargılama usulleri hakkında 22 . 4 .1962 
tarih ve 44 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
hükümleri bu seçimler sırasında uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Halen Anayasa Mahke
mesinde boş olan iki asıl ve bir yedek üyelik için 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lıklarınca yeniden ilân yapılır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
Geçici Maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93) 


