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I. __ aEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

30,5 milyon dolarlık Türk -Amerikan Kredi 
Anlaşması Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
görev süresinin iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi kabul olundu. 

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. 

10/42 ve 10/43 numaralı araştırma öneme
leri önerge sahibi ve ilgili bakanların; 

10/45 ve 10/2 numaralı araştırma önergeleri 
de ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bulun
mamaları nedeni ile gelecek birleşime bırakıldı. 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerin
den seçilecek asıl ve yedek üyelikler için aday

lığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkında 
kanun tasarısının tümü üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Beş üye tarafından Genel Kurulda çoğun
luğun kalmadığı ileri sürüldüğünden ve yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

16 . 5 . 1972 Sah günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 16,31'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ü•naldı Melımet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye ÜroJc 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 sayılı 
Diyarbakır Tıp Fakültesi Kuruluşu hakkında
ki Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/627; 
Cumhuriyet Senatosu 1/79) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 10'ar 
gün) 

2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun adı ile bazı madde
lerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kal
dırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/589; Cum

huriyet Senatosu 1/80) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) (Müddet : 15 gün) 

Raporlar 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Aralık 1971 ve Ocak, Şubat 1972 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/4) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 
11 . 5 . 1972) 

4. — Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 
yetki kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporlar?. (Millet Meclisi 1/550; Cumhuriyet Se
natosu 1/75) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kas;ımonu), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz 
dim, gündeme geçiyoruz. 

vardır efen-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ CENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bakanlar Kurulunun teşkili için görev
lendirilen Cumhuriyet Senatosu Üyesi Suad Hay
ri Ürgüplü'niin istifa ettiğine ve istifasının ka
bul edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/97) 

BAŞKAN —Sunuşlar vardır, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Cumhurbaşkanlığının 29 Nisan 1972 ta

rihli ve 4 - 461 sayılı yazısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi uyarınca teşkil ve teklif ettiği yeni 
Bakanlar Kurulunun, bir bütün halinde 12 Mart 
1971 tarihli muhtıranın icapları ve cari duru
mun şartlarıyle bağdaşır bir nitelik taşımadığı 
için, atanmasını uygun görmediğimden, Başba
kan olarak görevlendirdiğim Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Suad Hayri ürgüplü'niin istifa etti
ğini ve istifasının kabul edildiğini arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
2. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili 

için Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ferid Melen'in 
görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/98) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha var, tak
dim ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi uyarınca, Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ferid Melen'i Başbakan olarak görevlendir
dim. 

Atanacak bakanların ayrıca bildirileceğini 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'e Ticaret Bakanı 
Xaim Talû'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/95) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha var efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Ticaret Bakanı Naim 
Talû'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur 
eefndim. 

4. —• Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal ile Ada
na Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'na izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/96) 

BAŞKAN — İki sayın üyeye izin verilme
siyle ilgili Başkanlık tezkeresi var, tezkereyi 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
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izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula ar
zı, Başkanlık Divanının, 15 . 5 . 1972 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıt
kı Baykal, mazeretine binaen, 16 . 5 . 1972 ta
rihinden itibaren (18 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Nuri 
Âdemoğlu, mazeretine binaen, 15 . 5 . 1972 ta
rihinden itibaren (15 gün) 

BAŞKAN 
sunacağım. 

Teker teker okutup, oylarınıza 

«Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykal, mazeretine binaen, 16 . 5 . 1972 tari
hinden itibaren, 18 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Nuri 
Âdemoğlu, mazeretine binaen, 11 . 5 . 1972 ta
rihinden itibaren, 15 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. —• Kontenjan Grubu Başkanlığının, 30,5 
milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi Anlaş
ması Araştırma Komisyonu üyeliğine Mehmet Iz-
men'in aday gösterilmiş bulunduğuna dair tez
keresi (10/23, 3/99) 

BAŞKAN — îşarî oyla seçilecek bir sayın 
üyenin durumu var, ilgili tezkereyi okutuyo
rum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

29 Mayıs 1972 gün ve 392 sayılı yazı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

devletleri arasında akdolunan kredi anlaşması 
'lonusunda kurulan komisyona grubumuz üye
lerinden Sayın Mehmet İzmen aday olarak gös
terilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyle arz ederim. 

C. Senatosu Kontenjan 
Grup Başkanı 

Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Sayın Mehmet İsmen'in aday
lığını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 17 Mayıs 1972 
günü dağıtılan gündem veçhile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı bulunduğunu 
bilgilerinize saygılarımla arz ederim efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN 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 Mecli
si : 1/591) (Cumhuriyet Senatosu 1/71) (S. Sa
yısı : 93) (1) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimde müzakeresi
ne başlanan, 93 sıra sayılı Anayasa Mahkeme
sine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve ye
dek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim 
esas ve usulü hakkında kanun tasarısının mü
zakeresine devam ediyoruz. Komisyon ve Hü
kümet lütfen yerlerini alsın efendim. 

(1) 93 S. Sayılı basmayazı 11 . 5 . 1972 ta
rihli 57 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon yerini al
mıştır, Sayın Devlet Bakam da hazırlar. 

Anayasa Mahkemesinin bir karan gereğin
ce, evvelemirde maddelere geçilmeden ivedilik 
hakkındaki önergeyi takdim etmemiz icabedi-
yor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İvedilik önerge
sinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okutuyorum ef endiim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine yasama meclislerin

den seçilecek asıl ve yedek üyeler için adaylığa 
•başvurma, seçim esas ve usuilii hakkındaki 
kanun tasarısının, Anayasanın 145 nci maddesi
nin bir emri olması ve uzun süredir sonuçlan-
dınlamaıyan seçimleri gerçekleştirici niteliğe 
sahip bulunması nedeni ile Genel Kurulda ive
dilikle görüşiülmesi konusunda istemde bu-
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lunulmasa komisyonumuzca karar altına alın
mıştır. 

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

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Siraı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 
Anayasa Mahkemesine üye seçimine kay

nak teşkil eden Yasama Organlarınca seçile
cek üyelerin seçim usullerinde değişikliği, 
Anayasamız bir yasa tanzimiyle öngörmüştü. 
Bu arada tanzliim edilen yeni yasa tasarısının, 
Anayasanın 145 nci maddesine ne şekilde ters 
düştüğünü ve Anayasaya aykırı olduğunu, tü
mü üzerindeki görüşmelerde anlatmaya çalış
tık. Anayasaya aykırılığını, tümü üzerinde ko
nuşan üyelerin çoğunluğunun ayrıntılariyle 
izaih ettikleri ve iddia ettikleri bir görüşme
den sonra; konunun hür tek görüşmeyle yeti-
nıiüerek, ikinci bir görüşme yapılmaksızın Cum
huriyet Senatosundan geçmesi istenmektedir. 
ivedilikten maksat budur; konu bir kere gö
rüşülsün, ikinci defa görüşülme imkânından 
mahrum olsun. 

Aslımda, demokratik ülkelerin yasama or
ganlarında, hiçbir yasa tek bir defa görüşülüp, 
metin halinde yasa hüviyetini kazanmaz. Ya
sa. niteliğindeki kaideler, Amerika Birleşik 
Devletlerimde 5 kez, İtalya'da 3 kez, Fransa'da 
ve diğer bütün ülkeler parlamentolarında en 
az, en az, mutlaka 2 kez görüşülür. Bizde ise, 
tüzüklerimizdeki iki kez görüşülmesi temel 
kaidesine rağmen, tek görüşme kaide olmuş, 
iki görüşme ise istisnaî hale gelmiştir. Oysa ki, 
yasaların iki kez görüşülmesinde sayılmaya
cak kadar çok fayda vardır. Bizim siyasî ha
yatımızda öyle yasalar görmüşüzdür iki, me
tinlerinde mevcut olmayan yasalara atıf yap
mak suretiyle kaldırma teklifinde bulunmuş
tur, 'değişiklik teklifinde bulunmuştur; deği
şiklikler mevcut değildir, yürekler acısı ger
çeklerle karşı karşıya gelmişizdir; hep, bir kez 
görüşmenin gelenek haline gelmesi suretiy
le. 

Nitekim, geçen birleşimde ifadesine çalış
tığım gibi, bu yasa metninin 3 ncü maddesin

de, komisyonda mevcut üyenin üye çokluğun
dan bahseder, aynı madde içerisinde, Genel Ku
rulda ise salt çoğunluktan bahseder. Birisi mev
cudun çokluğu, birisi salt çoğunluk. Bir mad
de içenisinde bir şeyi ifade etmek üzere iki ay
rı terim kullanılmaktadır. Buna, bizim, ger
çek anlamiyle hukuk kuralları içerisinde ve 
sağlam düşünce prensibi içinde «Yasa metni» 
dememize imkân var mıdır? Bu dururken, Ana
yasaya aykırılıktan iddia edilirken, «Bir kere 
görüşelim, çıksın».. Bu, mümkün değildir, istir
ham edeceğim; her şeyden önce tümü üzerin
de, çoğunlukla görüşenlerin Anayasaya aykı
rılığını iddia ettikleri bir metnlin, bir kez de
ğil, izin verin iki kez görüşülmesi imkânı ol
sun, Sadece bu değil. Anayasa Adalet Komis
yonunda, Anayasaya aykırılığı iddiası ile ye
niden görüşülmesini isteyen önergeler vardır, 
biraz sonra bunlar da okunacaktır. Komisyo
nun ivedilik için gösterdiği sebepler gerçe
ği yansıtma yolunda değildir ve zorunlu bir 
gerekçe de değil. Bu sebeple, bir kez bu işe baş
layalım, ikinci defa yasaları görüşme itiyadı
nı edinelim ve bunu gelenek haline getirelim. 
Cumhuriyet Senatosunda yasalar İkinci defa 
görüşülsün. Cumhuriyet Senatosunun asıl fonk
siyonu bu. Birçok memleketleırde iki Meclis 
olunca, Anayasa Mahkemesi olmaz, ikinci Mec
lis bir baraj vazifesini görmektedir. Ama, öyle 
bir çalışma tarzına girmişiz ki, sanki birinci 
Meclisten hiç farkı olmayan, zaten yetkileri 
kısıtlı büyük bir komisyon halinde olan Cum
huriyet iSenatosunu, bir kez de kendimiz, bu dav
ranışlarımız ile daralmış bir yetki çerçevesi için
de bırakmış olacağız. 

İstirhamım, ivedilik konusu kabul edilme
yerek, ikinci kez görüşme imkânının Cumhu
riyet Senatosunda bir gelenek haline gelmesi
ne başlanmasıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Ko

misyon Sözcüsü. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlaıram; 

'Sayın Ataiay'ın ivedilik hususundaki fikir
lerine iştirak etmemeye imkân yoktur. An
cak, Sayın Atalay da bilirler ki, 1961 Anayasa
mızın 1971 Ağustos ayında yapılan 34 madde-
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sindeki' değişiklik bükümlerine göre, yeniden 
birtakım kanunların çıkarılması için, bu de
ğişiklikle getirilen geçici maddelerde müd
detler konmuştur. Hepinizin bildiği gibi, her 
maddenin sonunda, «Altı aya kadar getirilmesi 
ve yapılması gereken kanunlar, yapılacaktır.» 
djye hüküm vardır. 1971 Ağustos'undan itiba
ren; döri, ay 1971 senesinden var; 1972'nin de 
5 nci ayı bitmek üzeredir. Geçici maddeler
le verilen altı aylık müddetler, gömüyoruz ki, 
dolmuş ve daha fazla bir müddet te geçmiştlir. 
Komisyonunuz ivedilik önergesini verirken, 
Anayasanın g'eçici maddesindeki hükme da
yanarak ivedilik önergesii vermiştir, bu bir. 

îkincisi : 
Yine Yüce Heyetin malûmları olduğu üze

re, Anayasa Mahkemesine Yüce Heyetinizin 
seçeceği bir yedek üyenin seçimli, iki yıla ya
kın bir zaman gündemimizde bulunmuştur. Bu 
müddet içerisinde seçim yapılamamıştır. 145 
nci maddenin 1971 Ağustos'unda tadile uğra
ması sebebiyle de, bu seçim meseles'i, bugün 
müzakeresini yapacağınız kanunun çıkmasına 
bağlı olarak gündemden çıkarılmıştır. 

Her iki sebep muvacehesinde, bu tasarının 
ivedilikle görüşülmesi gerektiğini komistyonu-
muz düşünerek önergeyi takdim etmiştir. Tak
dir Yüce Heyetindir. 

Sayg'ilar sunarım. 
BAŞKAN — önergenin lebinde ve aleyhin

de konuşulmuştur. İvedilik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... İvedilik önergesi kabul edilmiştilr. 

Bir önerge daha var muhterem arikadaşla-
rım, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının, arz 

ettiğim sebeplerden dolayı daha etraflı bir 
şekilde görüşülmek üzere Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna havale edilmesini saygı 'ile arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — İzahını yaptınız Sayın Ata
lay. 

Sayın Devlet Bakanı ve Adalet Bakanvekili, 
önergeye katılıyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI VE ADALET BAKAN 
VEKİLİ İLHAN ÖZTRAK — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDEOİ (Samsun) — Ka
tılmıyoruz ve lüzum da görmüyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Komisyo
na iades'Jni öngören önergeye Hükümet ve Ko
misyon iştirak etmiyorlar. Oylarınıza sunuyo
rum. Ka"bul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir efendim. 

Tümü üzerinde müzakereler bitmiş elması 
nedeniyle, maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere gedilmesi kabul edilmiştir 
efendim. 

Maddeleri okutuyorum. 
Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve usulü hakkında Kanun 

Madde 1. — Anayasa Mahkemesine Yasama 
Meclislerince seçilecek asıl ve yedek üyelerin 
kırk yaşını doldurmuş ve altmışbeş yaşılı dol
durmamış bulunmaları ve Yargıtay, Danıştay, 
Askerî Yargıtay veya Sayıştay Basjkanlık, üye
lik, başsavcılık, başkanunsözcülüğü veya ünü-
versitelerde hukuk, iktisat ve siyasal bilimler 
alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya 
onbeş yıl avukatlık yapmış ve halen bu ğörev-
lyeri yapma niteliklerini kaybetmemiş bulunma
ları ve hâkimlik mesleğine alınmamayı gerekti
ren bir suçtan dolayı mahkûm veya bu gibi suç
lardan ce2sa takibi altında bulunmamaları ve ha
len Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olma
maları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeleri arz ediyorum. 

Sayın Zihni Betül. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bendeniz önerge 

ile 3 noü madde üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, ismiâliniz var 

efendim; 1 nci madde üzerinde söz istiyor mu
sunuz? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — üçüncü madde 
üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde yal
nız Sayın Sırrı Atalay var. Başka söz isteyen 
sayın üye?... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 3 ncü madde üze-
1 rinde söz isityorum. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 3 ncü 
madde üzerinde söz istliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden, 1 nci mad
de üzerinde mi?... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok kıymetli arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesinin, Yasama Meclisle
rinden seçilecek asil ve yedek üyeleri için aday
lığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkındaki 
kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakere
lerin bitmiş olduğu anlaşılıyor. Benim rahat
sızlığıma tesadüf eden günlerde olmuş bu. 
Özıür dikıyerek ve Başkanın da müsamahasına 
sığınarak bir iki satırla bazı mülâhazaları hu
zurunuza getirme'k istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, Anayasamızda, bugün 
mer'i olan Anayasamızda bazı maddeler deği
şikliğe maruz kalmıştı. Bu değişiklikler için
de bilhassa Yüksek Hâkimler Kurulu ile ilgili olan 
143 ncü madde, ötödenberi yaptığımız müna
kaşalar üzerine değiştirildi, ve hakikî hukuk 
prensiplerinin içine alınmış oldu. Şimdi orta
da bir iki meselemiz kalıyor. Bu kanun da o 
meselelerden birisidir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu ta
rafından getirilmekte olan raporların münaka
şası evvelâ Senatomuzda, ondan sonra Millet 

Meclisinde müzakere ediliyor, kararlara bağia-
myor. Bu müzakerelerin birleştirilmesi öteden-
foeri arzu ettiğimiz ve müdafaa ettiğimiz bir 
esas idi. Bunun da Anayasada yer almasını te
menni etmiştim. Maalesef bundan evvel yapı
lan Anayasa değişikliği müzakerelerinde, bu, 
nazarı dikkate alınmamıştır. 

Bütçe müzakereleri de aynı durumdadır. Büt
çenin evveilâ Komisyondan Senatomuza gelme
si, burada karara bağlanıp, Millet Meclisine git
mesi ve orada tekrar her tarafı ile müzakere 
ediÜlp karara bağlanması usulünün yerinde 

olmadığı mülâhazasını senelerden beri bu kür
süden ifade etmiştim. Maalesef, yin'e tadil ta
sarısı sırasında bu da nazarı dikkate alınama
mıştır. Şimdi görülüyor ki bu fikir biras re
vaçtadır ve, bilmiyorum gedecek hükümetler ne 
yapacak, bu cihetin düzeltilmesi yolunda bir 
çalışma vardır; fikrî bir çalışmadır. 

Şimdi geliyoruz Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşu meselesine: 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
esas itibariyle bir mahkeme, öyle bir mahke
me ki; herkesin başvuracağı bir merci değil 
ve her konunun bakılacağı bir yer de değil. Ana
yasa Mahkemesi yalnız yasaların Anayasaya 
muhalif olup olmadığı esası üzerinde-bir müna
kaşa, müzakere yapıp karara bağlayan bir mer
ci, bir yüksek merci oluyor. Kimin kararını? 
Yasama Meclislerinin çıkardıkları kanunların 
Anayasaya aykırı olup olmadığı meselesini. 

Bir merci ki, Yasama merciidir, oradan ba
zı tasarruflar çıkıyor; öyle diyelim, üst bir 
merci bu tasarrufları talep vukuunda ve süre
si içinde tetkik ediyor. Orada bulunan harhan-
gii bir arkadaşımızın bu meclislerin içinden se
çilmesini ben hukuk mantığı ile kabili telif gör
müyorum. Bunu da uzun zaman müdafaa etmi
şizdir. O bakımdan, bu gelen tasarı filhakika 
Anayasamıza uygun bir tasan, ona bir diyecek 
yok, 145 nci maddenün rulhuna uygun; ama esa
sında 145 nci maddenin esası uygun değil, hu
kukî değil. Bu bakımdan bir temenniyi huzu
runuzda dile getirmiş oldum. İleride, bir Ana
yasa tadili mevzuubahsolduğu zaman, bunun 
gözönüna alınmasında fayda mülâhaza ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

1 nci madde üzerinde, Sayın Sırrı Atalay 
önerge ile İletmiş olduğu söz talebinden vazgeç
miştir. Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
1 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Anayasa Mahkemesinin, Yasama 
Meclislerinden seçilen asıl ve yedek üyeliklerde 
herhangi bir suretle boşalma olduğu halde, i 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı durumu bir haf
ta içinde, ilgisine göre, Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Meclisli Başkanlığına yazılı olarak 
bildirir. Bunun üzerine, Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları durumu Resmî Gazetede ve Türkiye i 
radyolarında ilân ettirerek, birinci maddede be- { 
lirtilen niteliklere haiz adayların onbeş gün 
içinde hal tercümelerini ve bu hal teroümelerin-
deki durumlarını ispata yarar belgeleri ekleye
rek veya bu belgelerin temin edileceği yerleri 
beyan ederek Başkanlıklarına başvurmalarını 
isterler. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. İkinci maddeyi okunan 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... İkinci madde kabul edilmiş
tir. 

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

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

Komisyonda yapılacak secinde birinci mad
dedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her boş 
yer için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu 
seçim sonunda en çok oy alanlardan başlamak 
üzere her boş yerin üç katı olarak tespit olu
nacak adayların adlan ilgisine göre Cumhuriyet 
Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlığıma bildi
rilir. Adayların komüsyon 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 
iiân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazıh olarak Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üyeleri sırasıyle açıklıyorum: Sa
yın Zihni Betil, Sayın Turgut Cebe, Sayın Tığ
lı, Sayın Atalay, Sayın Fikret Gündoğan. 

Başka söz isteyen sayın üye var mı?.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de söz 
istiyorum. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Tasarının Millet Meclisince ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunca ka
bul edilen metnine göre, Anayasa Mahkemesi
ne Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilecek 
üyelik içlin müracaat eden adayların sayısını 
boş yerin üç katına indirme yetkisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna veriliyor. Boş yer bir ise, 
bu boş yer için müracaat edenin sayısı da 30 
ise, 30 adaydan 27 süıi huzurunuza getirmeme 
ve sizleri bu 30 müracaatçıdan sadece üçü üze
rinde oy kullanma durumu ile karşı karşıya bı
rakma yetkisini Anayasa ve Adalet Komisyonu 
alıyor. 

Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi Ya
sama Meclislerinin midir, yoksa Yasama Mec
lisleri tarafından kurulan Anayasa ve Adalet 
Komisyonun mudur? 

145 nci maddeyi okuduğumuz zaman şu 
hükmü görüyoruz: «Millet Meclisi üç, Cumhu
riyet Senatosu iki üye seçer.» 

Demek ki, Millet Meclisinin üç, Cumhuriyet 
Senatosunun iki asıl üye seçme yetkisi var. 

Yedek üyelere gelince, Yasama Meclisleri
nin her biri, birer yedek üye seçerler. Cumhu
riyet Senatosu iki asıl, bir yedek üye seçecek; 
Anayasanın tespüt etiği nitelikleri haiz oldu
ğu kamışı ile müracaat edenin sayısı 40, boş yer 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurunuz. 
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bir ise Anayasa ve Adalet Komisyonumuz boş 
yerin üç katı aday göstermek yetkisini almakla 
40 müracaatçıdan 37'sini huzurunuza getirme
me yetkisini alıyor. Bu, Anayasaya açıkça ay
kırı. 

145 nci madde, Yasama Mecilislerinde grup
ları olan dört parti temsilcilerinden kurulu 
komisyonda konu görüşülürken, Yasama Mec
lisleri tarafından Anayasa Mahkemesine üye seç
mede gecikmeler olduğu gözönüne alındı. Bu 
gecikmeleri önleyici ve tercihe taallûk ©den 
takdimin, süratle ve isabetle kullanılmasını sağ
layıcı hükümler konulması üzerinde duruldu; 
ama hiçbir zaman o komisyonda, Yasama Mec
lislerinin yetkilerinin sınırlanması ve Yasama 
Meclislerine ait bu yetkilerin komlLsyonlara ve
rilmesi düşünülmedi ve üzerinde durulmadı, 
kabul olunmadı. Anayasa değişikliklerini ince
leyen Partilerarası Komisyonda Cumhuriyet 
Halik Partisini temsilen bendeniz de bulundum. 
Anayasamızın 145 nci maddesi, itina ile üze
rinde en çok durulan hükümler arasındaydı. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosuna aidolan bu 
yetkiyi, Anayasa ve Adalet Komisyonumuz, mev
cut metne göre sınırlamaktadır. Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu için Ana
yasada düşünülmemiş olan bir yetkiyi Anaya
sa ve Adalet Komisyonu almaktadır. 

Müsaade buyursanız tekrar ediyorum: Mü
racaatçı sayısı 30 veya 40 ise, boş yer de bir ise, 
30 müracaatçı olduğuna göre 27 müracaatçıyı, 
sizin tercihimize dayanacak takdir yetkinizden 
uzak tutma yetkisini Anayasa ve Adalet Ko
misyonu alıyor. Müracaatçı sayısı 40 ise 37'si 
için aynı durum bahis mevzuudur. Bu suretle, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçil
meleri gerekli olan müracaatçılardan, 30 mü
racaatçı lise 27'sinin; 40 müracaatçı ise 37'sinin 
sizin tarafınızdan seçilme imkânlarını sınırlı
yor. Maruzatımın bir gerekçesi bu. 

İkinci gerekçeye gelince: 

Komisyonlar prensibolarak Genel Kurulun 
yetkisini kullanamazlar. Komisyonlar, Genel 

Kurul adına, Genel Kurulun işlini kolaylaştır
mak için görev yaparlar. Bir kanun tasarısı ve
ya teklifi komisyona gelir; komisyon aynen 
kabul eder, komisyon değiştirerek kabul eder, 
komisyon reddeder; Yasama Meclisleri; Cuhu-
riyet Senatosu olsun, Millet Meclisi olsun hiç
bir zaman, komisyonun kabulü ile bağlı değil
dir. Komisyon aynen kabul etse, Yasama Mec
lisleri değiştirerek kabul veya reddedebilir
ler. Komsiyion değiştirerek kabul etse, Yasama 
Meclisleri aynen kabul veya reddedebilirler. 
Komisyon reddetse, Yasama Meclisleri değişti
rerek kabul veya aynen kabul edebilirler. 

Yasama Mecüslerinin yetkileri devir de olu
namaz. Bu Anayasanın dayandığı temel ilke
lerden binisli'dir. Binaenaleyh, Anayasa yapıcısı 
tarafından ancak Yasama Meclisleri için düşü
nülmüş bulunan bir yetkinin, işte kolaylık sağ
layacağı, mülâhazası ile sınırlanması Anaya
sa yapıcısının maksadına ve mevcut metnine 
koyduğu prensip ve ilkelere taban tabana zıt 
düşer. Bu durumda kabul olunursa, benim gö
rüşüm bu benim g^örüşümde olanların sayısı 
müsait olursa, benim görüşümde olan siyasî parti 
veya gruplar mevcutsa, Anayasaya aykırılığı 
aşikâr olan bu kanun hükmünün iptali için 
Anayasa Mahkemesine müracaat gerekir. 

Biz, Anayasa Mahkemesine müracaatın sa
yısını ne kadar aza düşürürsek, Anayasa Mah
kemesine müracaatlarda; çıkardığımız kanunla
rın Anayasaya uygunluğu sayısını ne kadar yük
seltirsek, Yasama Meclisleri kendilerinden bekle
nilen görevi ve ödevi o kadar isabetle yapmış sa
yılırlar. «Efendim, biz kanunu çıkaralım, Anaya
saya aykırılığı kanısında olanlar Anayasa Mah
kemesine müracaat etsinler» görüşü makbul bir 
görüş sayılmaz ve Parlamentonun bütün tasar
ruflarını Anayasayauygun olarak yapması lâ-
zımıgeldiği esasına, prensibine aykırı düşer ve 
Yasama Meclislerinin itibarına ayrıca gölge 
de düşürür. Temas edeceğim konulardan birisi 
bu değerli arkadaşlarım. 

Aynı maddede bir konuyu daha arz edece
ğim. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu için deniliyor 
ki:: «Adayların, komisyon mevcudunun ekseri
yetinin oyunu almış bulunmaları şarttır.» 

Demek ki, frenim demlinki görüşlerim kabul 
edilmezse, 30 müracaatçı da mevcut ise, Anaya
sa ve Adalet Komisyonumuz, bir boş yer için 
mevcut adaylardan üçünü seçecek. Nasıl seçe
cek? Oylama ile seçecek. Bu oylamada yeter sa
yı nedir? Metindeki fıkraya göre, hükme göre; 
adayların, Komisyon mevcudunun ekseriyetinin 
oyunu almış bulunmaları şarttır. Bizim Anaya
sa ve Adalet Komisyonumuz, 15 kişidir, 8 üye 
ile toplanır, toplanan üyelerin salt çoğunluğu 
ile de karaır alınabilir. Dernek ki. Anayasa ve 
Adalet Komisyonu, Anayasa Mahkemesi gibi 
büyük yetkilere sahip bir Anayasa müessesesi
ne dört oyla, (eğer başkan -o tarafta ise) veya 
beş oyla üye seçme, üye seçmeme yetkisini elde 
edecektir. 

«Efendim, Komisyon mevcudunun ekseri
yeti sözü, üye tam sayısının salt çoğunluğu an
lamında kullanılmış tır.» deniliyor ise; üye tam 
sayısının salt çoğunluğu deyimi Anayasaya 
girmiştir ve birçok kanunlara girmiştir. Ana
yasada ve birçok kanunlarda yer alan, İçtüzü
ğümüzde y!er alan, manası sabit bir deyim var
ken, neden o deyimi bir kenara itip onun yeri
ne aynı anlamda «Komisyon mevcudunun ek
seriyetinin oyunun alınmış bulunması lâzım
dır» diyoruz?.. Niçin değiştiriyoruz? Bir bü
yük aceleciliğin içerisindeyiz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bu gayet gü
zel bir şey. 

ZİHNİ ©ETİL (Devamla) — Zatiâlinizce gü
zel olabilir, söz alır gelirsiniz, mergup olmanı
zın gerekçelerini buladan izah edebilirsiniz. 
Oturduğunuz yerden, son zamanlarda söz at
maya çok alıştınız. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ne kadar do
kundu. 
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BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın özmen. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Aynı madde
de, 3 ncü maddede; Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca seçilebilmesi için, «Adayın se-
çülmiş olması için üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun oyunu almış olması lâzımdır.» 
dendiği halde Komisyonda, «Komisyon mevcu
dunun ekseriyetinin oyunu almış olması şart
tır.» deniyor. Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru-
ruluna gelince değişik bir deyim, kullanılmış
tır. «Adayın seçilmiş olması İlcin üye tamsayı
sının salt çoğunluğununun oyunu almak lâzım
dır». Şimdi, karar yeter sayısı olarak, Cumhu
riyet, Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
için ayrı deyim, aynı kanunun aynı maddesin
de Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu için ay
rı deyim kullanılır ise, uygulayıcı tereddüde 
düşmez mi? Madem ki aynı anlamda deyimler 
kullanıyoruz, o halde Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu için de aynı anlam
da olmak üzere aynı deyimi kiîllanmaklığımız 
lâzım. Görüyorsunuz ki, Komisyon bir müstes
na aceleciliğin içindedir ve bu farkı izah et
mek üzere raporunda tek cümle yoktur. Çün
kü, izahı imkânsızdır. Aynı anlama gelen de
yimler ayrı kanunlarda bile ayrı ayrı kullanıl
maz. 

Anayasada, «üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu» deyimi kullanıldığına, mevzuat hiyerarşi
sinde de Anayasa en önde geldiğ'ine göre, bir 
kanunda mevcudun ekseriyeti deyimi kulla
nılmış ise, uygulayıcı tereddüde dü^sr. Uygula
yıcı, kanun yapıcısına hatta isnadından önce, 
«Bunda bir hikmst vardır, bundaki maksat aca
ba nedir?» diye, iyi niyetle onu araştırma mec
buriyetindedir. Bir hükmün ihlâlinden ise ima
li evlâdır. Hata izafesinden ziyade, bir maksat
la ayn deyimlerin kullanılmış olduğu düşünce
sinden hareket eder uygulayıcı. 

Bendeniz iki önerge verdim. Anayasa Mah
kemesine asıl üye, yedek üye seçme yetkisi Ana
yasanın açık hükmüne göre Cumhuriyet Sena-
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tosuna ve Millet Meclisine aittir, ancak Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulla
rı s&çöbilkı. Bu yetki devrolunamaz; bu yetki 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna verilemez. Ve
rildiği takdirde, Anayasaya aykırı bir devir 
yetkisi olur. Devredildiği takdirde Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ancak Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kul
lanılması mümkün olan bir yetkiyi Anayasaya 
aykırı olarak kullanmış olur. Anayasa ve Ada
let Komisyonunun eleyip, Genel Kurula getire
medikleri adaylar ancak Genel Kurul tarafın
dan reddedilme imkânı mevcut iken, Genel Ku
rulun hakkı, tercih yetkisi kullanılmaksızın daha 
komisyonda Anayasaya aykırı olarak seçilmek
ten elenmiş olur. 

Bu nedenle 3 ncü maddenin Anayasaya uy
gun 'bir şekle sokulması için Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna iade olunması yolunda bir öner
ge verdiım. Bu önergeye iltifat etmenizi rica 
ediyorum. 'Bu önergeye iltifat etmediğiniz tak
dirde ; Komisyon mevcudunun ekseriyeti ile se
çecek. Deyim bu. Genel Kurulda, Komisyonun 
gönderdiklerini üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile seçecek. Aynı maddede iki ayrı deyim. 
Anlamlar ayrı ise Komisyona toplantı yeter 
sayısının satl çoğunluğu ile seçme yetkisi ver
meyiniz. Bu takdirde 15 kişilik Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun 5 kişilik, müracaatçıların 
bir ıkısmını Anayasa Mahkemesine üye seçilme 
yeteneğinden yoksun bırakma imkânını elde ede
ceklerdir. Aynı anlamda ise, aynı kanunun muh
telif fıkralarında yer alan iki ayrı deyime ilti
fat etmeyiniz. 

Bunun için de* ayrı bir önerge verdim. İki 
defa söz almamak idin, iki defa huzurunuzu iş
gal etmemek için her iki önerge hakkındaki dü
şüncelerimi, bir defalda bu kez huzurunuza gel
diğim zaman izah etmiş oldum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Turgut Cebe?.. Yok. 

Sayın Mustafa Tığlı?.. Buyurun efendim. 
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MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Mesele, Anayasa Mahkemesinde Meclisin 
seçtiği üyeliklerden hâsıl olan boşluğu doldur
mak için Meclisçe seçilecek üyelerin komisyon 
tarafından bir kısmının ekarte edilip edilemeye
ceği meselesi olarak karşımıza çıkmış bulunmak
tadır, 

Diyelim ki, Cumhuriyet Senatosunun Anaya
sa Mahkemesine gönderdiği bir üye tekaüt ol
muştur; onun yerine bir üye seçeceğiz. Aynı 
şartları haiz 40 tane zat bu üyeliğe talibolmuş 
ise bu 40 şahıstan 37 sini ekarte edebilmek hak
kını komisyon kendisinde bulabilir mi, bulamaz 
mı meselesi. Yani bir münhal için 3 kişi göste
receğiz. 37 kişiye de diyecek ki, sizi seçime sok
mayacağım... Komisyon bunu diyebilir mi, di
yemez mi,? Bir defa İçtüzüğe göre komisyonla
rın vazifeleri tayin edilmiş. Denmiş M, Meclis 
için bir ihtisas komisyonu olması itibariyle ka
naatini, mütalaasını mensubolduğu meclise bil
dirir. Vazifesi bu. Meclise bir yardım, bir irşat 
vazifesi görmekten, tavsiye etmekten başka bir 
yetkisi mütalaa edilmemiştir, ister komisyonun 
kararını kabul edersiniz, isterseniz aksini ka
bul edersiniz. Ben yalnız bu kanaatteyim demiş 
olmaktan ve bir tavsiyede, bir temennide bu
lunmaktan ileri bir yetkisi yoktur. Ama, bu ka
nuna göre bizatihi Meclise aidolması lâzımgelen 
seçme yetkisi komisyona verilmektedir. Mevcu
da göre 100 talip varsa 97'srni ekarte edip Mec
lis huzuruna, yani esas seçmen olan Genel Ku
rul üyelerinin huzurunuza çıkarmamak; sadece 
3 üyeyi arz edip, bu 3 üyeden birini seçeceksi
niz diye bir mecburiyet tahmil edecek kadar bir 
kudreti komisyon bu kanunla üzerine almış bu
lunmaktadır. Ve deniyor M, bu Anayasaya ay
kırı değildir. Zira, Anayasanın 55 nci maddesi 
genel seçimlerin prensiplerini vaz'edenken; aynı 
vasfı haiz olan her vatandaş, milletvekili aday
lığını millete karşı koyabildiği gibi, seçmen de 
istediğini seçebilir, esasını 'koymuş olmasına 
rağmen partiler kendi tüzükleri gereğince ve 
Siyasî Partiler Kanununun verdiği hakka daya
narak bir parti delegasyonu partiye müracaat 
eden 100 adaydan, o vilâyetin kadrosu meselâ 
5 ise, 95'ini ekarte edip, 5'ini aday gösterip mil-
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lete nasıl arz ediyorsa ve millet nasıl bu bes ki
şiden birini veya 5'ini seçmek mecburiyetinde 
kalıyorsa, Komisyonumuz da Anayasa Mahke
mesine üyelk için baş vuran 40 tane vatandaş
tan 37'sini ekarte edip, 3'ünü arz edebilir, de
niyor kıyas yoluyla. Halbuki 55 nci madde bu 
iddiayı değil, bizim iddiamızı teyideder. Çünkü, 
her ne kadar Siyasî Partiler Kanununa göre bir 
parti içerisinden milletvekili olmak için aday
lığını koymuş kimselerden o vilâyetin kadrosu 
kadar ayırmak hakkını haiz ise de, kadro dışı 
kalan, yani delegasyonun seçmediği kimselerin 
seçmen huzurunda adaylığını koymasına mâni 
bir hüküm yok. O vatandaş, «Beni parti dele
gasyonum seçmemiş ise de, ben kendimi ser
bestçe millet huzurunda aday gösterebilirim» 
diyor. Kanun buna mani değil. Ama burada 40 
talipten 37'sini ekarte ettikten sonra, o 37 kişi 
gelip Meclise başvuramayacak hale geliyor. Ar
tık, komisyon mutlak olarak Meclisin hakkını, 
37'sini ekarte etmek suretiyle 3'e indiriyor. Bu 
3'le de kalmıyor, ille bu 3 kişiden birini seçecek
sin diyor. Niye l'e indirmemiş?.. Soruyorum. 
Niye 1 münhale karşı 40 talipten 39'unu ekarte 
ederek 1 aday seçmiyor Komisyon? Ve ille be
nim seçtiğimi seçeceksin diyemiyor? 1 aday seç
mekte yetkisi yoksa, 3 aday seçmekte de yetkisi 
mütalâa edilemez, 6 seçmekte de yetkisi müta
lâa edilemez, 16 seçmekte de hak sahibi olamaz. 
Çünkü, geride 14 tane kalıyor. Ya komisyonun 
mutlak hakkı vardır; 40 talipten 39'unu ekarte 
eder l'ini gösterir ve Yüksek Meclise o l'i seçe
ceksin der ki, bunun manası kalmaz. Eğer o l'i 
seçecekse Meclise niye arz ediyorsun? Veya
hut da hiç tahdide giremez, ben 40 talipten 3'ünü 
elyak gördüm; kendi anlayışıma göre tetkik et
tim, bu 3'ünü tavsiye edebilirim; ama tavsiye
min dışında da istediğinizi seçebilirsiniz, demek
ten başka Anayasaya uygun hareket mütalâa 
edilemez. 

Ben bu maksatla «komisyonun gösterdiği 3 
veya göstermediği diğer üyelerden Meclisçe se
çilebilir» diye bir önerge vermiş bulunmak su
retiyle bu mahzuru; kabul buyurulduğu takdir
de, önlemiş bulunuyorum. 

Anayasaya aykırı olmadığını diğer bir mad
de ile de izah etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki, 
Sayın Reisicumhurun yahut Reisicumhurluk 
makamının da bir üye seçme hakkı var Askerî 

Yargıtaydan. Askerî Yargıtay Genel Kurulu 
kendi bünyesinden 3 tane seçer deniyor. O 3 
adaydan birini de Reisicumhur seçmek mecbu
riyetindedir, deniyor. O, Anayasaya aykırı de
ğil de, bu mu aykırıdır deniyor. Ama o tahdit, 
o tayin Anayasanın takdir ettiği bir tayindir. 
Biz Anayasayı tenkidedemeyiz ki.. Çıkardığı
mız kanun Anayasaya aykırı mıdır, değil mi
dir diye tenkidimizi yapıyoruz. Anayasa böyle 
bir tahdit koymuş. Sayın Reisicumhura bütün 
Askerî Yargıtay Genel Kurulu üyelerinden is
tediği birini seçme hakkını vermemiş. Askerî 
Yargıtay Genel Kurulu kendi arasından, me
selâ 50 kişi ise 3'ünü seçecek, Sayın Reisicum
hura arz edecek, Reisicumhur da bu 3 adaydan 
birini seçecek. Bu, Anayasanın tayini. Bu, 
buna emsal olmaz. Anayasa öyle münasip gör
müş. Reisicumhurun 100 kişilik Askerî Yargı
tay içerisinden en elyakmı seçememe tehlikesi
ne karşı (çünkü mesleği değildir) aynı meslek 
erbabı içerisinden kendi aralarından 3 tane 
aday göstermeyi Anayasa tayin etmiş. Bunun
la mukayese edilecek bir hüküm değil. Aksine 
burada, şu evsafı haiz olan şu fakültelerde 5 
sene ders vermiş hocalar, 15 sene avukatlık 
yapmış veya Askerî veya Temyiz Reis veya 
azaları arasından Meclisçe seçilir, demek sure
tiyle bu adaylar arasından Meclisin istediğini 
seçmek hakkını haiz olduğu ima edilmiş Ana
yasada. 

Böyle olmasına rağmen, şimdi bu kanunla 
Komisyon 100 kişiden 97'sini ekarte etmek 3 
aday göstererek bu 3 adaydan birisini seç de
mek hakkını kendisinde görmek suretiyle Ana
yasaya apaçık bir aykırılık içerisine düşmüş
tür, 

Bir gerekçe olarak deniyor ki, efendim ko
ca Mecliste 40 tane talip var; koca Meclis 1 
tane üye seçmek için nasıl ittifak edecek? Doğ
ru, bu büyük bir müşkülât. Ama aynı suali 
ben Komisyona arz ediyorum; 100 talipten 3 
aday üzerinde Komisyonda nasıl ittifak olacak? 
Hele bugünkü şartlar içinde? Komisyonda bir 
partinin çoğunluğu da mevcut değil. Hadi ço
ğunluğu olsa, deriz ki, yarısından 1 fazlası bi
zimdir, biz ne dersek o olur. Bir bencil duy
gu olmasına rağmen, iyisini ben bilirim, benim 
zihniyetimde olan seçilsin demiş olmanın sa
kıncasına işaret etmekle beraber, bu ekseriyet 
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de elimizde yok... Yedi tanesi Adalet Partisi
nin, sekizi dışından... Ha, böyle bir mutlak hâ
kimiyeti de yok Komisyonun. Böyle olduğuna 
göre 100 talipten 3'ü üzerinde nasıl ittifak ede
cek Komisyon? Her şeyden evvel müşkülât 
orada başlıyor. O halde, Komisyon 3 tanesini 
tavsiye eder; bu 3'ün dışında 37'si de dahil 
olarak, Meclis beğendiğini seçer. Zorluk çeki
lirse gruplar ittifaka gider, münakaşa eder, 
müzakere eder ve nihayet büyük grup heyeti, 
bizim de bilmediğimiz, hatta bir ölçüde tesiri 
altında kalabileceğimiz şahısları da göstermek 
suretiyle biz de vebalden kurtuluruz. Allah var 
ya, ben yerdiğim bir oydan dolayı hâlâ müşte
kiyim, mustaribim, insan tesir altında kalıyor. 
Eğer Komisyona böyle bir mutlak salahiyet ve
rirsek, benim kahvemi içmeye çok ziyaretçiler 
gelecektir yarın. Çok mektuplar alacağım, te
lefonla ricalar karşısında kalacağım. Komis
yonda ne konuştuğum da duyulacak. Ben sana 
oy vermem, demeye de hakkım yok; belki lâ
yık. Yani Komisyon böyle zor bir duruma düş
memelidir. Zor durum varsa, Meclis düş-
melidir ve Meclisin kararı bütün adaylar ara
sında da hürmet kazanmalıdır. Bir aday, bir ek
seriyetle 3 kişiye feda oldum, dememelidir. Ni
hayet bunların hepsi yüksek mevkide olan in
sanlardır. Bizim de başımız ağrımamalıdır. 
İsabetli karar alacağımıza da emin değilim bu 
sebepten. Çünkü, Komisyon tam mevcuduyla 
toplanırsa 7 veya 8 kişi ile karar verebilecek
tir. Eğer 8 mevcutla toplanacaksa 5 oyla karar 
verebilecektir. 5 kişinin, böylesine Genel Kuru
lun haklarını tahdit eden büyük bir salahiyeti 
üzerine takabbül etmesi kendisini vebale sev-
keder ve daha doğrusu 5 kişi aldanabilir sayın 
senatörler. Çünkü, daha çok onurlu insanlar 
başvurmuyor; vekârmı, onurunu düşünen insan
lar «Beni seç, beni seç» diye başvurmuyor. Da
ha çok bir makam alabilmek için «Ben de sen
denim, ben de sendenim» diyerek kolumuza gi
recek kadar mesleğinin ağırlığını hesabedeme-
miş insanlar başvuruyor ki; ötekilerin ne ol
duklarını bilmediğim için, ister istemez biz 
aldanıyoruz ve isabetsiz neticelere varıyoruz. 
insanın zaıfı var, bizi bu zaıfla muallel kılacak 
bir hükmü lütfen kabul etmeyin. 

iki takrir verdim, iltifat buyurulmasmı 
saygı ile arz ederim. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Betil 

görüşlerimi ifade ettiği için vaz geçiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğân. 

FİKRET GÜNDOĞÂN (istanbul) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde, bun
dan önceki celsede, yaptığımız görüşmeler
de, şahsî düşüncelerimi arz etmiş bulunuyorum. 
Ama öyle günlerdeyiz ki, çok önemli kanun
ların müzakere edildiği sıralarda dahi> mem
leket meselelerinin bugünkü, hal, bu kanun tek
liflerinim, tasarılarının müzakeresine gereği 
kadar eğilmemize imkân vermiyor diyerek, 
bir nevi mazeretle, arkadaşlarımı suçlamadan 
söze başlayayım. 

Oysa, bizim görevimiz olan yasama işleri
nin; memleket meselelerinin durumu ne 
olursa olsun demeyeceğim, ama ne kadar 
önemli olursa olsun, önemini kötülüğe sevk 
etmemek bu kanun tasarılarını dikkatle tet
kik etmemize bağlıdır. Görüyorum ki, öyle 
olmuyor. Çok az kişi ile bu kanun tasarısını 
müzakere ediyoruz. • 

Sonra bir şeyi daha söylemeye kendimi 
mecbur hissediyorum. Bu belli bir kuruma 
yeni bir düzen getirmek istiyor. Belli bir ku
rumun teşkiline yeni bir düzen getirmek iste
yen bir tasarı, Hükümet tarafından hazırlan
mış. Geçen defaki beyanlarımda da ifade etti
ğim gibi, partilerüstü olduğunu iddia eden 
bir Hükümetin bu tasarıyı hazırlamakla kim
lere ve hangi amaçlara hizmet ettiğini anla
mak çok güç. Daha güç olanı da, bu tasa
rıyı, eğer bir politika ise, bir önemli kuramsal 
hukuk çabası ise, bunu burada çok değerli 
gsnel müdürler elbette ki, sayg^eğer bilafile-
ri ile takibebilirler; ama Adalet Bakanının bir 
celse olsun gelip de, Hükümet olarak ne de
mek istediklerini ifade etmemeleri, izaha ve 
arza; eski tâbirle müsaraat eylememeleri ka
bili izah değildir. Bu iyi bir manzara değil
dir. Az kişi ile, Adalet Bakanı olmaksızın, 
yeni bir hukuk kurumu getirmenin müzake
resini yapıyor Parlamentonun bir kanadı. Bu 
olmaz. Eğer Türkiye müşkül meseleler içinde 
ise, müşkülâtı nelerin doğurduğunu anlamaya 
çalışan her kafanın bu manzarayı görmemesi 
mümkün değildir. 
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Biz geçen sefer burada, çoğunluk yoktur, 
talebinde bulunarak; bu kanunun müzakere
sine bir hafta yahut üç - dört gün ara koy
mak sureti ile belki da bu ka,nunu getirenle
rin, belki de Komisyonun, şimdi bura
da benden evvel çok kıymetli fikirler ser-
deden kişilerin ve daha evvel Komisyonda fi
kirlerini belirtmiş olan kişilerin görüşlerine 
itibar ederek bu yeni hukuk yapıtını akla, 
mantığa, Anayasaya, hukuk kurallarına ve ka
nun geleneklerine uygun bir hale getirirler 
ümidinde idik. Ama bakıyorum ki, ne Ada
let Bakanı geldi, ne Komisyonun her hangi 
bir özel teşebbüsü var, ne de Genel Kurulun 
önem verdiği var. Demek ki, başında da söy
lediğim gibi, bu ka,nun tasarısı ile kasdedibn 
şey, sadece iddia edildiği ve ifada edildiği 
gibi, Anayasa Mahkemesine seçilecek üyelerin 
çoğunluğunun, yani daha doğrusu hapsinin 
Genel Kurula arzını önleyip, içinden en mü
nasiplerini seçmeye yardım değil. Bu bir al
datmacadır. Gerçekten saklanılması mümkün 
olmayan, hiçbir kılıfa sığdırılması mümkün ol
mayan bir aldatmaca. 

Ne hakkı varmış Komisyon hazretlerimin, 
brnim Anayasa Mahkemesine müracaat edecek 
kişilerden birini tercih etme yetkime müdalıa-
lrye? Nereden çıkarıyor bunu? Ondan kim 
istedi? Talep benden gelmeli; Genel Kurul
dan gelmeli. Yahut da, eğer daha önemli bir 
konu ise talep toplumdan gelmeli. Evot, bası 
zorluklan olduğunu biz de biliyoruz. Seçim 
zorluklarını biliyoruz; ama çaresini bütün se
çim hukukunu, seçme ve seçilme gibi şahsa sıkı 
surette bağlı bir köklü insan hakkını rahnedar 
eder bir çare getirmek, asla iddia edildiği gibi 
bir Anayasa Mahkemesi üyesi seçimindeki güç
lüğü kaldırma maksadının sonucu değil. Tekrar 
ediyorum, burada maksadı mahsus, maksadı 
asıl şu: İktidarlar, özellikle Adalet Parti ikti
darları yargı yetkisinin denetiminden kurtul
mak için sistemli, uyumlu, tutarlı bir politika 
güderler; gütmektedirler de. işte bu kanun on
lardan biri. Belli... 

Biz burada bir tarihte Anayasa Mahkemesi 
üyesi seçtik. Kimi seçtik? Yüzde yüz sapsağlam 
belli bir düşünceye, bir siyasî partiye mensup 
bir adayı seçtik. Döndürüp dolaştırıp, birtakım 
umumî sebepler ileri sürerek, birtakım mesele
leri herkesin gözünde büyüterek; ama sonunda 

alabileceği cevheri sağlamanın çaresini arıyor
lar. Yani, Anayasa Mahkemesini, Anayasada 
yetki olarak dahi kabul edilmeyen, icranın ve 
tabiî icranın istediği kanunların Anayasa Mah
kemesi tarafından icrayı köstekleyecek biçimde 
çıkan kanunların kolaylıkla Anayasa Mahke
mesinden geçmesini sağlamak. Maksat bu. Hiç 
bir maksat yok... Ama efendim, şu olur, bu 
olur... Bunları dinlemek mümkün değildir. Bun
lar maîâyaniyattır. Bu nasıl şeymiş?.. Komis
yon nedir; bu kitapta yazıyor. Görevi nedir 
yazıyor, yetkisi nedir yazıyor. Biz; neyin, hangi 
ihtiyacın cevabına karşı olarak ve hangi Ana
yasa kuralını ihlâl ettiğimizi açıkça görmemize 
rağmen, tutuyoruz Komisyona, Anayasa Mah
kemesine üye seçilmek isteyen kişileri, kendi 
indî takdirlerine tabi tutarak ekaret edip kar
şımıza mutlaka seçmeye mecbur bırakılacağı
mız kişileri getirme yetkisi veriyoruz. Kimi 
kandırıyorsunuz yani? Bunu kim doğru dürüst 
anlar? Bunu doğru, bunu objektif, bunu taraf
sız, bunu hukuksal, bunu adaletli diye kim tav
sif edebilir? Asgarî iyi niyetlisiniz; öyle kötü 
bir araç ki, öyle kem alât ki, bundan kem alât 
bekleyemezsiniz. Kem alât bu; kötü alet. Fena 
bir mekanizma; yanlış, gayrihukukî, gayri-
âdil, indî, kastı verimsiz yetersiz, geçersiz... 
Kaç tane menfî vasıf varsa hepsini sayayım.. 
Arkadaşım karşıma gelsin; «Efendim, seçemi
yoruz» desin. Size ne efendim... Sizin, bana ge
tirip zorla seotirmeye mecbur bırakacağınız iki 
kişiyi seçip de, Anayasa Mahkemesinin bütün 
dünya gözünde, hukuk ilmî indinde, Türkiye 
indinde bir kötü mahkeme haline getirmenin 
mesuliyeti bende olacak; ama o işin icracısı sen 
olacaksın... Geridesin... Yok; kimse bilmez ki, 
komisyon seçti de biz mecbur olduk diye. Bir 
tane, iki tane, üç tane, her ne ise adamı bana zor
la seçtireceksin o yüzden mahkeme her türlü 
verimsizliğe düşecek, birtakım iyi olmayan faa
liyetler içinde bulunacak, mesuliyeti Parlamen
toda olacak.. Denilecek ki ; ne olacak efendim, 
Türkiye'de parlamento mu var; işte bak kimi 
seçti... Oysa, bu kanım öyle yapmıyor; beni o 
adamı seçmeye, yahut o kişiyi seçmeye âdeta 
mecbur ediyor. 

Arkadaşlarım, bana öyle geliyor ki ; bu ka
nunu getiren Hükümet, eğer çok saf değilse, 
nasıl bir hesap yapıyor?.. Çok Şarklı bir hesap. 
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Şarklı... Doğulu bir hesap. Yok, öyle değilse 
lütfen intibaha gelsin. 

Ben genel yanlışlıklan ortaya koydum. Çok 
değerli Zihni Betil, çok değerli Tığlı özel yan
lışlıkları ortaya koydular. Hükümet bunlara 
karşı, bunların ağırlığında, bunların değerinde 
ne söyleyebiliyor. 

Ben çok sayın, çok saygı değer genel mü
dürle bunun münakaşasını yapmayayım. Bu 
benim büyüklüğümden, küçüklüğümden filân 
değil efendim; ama bu bir politika meselesi. 
Şimdi tekrar edeyim, böyle bir kişi de bulamı
yorum karşımda. 

Efendim, bir kere böyle deneyelim denile
bilir. Olmaz böyle şey. Felâketin sebeplerini 
kurtuluşun çaresi haline getirmek diye bir kö
tü yol vardır. 

«Çok aday oluyor, seçilemiyor; ne yapalım 
küçülttük» denecektir. Olmaz böyle şey. Olmaz. 
Sayın Tığlı'yı dindediğiniz zaman, Sayın Betil'i 
dinlediğiniz zaman «hayır» demeye mecaliniz 
kaldı mı? Benim kalmadı. Özel olarak neler 
neler yapılıyormuş; ama genel olarak ne yapıl
mak isteniyor biliyorum. Belli kişilerden kuru
lu bir Anayasa Mahkemesi... Sağlanmak istenen 
şey bu. O belli kişelir de; Genel Kurula yaptı
ramıyorum, öyle ise çaresi nedir; işte böyle bir 
kem alât bulayım, komisyonun çağunluğuyle üç 
kişiyi göstereyim, onlar da mecbur olsunlar bu
nu seçmeye... Nasıl şeydir, nelerle uğraşıyoruz, 
nasıl şey bu?.. 

Şimdi sayın Hükümetten çok istirham edi-
ycriTm; 12 Mart, partilerüstü Hükümet, taraf
sızlık ve saire, eğer hakikaten bu prensiplere 
bağlıysalar, bu kanun tasarısını lütfen müm
künse komisyonla anlaşarak geri alsınlar. Ol
maz böyle şey arkadaşlarım. Cebretmeyiniz 
kimseyi, Türkiye'nin kalkınması cebirlere bağlı 
değildir, yanlıştır bu düşünce. Türkiye'nin kal
kınması, bu toplumun fertleri, kurumları ser
best gelişme imkânlarını bulduğu bir ortama 
bağlıdır. Yoksa, böyle bağlarla, kısmalarla, tah
ditlerle, prangalarla, ayak bağlarıyle Türkiye' 
nin dinamiğini, kalkınma dinamiğini doğuraca
ğım, yaratacağım diyenler yanılıyorlar. 

Bu itibarla ben bu kem alâtin bu tasarıdan 
çıkarılmasını, eski halin muhafazasını öneren 
iki tane önerge veriyorum, istirham ediyorum, 
duygusallığı bir tarafa bırakıp, özellikle Hükü-
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metten istirham ediyorum, iltifat buyursunlar 
ve bunu böyle yapalım 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden, buyuru

nuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Birinci maddenin müzakeresine başladığımız 

zaman ileri sürdüğüm mütalaalar işte şimdi di
ğer arkadaşlarım tarafından da dile getirildi. 

Yabama Meclislerinden seçilecek hâkim de
niyor. Olmaz arkadaşlar, bu olmaz... Bu, hukuka 
muhaliftir. Hem Yasama Meclisinden seçeceksi
niz, hem onun vasfına «Hâkim» diyeceksiniz... 
Mümkün değil. Çünkü, siyasî etki, o seçimin 
üzerinde rol oynamaktadır. Bir Yasama Mecli
sinde iktidar var, muhalefet var, bağımsızlar 
var, diğer muhalif küçük partiler var. Bunların 
içinden bir aday seçilirse, muhalafetten birisi 
fiskosla, bu bilmem hangi partinin adayı imiş 
der. Hayır, iktidar partisi seçmez. İktidar par-
t ::i kendi arasında; bu bize yakın bir adamdır, 
filân tarihte bize yardım etmişti, filân seçmen 
işinde şöyle demişti, yahut filânca yerden ada-
yımızdı gibi bir etki altında hâkim seçerse, bu
nun ismine hâkim denmez. İşte, ben onun için 
müessesenin bu şekilde işlemesine muhalifim 
ve muhalefetim de aşağı yukarı arkadaslarca 
kabul edilmiş bulunuyor. 

Şimdi üstelik, bu kanunla, hangi parti ikti
dara gelirse gelsin, o Anayasa ve Adalet Komis
yonunda ekseriyeti temin etsin, istediği hâkimi 
namzet gösterecek.., Bunun ismine bitaraf bir 
Anayasa Mahkemesi üyesi seçilmiştir diyebilir 
misiniz? Olabilir mi bu?.. Mümkün değil. Onun 
için tez elden ne yapacaksak yapalım, şu Ana
yasa maddesinden kurtulalım, bunun asil bir 
mekanizması olan kendi bünyeleri içinde seçme 
usulünü tasvip edelim. 

Şimdi arkadaşlarım, bu 3 ncü maddenin asıl 
mühim olan fıkrası 3 ncü fıkrası. Arkadaşlarım 
uzun uzun anlattılar; Sayın Zihni Betil, Sayın 
Mustafa Tığlı çok esasatı derpiş buyurmuşlar, 
Allah razı olsun çok güzel beyan ettiler. Bu ko
misyona tevdi etme usulü belki şu fikirden ileri 
gelebilir. İlân ediyor, bize müracaat ediniz de
niyor. Biz 3 müracaat ediniz, diye Başkanlığın 
ilânı üzerine belgelerini ihtiva eden talipler ge
liyorlar, müracaat ediyorlar. Tabiî bu arkadaş-
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ların nitelikleri yerinde midir, değil midir, 1 nci 
madde vasıflarına uyuyor mu, uymuyor mu; bir 
süzgeçten geçirilmesi iktiza eder. Evet, bu Ko
misyon böyle bir süzgeç vazifesi görebilir. Ona 
bir itirazımız yok; benim şahsen bir itirazım 
yok. Ama süzgeçten geçirdikten sonra yazaca
ğı raporda, «Şu sebeple şu arkadaşlarımız nite
liği haizdir, şu sebeple de bu arkadaşlarımız 
1 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz değil
lerdir» diyebilir. Ama, «ben bunların içinden 
şu kadarını seçtim, diğerlerini seçmedim» deme
si sizin hakkinizin gaspıdır.; G-enel Kurul hak
kının gaspıdır. Anayasada yok böyle bir madde, 
yok böyle bir fıkra. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla ben bu 
3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının, nitelik esası
nın tetkiki bakımından Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna verilmesini ve raporun ona göre tan
zim edildikten sonra, o tanzim edilen rapor üze
rinde büyük seçimin Umumî Heyette yapılma
sına taraftar olduğumu bildirdim ve bunun için 
de bir önerge verdim. 

Madde tamamen kalksa, bu fıkra tamamen 
kalksa ona da rey vereceğim arkadaşlar. Olmaz 
bu... Bu, hem Anayasaya muhalif, hem hukuka 
muhalif, hem de, biraz ileri söyleyeyim, Meelis-
deki iktidarların Anayasa Mahkemesine hâkim 
olsa esasını açık açık göstermektedir. Nasıl ol
du da, bu kanunu partileriistü niteliği haiz ol
duğunu iddia eden bir hükümet getirdi buraya? 
Ben buna hayret ediyorum ve bir de sebep göre
miyorum. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir hu
susu arz etmek istiyorum. Sayın Devlet Bakanı 
İlhan öztrak müzakerelerin başında salonda idi. 
Ayrıldıkları zaman bir yetki tezkeresi bırakmış
lardır. Halen hükümet namına Adalet Bakan
lığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Nusret Her-
güner hazır bulunmaktadır. Müzakereler usulü 
dairesinde ve Komisyonla Hükümet mümessili 
hazır olduğu halde cereyan etmektedir. 

Komisyon Başkanı, buyurunuz efendim. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Biz de 
konuşsaydık da Komisyon ondan sonra söz al
saydı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takdir kendilerine 
ait. Komisyon ne zaman söz isterse vermek zo-
ranluğundayız. Sayın Rifat Öztürkçine, bilgile
rinize arz ederim. 

Yazıldı Sayın Çumralı. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECt (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Tümü üzerinde müzakerelerde yapılan ten-
kidlere Komisyon adına cevap verirken bazı 
mevzuları yüksek huzurlarınızda arz etmiş, Ko
misyonda geçen müzakereler ve Komisyon gö
rüşlerini ifade etmiş idim; fakat, 3 ncü madde 
üzerinde tekrar aynı görüşlerin bu defa başka 
şekilde dile getirilmiş olması dolayısıyle yine 
bazı hususları açıklamak mecburiyetini duy
dum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 145 
nci maddesi var. Biz burada 145 nci madde 
muvacehesinde ona uygun olarak getirilen bir 
kanunun müzakeresini yapıyoruz. Arkadaşla
rım çıkıyor, 145 nci maddeye ihtiyaç yoktur, 
diyorlar. 145 nci maddeye ihtiyaç var mı; yok 
mu, Parlamentodan Anayasa Mahkemesine 
üye seçilir mi, seçilmez mi mevzuunun müza
kere yeri elbette ki burası değildir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müzakere 
değil, temenni ediyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Devamla) — 
Bu bir temennidir, Anayasanın o maddesinde 
değişiklik yaptığımız günden bugüne çok kısa 
bir zaman da geçmiş, aradan 7 - 8 ay gibi bir 
zaman geçmiş; bu bir temenni olarak nazara 
alınır veya alınmaz... 

Şimdi, yine bu 145 nci maddenin 1 nci fık
rasının son cümlesini arz ediyorum: «... Yasa
ma Meclislerince yapılacak seçimlerde, adaylı
ğa başvurma ve seçim esas ve usulleri kanunla 
düzenlenir.» Anayasanın 145 nci maddesi bumu 
demiş. 

Şimdi, Yasama Meclislerince yapılacak se
çimlerde, adaylığa başvurmanın, seçim esas ve 
usullerinin neler olduğunun kanunla düzenlene
ceğini ve bu kanunda hangi işlerin yapılacağını 
hangi işlerin yapılmayacağını Anayasa Yüce 
Meclislerin takdirine bırakmış; kayıtlarını da 
yukarda koyduktan sonra. Şimdi, bu 145 ıuâ 
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maddenin son fıkrasına uygun şekilde kanun 
tasarısını kim getirmiş?.. Mevcut Hükümet. 
Tasarı olarak sevk etmiş, tasarı, Millet Mec
lisi komis3^onlarında görüşülmüş, Millet Mec
lisi Umumî Heyetinde görüşülmüş, oradan da 
Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş, Cumhu
riyet Senatosu Anayasa Komisyonu toplanmış, 
mevzuu müzakere etmiş, Millet Meclisinin gö
rüşünü benimsemiş «Vay efendim siz nasıl be
nimsersiniz...» Suç işlemişiz bunu benimsemek
le, büyük günah işlemişiz... 

Muhterem arkadaşlarım, ben Komisyon 
adma konuşuyorum. Meselenin polemik yön
lerine girmeye yetkim yok, yetkim olsa dahi 
böyle bir durumun içerisine girmek 'istemem. 
Yani «ördek Hüsnü hikâyesi» gibi, hani, «Yağ
mur yağdı, sen bana ördek diyeceksltn» gibi 
hiç olmayacak işlerden bahsedilir. Adalet Par
tisi gelecekmiş de, Anayasa Mahkemesine hâ
kim olacakmış da.bilmem bir sürü hikâye... 
Muhterem arkadaşlarım, biz Komisyonda 7 ki
şiyiz. Adalet Partili olarak. Komisyonun 
mevcudu 15 kişi... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Başkan kim?.. 
Başkan sizden, sözcü sizden... 

BAŞKAN — Sayın Betil lütfen... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENBECİ (Devamla) — 
Beyefendi siz birleşik olun, siz seçin. Cok ri
ca ederim Beyefendi... Yani bir yerde, arkadaş
larımın düşüncelerine göre, artık şu Meclislerde 
ekseriyet sahibi olmak, bir partinin çoğunluk 
olması kadar büyük suç, onun kadar büyük 
kötülük yok... Beyler, demokratik nizam böyle, 
rakam meselesi... Bunlara ya inanacaksınız, ya 
inanmayacaksınız. Yani, ekseriyetin dediği ol
mayacak da, ekalliyetin dediği mi olacak?.. 
Demokrasinin vazgeçilmez kaidesi bu... Bunu 
bir suçlama mevzuu yapmanın manası ne?... 
Yani, çok garip bir düşünce tarzı. Bu düşün
ceyi. anlamak mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım., 145 nci maddeye 
göre hazırlansin kanun tasarısı yüksek huzurla
rınıza gelmiş. Biz de Komisyonda görüşmü
şüz. Nitekim Komisyonda çoğaınluğumuzun 
olmadığı da belli ki, 3 ncü madde 6 ya 6 çık
mış, Başkan olarak bendenizin tercihi ile mad
de Komisyon tarafından, 6 ya 6 müsavi halde 

iken, Başkanın oyunun tarafı tercih edilmiş, 
3 ncü madde o şekilde kabul edilmiş. 

Deminki isnatlara, demıinki sözlere cevap 
vermeyi şu bakımdan da isityorum; Sayın Gün-
değan konuşurken, oturduğum yerden teessüf 
ettim, buradan da ifade etmek istiyorum, bizi 
kemalatla kem alet mevzuu yaparken Komisyo
nu kem alet durumuna geifcirdiler. Yüce Heyet 
adma vazife gören bir Komisyonuz. Bunu Yü
ce Heyet adına vazife gören kimseye «Kem alet» 
diyen kimse, Yüce Heyete de demekten çekin
mez. Ben bu manada hakaret kabul ettim ve 
kendisine iade ediyorum huzurlarınızda. Bu 
şekilde bir düşünce tarzı olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, sıra ile tenkid 
mevzularından birisini daha ele alıyorum: Ko
misyon mevcudu: 

Muhterem arkadaşlarım, dedikleri noktada 
belki haklılık var. Evet «Komisyonun tam mev
cudunun salt çoğunluğu. «Anayasadaki tabir 
bu. Kanun metnine «Komisyon mevcudunun 
çoğunluğu» denmiştir. Komisyon mevcudu de
yince ne anlarsınız?. Elbette Anayasa Komis
yonunun 15 kişiden ibaret olduğunu anlamak 
lâzım. Bu cihet, Millet Meclisi müzakerele
rinde de bu şekilde kabul edilmiş, bizim Ko
misyonumuzda da müzakereler oldu. Bundan 
evvelki celsede, Umumî Heyette de biz Ko
misyon olarak mevzuu, Komisyon mürettep 
ıdeclinin 15 kişi olarak kabul edildiğini ve Ko-
misjronumuzun da bu şekilde benimsediğini, bu
radaki «Komisyon mevcudu» ifadesinden Ko
misyonun tam mürettep adedinin kastedilmiş ol
duğunu, aksi halde başka türlü anlamak ge
rekse idi, o günkü müzakerede bulunan mev
cut adet diye, içtüzüğümüzün başka madde
lerinde zikredildiği gibi, «Toplantı açıldığı za
man toplantıda mevcut üyenin salt çoğunluğu» 
der idi demiştik.. Şimdi, Komisyon mevcu
dunun çoğunluğu, Komisyonun mürettep ade
dinin salt çoğunluğu manasına gelir; biz o mâ
nada anladık, o manada tatbik edilmesi lâzım
dır. Zaten şunu da anlamak lâzım ki; Anaya
sa Umumî Heyete «Salt çoğunluk» getirmiş. 
Diğer Meclisler de «Salt çoğunluk» tabirini ge
tirmiş, sizin, Komisyonda bir kelimeden ka
çarak bunu salt çoğunluğun 'dışına çıkarmanız 
mümkün değildir. Bunu böyle anlamak lâzım
dır. Yani, Umumî Heyette salt çoğunlukla 
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görüşülen bir mesele, bir komisyonda nasıl 
mevcudun çoğunluğuyla kabul edilir? Komis
yon toplantısı 8 kişiyle açılır, 5 kişinin dediği 
olur, şeklinde meseleyi anlamak mümkün de
ğildir. Bunu, meseleyi ters istikamette götür
mek için yahut da o şekildeki düşünceyi kabul 
ettirebilmek için mübalâğa edilerek ortaya ge
tirilmiş bir mesele olarak kabul ediyoruz. Kas
tımız, Komisyonun tam mevcududur ve tam 
mevcudun salt çoğunluğudur. Bu da Anayasa
nın ve kanunun esprisine uygun düşer. 

Muhterem arkadaşlarım; Komisyonda bir 
önseçim yapılsın.. Bu hususta Anayasamız de
miş ki «iSeçimin esas ve usullerini..» Seçimin 
esas ve usulü manasına kabul ediyoruz. Ko
misyon ne yapacak? Münhal olan yer için Se
nato Başkanlığı yahut da Meclis Başkanlığı 
bir ilan yapacak diyecek ki, Anayasa Mahke
mesinde bir üyelik münhaldır. Anayasa ve ka
nunların aradığı şartlara haiz olan kimselerin 
şu kadar süre içerisinde Meclis Başkanlıklarına 
müracaatı. Bu müracaatlar bugüne '-radar bu 
şekilde alınıyor idi. Gelen müracaatları Senato 
Başkanı tetkik edemez, Başkanlık Divanı tet
kik edemez. Yaptığı iş, sadece mevcut belgeleri 
derleyip toparlayıp, bir aday listesi şeklinde 
Yüce Heyetin huzuruna getirmekten ibarettir. 
Bugüne kadar yapılan iş bu idi. Bu şekilde 
40 - 50 kişilik yahutta 100 kişilik veya 500 kişi 
de olabilir; (Bugün Türkiye'de, Anayasa Mah
kemesine 500 kişi, 1 000 kişi kadar, üye ola
bilecek yetişmiş elemanlar vardır) Umumî He
yet bu kadar müracaatın içerisinden nasıl çıka
cak? 

iSayın Tığlı işaret ettiler; Anayasanın 55 nci 
maddesine göre, kanunlarda gösterilen yasak
lar hariç, herkes seçme ve seçilme hakkına haiz
dir. 55 nci madde böyle dedi diye, Anayasa 
Mahkemesi başka bir şey dememiş mi? Ben 
Samsun Senatörüyüm, bana Samsun'da hâkimin 
birisi mazbata verdi geldim buraya. Anayasa
dan almadım ki.. «Seçimin usulleri ve şekilleri 
kanunla tayin edilir» demiş, Cumhuriyet Se
natosu üyeleri nasıl seçilir, kimler seçer, han
gileri yetkilidir, adaylar nasıl tespit edilir; 
bunları Seçim Kanunu getirmiş; ama Anayasa
da seçimlerle ilgili bir tek 55 nci maddeyi bu-
luyorsunuz. 

Aday tespit ediyorsunuz. Bir vilâyette 100 
kişi mebus adaylığına müracaat ediyor. O vi-
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lâyet 5 kişiyi mebus seçecek ise, ancak 5 kişi
mi lis'eye alabiliyorsunuz. Böyle olunca diğer
lerinin seçim haklarını ellerinden mi alıyoruz? 
Bir yerde aday tespitinden, diğer şahısların se
çim hakkının elinden alınması ve bu suretle de 
Anayasaya aykırı hareket edilmesi manası çı
kartılamaz. Elbetteki usulleri olacak. Temsilin 
vazifesi ne? Bu memleketi kim idare edecek? 
Millet iradesi idare edecek. Buraya 36 milyon 
gelecek idare edecek değil, elbette temsilcileri 
idare edecek. Biz de Komisyonda Senato adına 
vazife görürken, Cumhuriyet Senatosunun fi
kirlerini, kanaatlerini düşüneceğiz muhterem 
arkadaşlarım. Bu işi mutlak manada da kabul 
etmemek lâzım. Benim anlayışım bu. 

Huzurlarınızda ifade ediyorum: Geçen cel
sede de söyledim. Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonunun tespit ettiği aday
ları, Genel Kurul beğenmezse ne olur? Elbette
ki muayyen bir süre sonra yahut da itiraz vaki 
olduğu zaman, mesele Genel Kurula gelmeden 
evvel Genel Kurul meseleyi tetkik etme yetkisi
ne haizdir. Kendisine gelecek bir mevzuu, şu 
hatalarınız vardır, alın yeniden tetkik edin 
demesi lâzımdır. Turlar neticesinde nisap te
min edilemediği zaman, bu meselede nisap te
min edilemiyor, adayların intihabında hata var
dır diye iade edebilir. Benim anlayışım bu. Bun
ları bu şekilde kabul etmezseniz, o zaman el
betteki Umumî Heyeti takyit edici, başı sınırla
rın içine sokucu durumların içine düşmüş ola
bilirsiniz. Bu bakımdan Anayasa Komisyonuna 
tanınan yetkiyi şu hususuyla da kabul etmek 
lâzım. Diyor ki : 

«Senato Başkanlığına vaki müracaatları, 
Senato Başkanı Anayasa ve Adalet Komisyonu
na tevdi eder.» 

Ne yapacak Anayasa ve Adalet Komisyonu? 
Bütün bu üyelerin kimliklerini, kanunun ara
dığı nitelikleri, şartların yerine getirmiş mi, 
mevcut mu, bir tahkikat geçirmiş midir, mah
kûm olmuş mudur, halen tahkikatı devam et
mekte midir, bundan dolayı bir şaibe altında 
mıdır; bunları tetkik edecek. Bütün adayların 
durumlarını tetkik eckcek; bunların içerisinde 
Anayasa Mahkemesine üye olma şartlarına haiz 
olmayan varsa, Komisyonun ret yetkisi var
dır. Diyecek ki, senin adaylığını kabul etmi
yorum. Şimdi, üyeler hakkında bu kadar de-
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rinliğine tahkikat yapan bir Komisyona, Umu
mî Heyete getirmek üzere bir tercih tanımaz 
mısmıs? Bizim yaptığımız tetkikatı, biz size na
sıl ifade edeceğiz? Ben Komisyonda falan üye
lerin durumlarını tetkik ettim; şu üyelerm, şu 
üyelerin mahzurları var, sicillerini de biliyo
rum terfilerini biliyorum, meslekte aldıkları 
disiplin cezalarını biliyorum, her şeylerini bili
yorum tetkik etmişim; ama ne yapacağım? 
Bunların tamamı hakkında bir kanaat sahibi 
olarak Yüce Heyete, Anayasa Mahkemesine 
seçilmeye lâyık üyeler bunlardır, ben sizin adı
nıza bu vazifeyi yapıyorum diyeceğiz, Komis
yon olarak Yüce Heyete bunu getireceğiz arka
daşlarım. Demin dediğim gibi bizim yaptığı
mızı beğenmezseniz, Umumî Heyetin bunu her 
zaman ret yetkisi var. Ben bunu kabul ediyo
rum, tüzüklerimizde de var, Komisyonda yeni
den seçim yapma gibi durumlar da var. 

Adayların teker teker durumlarını, Ko
misyonda tetkik eden arkadaşlar kadar diğer 
senatör arkadaşların bilmesi elbette mümkün 
değildir. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi 
arkadaşlarımızın, bu müesseselerde çalışan kim
selerle meslekî yakınlıkları da vardır. Meselâ, 
bizim Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 kişi
dir, hemen hemen hukukçu olmayan arkadaşı
mız yoktur. Bu meslekî teşekküllerin içerisinde 
bu vazifede bulunmuş, buraya aday olabile
cek kimseler meslekî faaliyetleri dolayısıyle de 
tanıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu balamdan Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna böyle bir tercihi 
tanımakta Anayasaya aykırılık olmadığı gibi, 
seçimde bir kolaklık da olaoağı kanaatindeyiz. 

Üçüncü bir mevzu var. Bu mevzuu ifade 
ederken, bir hususu daha açıklayayım. Son 
Anayasa değişikliğinde 145 nci maddeyi de
ğiştirirken, Komisyon 145 nci maddeye bir ge
rekçe yazmış. Bu gerekçeden de birkaç cümleyi 
arz etmek istiyorum: «Meclislerin oyuna sunul
madan önce nasıl bir öntetkike tabi tutulacağı
nın ve bunun hangi kurullarca yapılacağının 
da yine kanunla düzenlenmesi uygun görül
müştür». 145 nci maddeyi değiştiren gerekçede 
bu cihet var, Diyor ki; Meclislerin oyuna sunul
madan önce, yani adaylar Meclislerin oyuna su
nulmadan öce, nasıl bir öntetkike tabi tutula
cağının ve bunun hangi kurullarca yapılacağı
nın da kanunla gösterilmesi lâzım. 
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Muhterem arkadaşlarım; şimdi Cumhuriyet 
Senatosu öntetkiki Anayasa ve Adalet Komis
yonuna vermiş. Burada «Kurul» dan kasıt ne? 
Acaba bunu Başkanlık Divanına verseydi ve 
«Bu önseçimi Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı yapar» deseydi, yapar mıydı? Yapabi
lirdi; ama Başkanlık Divanının vazifeleri dola
yısıyle meseleyi tam manası ile tetkik edememe
leri nedeni ile veya Anayasa ve Adalet Komis
yonun ihtisas Komisyonu olması ve bu meslekte 
Anayasa Mahkemesi gibi yüksek bir mercie 
seçilecek kimseleri meslekî yakınlık sebebiyle 
de tanımaları gibi bir gerekçe muvacehesinde 
Komisyona vermiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu, kendi adına 
tetkiki başka hangi kurula verebilir? Anayasa
mızda böyle bir kurul yok. Senatoya bağlı böy
le bir kuruluşta mevcut değil. Kendi adına, be
nim adıma şu kurul tetkik etsin de bunu getir
sin diyeceği bir kurul mevcut değil. O halde 
tasarıyı hazırlayanlar ve Hükümet bu şekilde 
düşünmüş ve Komisyonlar da bunu benimse
miş, Anayasa komisyonları bu işi en yatkın şe
kilde yapabilir gerekçesi ile bu kanun metnini 
bu şekilde tanzim etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; kısa olarak bir 
mevzua daha dokunmak istiyorum. Tümü üze
rindeki müzakerelerde arz etmiştim; Meclisi
mizde bunun örnekleri var. Sayıştay üyelerini 
Komisyon seçer, Umumî Heyetlerde gelen tez
kere oylanmak suretiyle kabul edilir. Orada 
Komisyon seçmiş, buradaki sadece oylamadan 
ibarettir. Bizim bu meselemiz de o da yok. Her 
üyelik için üç tane adayı Genel Kurula tavsiye 
etme gibi bir durumumuz var, seçme durumu
muz da bahis mevzuu değil. 

Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlardan bi
risi dedi ki, «Meclisleri nasıl emrivaki karşı
sında bırakırsınız, bu Anayasaya aykırı düş
mez mi?» Muhterem arkadaşlarım; bir mevzua 
daha temas edeyim. Bütçe Kanununda Bütçe 
Komisyonunun yaptığı tasarı Umumî Heyete 
geldiği zaman ,Genel Kurulda kabul edilen tak
rirler Bütçe Komisyonunca reddedildiği zaman 
Cumhuriyet Senatosunun durumu, Millet Mec
lisinin durumu ne olur? Genel Kurulun kabul 
ettiği takrirleri ve değişiklikleri kabul etmeme 
gibi bir yetkiyi Bütçe Komisyonuna tanımışız, 
ondan sonra da kendi komisyonunuzda her 
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üyelik için üç tane aday tanıma gibi bir hali 
Anayasaya aykırı mütalaa ediyorsunuz; yok. 
böyle şey olmaz. Şimdi bunda bir aykırılık mev
cut değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bir hususu daha be
lirterek yüksek huzurlarınızdan ayrılacağım. 

2 - S senedir gündemimizde bekleyen mese
leler var, bir türlü çoğunluk temin edemiyoruz, 
seçim yapılamıyor. Anayasa Mahkemesi bu yüz
den binbir türlü müşkülât içerisinde toplanı
yor. 15 kişi ile toplanması lâzımdır; tam mev
cududur. Yedek üyeler dahi vazifeye çağırılmış
tır. Bir tanesinin mazereti çıksa, Anayasa Mah
kemesi toplanamaz durumdadır. Bu bakımdan 
bu kanunun ehemmiyeti de var. Biran önce se
çim yapılması ve Anayasa Mankemesindeki 
üyelerin tamamlanması bakımından, Komisyo-
muzca Millet Meclisinden gelen metin benim
senmiştir. Bunun Anayasaya aykırı olmadığı, 
iyi neticeler vereceği, Anayasa Mahkemesini 
iyi çalıştıracağı kanaatindeyiz. Diğer türlü fi
kirlerin ve düşüncelerin tamamen hadiseye ya
kıştırmadan ibaret olduğu kanaatindeyiz. 

Bu kanunun uygun olduğu ve biran öııcs 
çıkması lâzımgeldiği kanaati ile saygılarımı su
nar teşekkür ederim. (A. ?. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Söz isteyen arkadaşlarımı sırası 
ile arz ediyorum: Sayın Rıfat öztürkçine, Sa
yın Sedat Çumralı, Sayın Azmi Erdoğan, Sayın 
Lütfi Akadlı, Sayın Zihni Betil. 

Sayın Rifat öztürkçine, buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Balkanımızın- da söyledikle
ri gibi, iki seneye yakın zamandır, Anayasa Mah
kemesine gerekli oy çoğunluğu bulmak sure
tiyle üye seçmek imkânını bulamadık. Bunun 
nedenini sayın Komisyon Başkanımız arz etme
di, ben arz edeyim: 

Ben bir hekimim, bir hâlrim arkadaşımızın 
yeterlik durumunu, üstün vasıllarını -" haddimi 
bilirim - her halde avukat arkadaşlar kadar 
takdir etmeme imkân yoktur. Çünkü hâkimler
le ilişiğim yoktur. 

Fiilî durum bu olunca, bendenize bir senatör 
arkadaşım geliyor, bu aday fevkalâde iyidir di
yor, grubumuzda aşağı yukarı ne kadar avu
kat arkadaşımız var ise, hspsininde belki de bir, 
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bslklde iki ada3Tı olduğu içindir ki, biz bir ara-
ı ya gelipte bir adayın üzerinde mutabakata var

maya imkân bulamıyoruz. Zannederim M, diğer 
gruplarda da aynıdır. 

Şimdi fiilî durum bu olunca, Komisyon üye
si olan arkadaşlarımız, (nasıl ki, arkadaşları
ma lize falanca lehinde oy ver dedikleri za
man, kendilerine peşinen angaje olduğumuzu 
zannediyorlarsa) hakikaten Komisyon kararı en 
üstün bir karar da olsa, gene şaibeden kurtul
maya imkân bulamayacak. 

Bu itibarla,, bendeniz üçüncü maddeye son 
'bir fıkra ilâve edilmelini * düşünüyorum. O da 
şudur: «Komisyonun kararı Genel Kurulu bağ
lamaz» şeklinde bir fıkra ilâve edilecek olursa, 
o zaman Anayasanın öngördüğü amir hükme 
de uygun olarak bir metin hazırlamış olacağız. 
Zira, Anayasanın 145 nci maddesinin birinci fık
rasının son cümleleri aynen şöyledir: «...Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
yaparlar. Yasama Meclislerince yapılacak se
çimlerde, adaylığa başvurma ve seçim esas ve 
usulleri kanunla düzenlenir.» 

Şimdi biz bu kanunu düzenliyoruz; fakat bu 
kanunu düzenlerken, Anayasanın «gizli oy» 
hususunu da nazarı itibara almıyoruz, metinde 
böyle bir gizli oy durumu yok. «salt çoğunluk 
ile seçilir» diyor. Salt çoğunluk gizli oy mudur; 
salt çoğunluk işarı oy da olabilir. Sayın Riyaset 
Divanı, «120'ye 12 oyla kabul edilmiştir» derse, 
bu o zaman salt çoğunluk oluyor. Gizli oy duru
mu olmuyor. Bu durum karşısında hazırlanan 
bu metin Anayasanın ruhuna da uymuyor; gizli 
oy şekline de uymamaktadır. 

Gene sayın Komisyon Başkanımız, Sayıştay 
Genel Kurulunun seçilişini misal olarak verdi. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayıştay Genel Ku
rulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi namına bir 
konuyu tetkik eder ve tetkik etmiş olduğu ko
nuda verdiği karar da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Sayıştay Komisyonlarınca tetkik 
edilir. Bu Komisyonların hazırladığı metin, bir 
tasarı halinde Yüce Meclislere sunulur ve bu 
tasarılar, Yüce Meclisin tasdikinden geçtikten 
sonra, o müessesenin hesabı, kitabı ibra edilir. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi na
mına hesap görür; Anayasa Mekkemesi se, Tür-

j kiye Büyük Millet Meclisi namına değil, Türk 
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Milleti namına mahkeme eder. Burada Türk 
Milleti namına değil, Komisyon namına olmuş 
olacak. Komisyonun bu şekilde bize empoze et
meye hakkı yoktur; ancak adayların durumunu 
tetkik ile tavsiye şeklinde bir karar alabilir. 
Komisyon raporlarının müzakeresinde Yüce He
yetimizin komisyonun raporunu reddetmeye de
ğiştirmeye, geri aldırmaya yetkisi mevcudoldu-
ğu halde, bu tasarı kanunlaştığı takdirde eli
mizden bu yetkiler de gidiyor. 

Bu itibarla, önergeme iltifat buyurulduğu 
takdirde, o zaman en son söz Komisyonun değil, 
Türk Milleti namına karar veren biz üyelerin 
hakiki olacaktır. «Komisyonun kararı Genel 
Kurulu bağlamaz» demek suretiyle de, zanne
derim ki bu husus aydınlanmış olacaktır. 

Önergeme iltifat etmenizi saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın 145 nci maddesinde, Anayasa 

Mahkemesine Yasama Meclisince seçilecek üye
nin secim e^as ve usulleri kanunu mahsusla tes
pit edilir, sözü, Komisyona üç üye seçme hak
kını asla bahşetmez. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bravo. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Bu yolda 
birçok misaller verilmiştir. Hadisenin, ne Mil
let Meclisi ve Senato seçimleriyle, ne de sayın 
Cumhurbaşkanının seçeceği üyelerle mukayese 
edilmesine imkân yoktur. Hepsi bunların ayrı 
ayrı sistemlerdir, ayn ayrı kuruluşlardır. Bu 
itibarla, kendi kuruluşları çerçevesi içerisinde 
mütalâa etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarımın verdikleri misallerde haki
kat payı mevcuttur. Anayasa Adalet Komisyo
nu 15 üyeden kurulu bir Komisyondur. Bunun 
çoğunluğu 8 kişidir. Sekiz kişiden şimdi elimiz
de bulunan kanun tasarısının üçüncü maddesin
de olduğu gibi, altı kişi bir tarafta, altı kişi bir 
tarafta 12 kişi. Bu yarın pekâla 8'e de iner-, 
9'a da iner ve rakamlar küçüldükçe de 5 kişi
nin, 6 kişinin vereceği oy, 183 kişilik bir Sena
to camiasını etkiler ve o esaslara göre karar 
verdirilir. Bu mümkün değildir. Arkadaşımın 
verdiği Sayıştay misalini, bununla da mukayese 
etmek imkânı yoktur. 
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Arkadaşlar, bir hususu arz etmek istiyorum 
ve bir husus hakkında Senatonun dikkat nazarı
nı çekmek istiyorum. 

Fikret Gündoğan arkadaşımız esaslı bir 
kuşkudan bahsetti; biz demokrasinin temelini 
teşkil eden Anayasa Mahkemesine seçeceğimiz 
üyenin her türlü şüpheden, her türlü kuşkudan 
azade olmasını şart ve esas olarak alıyoruz. 

15 kişi müracaat edecek, 20 kişi müracaat 
edecek. Evet, bunlardan üç tanesini Komisyon 
seçip getirecek, geriye kalan 15 kişiden 12'sini 
reddedecek. Hangi kıstasla reddedecek? Nedir 
kullanacağı ölçü? Hangi çerçeveler dahilinde 
bu yetkisini kullanacak da Senatoyu bağlaya
cak? Bunun artık değiştirilmesine de imkân 
yoktur. Böyle bir kanun çıktı; yarın seçim gel
di, mecbursunuz bu üç kişiden birisini seçmeye.. 
Diğerlerini niçin reddettiniz, diyene karşı, Ko-
nöyonun vereceği cevap ne olacaktır? Aynı ni
teliği muhafaza ediyor, aynı şartları muhafaza 
ediyor 15 kişinin 15'i de seçilmeye lâyık kişiler; 
ama biz burada kalkıyoruz sebep beyan etme
den 12'sini kaTml etmiyoruz. 

Arkadaşlar; bu iltifat edilecek bir fikir de
ğildir. Arkadaşlarım da söylediler, ben de tek
rar ediyorum; Komisyon nitelikleri tespit eder. 
Anaya:a Mahkemesine üye olmak için kanunun 
birinci maddesinde gösterilen şartlara haiz bu
lunanları tefrik edecek, olmayanları ayıklaya
cak, bunlar bu nitelikte değildir, diyecek; ama 
Senatoya kaç kişi müracaat etmişse onları geti
recek, Ssnato her türlü kuşkudan azade ola
rak Anayasa Mehkemesi üyesini kendisi seçe
cek. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
93 sıras ayılı tasarının 3 ncü maddesi üzerin

deki müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif 
ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demire! 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efendim, 
sırada kaç kişi var, onu öğrenelim 

BAŞKAN — Biraz evvel akudum, efen
dim. 
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Kabul etmeyenler.. Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir, efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Son söz 
sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Son sez hakkı doğmamıştır sa
yın Erdoğan. 

33 neü madde üzerinde 8 önerge verilmiştir. 
Başkanlıkça önergeler, Komisyona iadesini ön
gören önerge başta olmak ve bir fıkranın çıkarıl
masını ve değiştirilmesini öngören ondan sonra 
olmak ülsere aykırılık sıralarına göre okutturu
lacaklar. Birincisini okutuyorum. 

C, Senatosu Sayın Başkanlığına 
3 ncü madde, Komisyonca kabul olunan 

şekliyle yasama meclislerinin Anayasa Mah
kemesine üye sseme yetkisini sınırlamaktadır. 
Zira, Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi, 
Anayasamıza göre yasama meclisleri genel ku
ruluna aittir. 

Bu nedenler, bir prensip oylaması yapılma
sını ve görüşümüz Genel Kurulcakabul olun
duğu takdirde, yeni bir metin tespit edilmek üze
re tasarının 3 ncü maddesinin Komisyona geri 
verilmesini öneririm. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil 3 ncü madde 
üzerindeki konuşmalarında bu okuttuğum öner
genin gerekçesini açıkça izah etmişlerdir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Önerge
nin aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben de 

önergenin lehinde söz istiyorum. 
LÛTFİ AK ADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Önergenin lehinde. 
BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde da

ha evvel söz istediler sayın Akadlı. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Tasarının gerek tümü üzerinde, gerekse 3 

ncü maddesi üzerinde yapılan müzakereler do-
layısıyle ortaya bir gerçek çıkmıştır. Tasarının 
aleyhinde konuşmuş olan muhterem üyelerin 
hepsi bir endişelerini izhar buyurmuşlardır. O 
da, siyasî organ tarafından seçilmesi icabeden 
Anayasa Mehkemesi üyelerinin Komisyonca 
daha az kadrolu bir ekip tarafından seçilmesi 
halinde, siyasî zihniyet farklarının rol oyna

yacağı noktasıdır. Kanaatimce, bu noktadaki gö-
( rüş isabetsizdir. Zira, Anayasanın 145 nci mad-
| desine göre Yargıtay 4, Danıştay 3, Sayıştay 1, 

Millet Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 ve Sa-
| yın Cumhurbaşkanı da 2 olmak üzere toplam 
I 15 üye seçilmektedir. Bu 15 üyenin 3'ü Millet 
! Meclisince ve 2'si de Cumhuriyet Senatosunca 
' seçilir. Keza, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve 
i Sayın Cumhurbaşkanı gibi politikanın tama-
[ men dışında veyahut bu yönde bir tereddüt iz
li han mümkün olmayan merciler, Anayasa Mah

kemesi üyelerinin üçte ikisini seçmektedirler. 
Demek ki, yasama Meclislerince seçilecek 5 üye 
bütün düşünce tarzı ve grüşü itibariyle muay
yen bir partinin veya muayyen bir siyasî görü
şün temsilcisi durumunda olsa dahi, esasında 

i Anayasa Mahkemesinin bütünü itibariyle siya-
ı • • • 

I sî bir fikir akdi mümkün olmayan üyeleri ek
seriyette demektir. Bundan neden endişe duyu
lur? Birinci husus bu. 

ikincisi; Anayasa Mehkemesine üye seçme 
hakkım Anayasamız siyasî organ durumunda 
bulunan Meclislere neden tanımıştır? Bunun 
sebebini de tahlil etmeye mecburuz. Siyasî or
gan durumunda bulunan Meclislerin her iki ka
nadında da bir parti çoğunlukta olabilir. Ana
yasa Mehkemesine şayet üye seçimi, muayyen 
bir partinin çoğunluğu dolayısıyle, o partinin 
arzu ettiği adayların seçilmesi şeklinde tecelli 
ediyor ise, Anayasa bunu bizatihi getirdiği 
madde ile kabul etmiştir. Bunu yadırgayacak ne 
var? 

Diğer taraftan, esasında böyle bir şeye lü
zum da vardır. Siyasî bir organı temsilen veya 
siyasî bir organ tarafından seçilmiş kişilerin 
bu heyet içerisinde vazife almasını Anayasa lü
zumlu saymıştır. Bu sebeple diyorum ki, doğru
dan doğruya şu veya bu partinin adamı olarak 
seçilmiş üyeler olabilir. Bunda hiç bir mahzur 
yoktur. 

Kaldı ki, muhterem üyelerin biraz isabetsiz 
mütalâa ettikleri bir nokta da şudur: Bugünkü 
şartlar itibariyle Adalet Partisinin ekseriyette 
olduğu gibi bir noktai nazardan hareket ede
rek fikirlerini beyan etmektedirler. Halbuki, ge
rek Anayasa Adalet Komisyonunda, gerekse her 
iki Mecliste Adalet Partisi ekseriyette değildir. 
Cumhuriyet Senatosunda 88 üyesi vardır. Mil
let Meclisinde 223 üyesi vardır. Bu iki Meclis-
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teki parti mevcudu, her ikisinde de bir çoğun
luk sayılmamaktadır. Kaldı ki, Anayasa ve Ada
let Komisyonu üyesi bulunan ve bu tasarının 
aleyhinde konuşan muhterem arkadaşlarımız, 
kendileri bizzat bu Komisyonda ekseriyette 
idile". Gelirlerdi, toplanırlardı, 6'ya 6 oy ile çı
karmazlardı veya 8'e 7 oy ile reddederlerdi, olur 
biterdi. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ekseriyet
te değil, yanlış. 

ORHAN KÜBÜMOĞLU (Devamla) — Ekse
riyette içliler efendim, Adalet Partisinin 7 üye
si vardır, 8 tane diğer partilerin. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ekseriyet 
değil ki o, 

BAŞKAN" — Lütfen efendim, lütfen karşı
lıklı. konuşmayalım. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Adalet Par
tisi ek'j ariyettedir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benim hatırladığıma göre Ada
let Partisi Anayasa Adalet Komisyonuna 7 üye 
vermiştir. Diğer grupların veya müstakil üye
lerin adedi de 8'dir, zannediyorum. Eğer bir 
yanlrJ-k varsa, telâfisi mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam elin. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Davamla) — Bu 
itibarla, 6'ya 6 olduğuna göre, tasarı 12 üyenin 
oyuna arz edilmiş ve Balkanın oy farkı ile Ko
misyondan müspet olarak çıkmıştır. Arkadaş
lar mızm 7'ye 6 yapmaları mümkündü; celsey
diler ve bunu ikmal etseydller. Buraya geldiği 
zaman da, buradaki müzakereler sırasında şa
yet muvafık görürsek, getirilen metni, ona göre 
bir mütalaa beyanımız mümkün olurdu. 

Bu tasarının, Anayasanın 145 nci maddesine 
aykırı olduğu noktasındaki itirazları da ben
deniz isabetli bulmuyorum. Zira, Anayasanın 
145 nci maddesindeki ibare aynen şöyledir : 

«Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye 
tam-ayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla 
yaparlar. Yasama Meclislerince yapılacak se
çimlerde, adaylığa başvurma ve seçim usulleri 
kanunla düzenlenir.» dediğine göre ve komis
yonlar da Meclislere niyabet en hizmet görüp, 
Meclislerin yükünü hafifletme vazifesini yeri

ne getirdiklerine göre, böyle bir kolaylığı sağ
lamış olmamız gayet tabiidir. Bunu, Anayasanın 
okuduğum bu fıkrası ile aykırı bulmaya imkân 
yoktur. 

Bu sebeple de tasarının veya 3 ncü madde
nin Komisyona iadesine lüzum görmüyoruz. 

Önergenin reddini ve 3 ncü maddenin oldu
ğu gibi kabulünü istirham eder saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Ben söz 

sıramı saym Akadlı'ya veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akadlı buyurunuz efen

dim, söz zatıâlinizde. Sayın Erdoğan sırasını si
ze veriyor. 

LÛTFİ AKADLI (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Anayasa Mehkemssinin Anayasanın kuru
luşları içerisindeki önemi hepimizin malumu
dur. Bu itibarla, Anayasa Mahkemesine seçile
cek üyenin seçim usulü üzerinde yapılan tar
tışmalar, yerinde ve isabetlidir. Benden evvel 
konuşan arkadaşlar, 145 nci maddenin «Millet 
Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye 332er» 
hükmü üzerinde durmuşlar ve bu seçme hakkı
nın Meclislere a".dolduğunu Anayasnın 143 nci 
maddesinin sarahaten ifade etmiş olduğunu be
yan etmişlerdir. 

Komisyon Başkanı, burada verdikleri iza-
i hatlarında 145 nci maddenin tadili gerekçesin

de, adayların Umumî Heyete sunulmadan ence 
entetkike tabi tutulacağını söylediler. Binae
naleyh, 145 nci maddede yapılan tadilde «Usul 
re esaslar kanınca düzenlenir» hükmü sırf, 
adayların bir cnteîkika tabi tutulması için ko
nulmuş bir hükümdür. Ycksa, secimi Umumî He
yetten alıp Komisyona tevdi etmek hakkını ve
recek mahiyet taşımamaktadır. 

Dikkat edilirse, öntetklk demektedir. Evet, 
cntetklkte, adayların niteliklerinin Komisyon 
tarafından tetkikinde ve bu nitelikleri haiz olup, 
olmadıklarını tayin ve tespitte kolaylık vardır 
ve bu. yerindedir. Ancak, secimin Meclisler ta
rafından yapılması Anayasanın 145 nci madde
sinin sarih hükmü iktizasındandır. 

Bu itibarla. Komisyonun, bu metni geri ala
rak Araya:anın bu hükmü hizasında bir tanzi
me tabi tutması icab&der kanaatindeyim. 
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Verilen misallerle bunların mahzurlarını ar
kadaşlar, uzun uzun anlatılar. Hakikaten, 
mahzurlar varittir, yerindedir. 30 kişilik, on ki
şilik bir aday listesi içerisinden üç tanesini ayı
rıp gerisini Umumî Heyete çıkarmamak yerin
de ve isabetli bir -hareket almasa gerek. 

îşin siyasî tarafını bir tarafa bırakalım; isin 
teknik ve mantıkî tarafı da böyledir. 

Verilen misallere gelince: Cumhur!:akkanı
na verilen ve diğer Anayasa Kurumlarına ve
rilen seçme yetkileri, Anayasada tespit edil
miş hükümler verilmiştir. Binaenaleyh, bunla
rın bir kanuna misal olarak gösterilmesi, yerin
de bir şey değildir. Sayıştay misalini gösterdi
ler. Sayıştayda da Anayasanın 127 nci madde
sinde bir secim bahis konusu değildir. 127 nci 
madde sarahaten Sayıştay üyelerinin atanması
nın kanunla tanzim edileceğini emretmiştir. 
Binaenaleyh, orada seçimden bahsedilmediğine 
gere, Sayıştay üyelerinin atanmaları hakkında
ki kanun hükmünün Anayasa Mahkemesine üye 
seçimi hakkındaki hükümle mukayese edilme
sine imkân yoktur. 

Binaenaleyh, tasarıdrM 3 neü maddenin 
iadesi hakkındaki önerge yerindedir ve Yük
sek Heyetin bu istikamette oy kullanmasının 
zatı maslahata uygun düşeceği kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi 
Nu-sret Hepgüner?.. 

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ NUSRET 
HEİPGÜNBR — Eendim, sayın Komisyan Baş
kanının ifade buyurdukları gerekçe ile öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kalınıyorsunuz. 
Sayın Komisyon? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Katılmıyoruz, geri almıyoruz. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
beş kişi ayağa kalkarsa yoklama zorunludur, 
ama sizin da takdirinizi kullanmanız lâzım. Sa
yınız. (A. P. sıralarından gürültüler) Anayasa 
Mahkemesine üye seçimi hakkındaki bu tasarı 
önemli bir taşandır. 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, 52 nci mad
de gerçekten, Başkanlık Divanına da bu hakkı 
tanım aktadır; fakat halen Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunda 60 sayın üyeden fazla üye 
mevcut tur. Çok zaman her kanun bu kadar da 
ilgi toplamıyor. Bu itibarla, Başkanlık kendisi
ni yoklamaya mecbur addetmiyor. Bunu arz et
mek istiyorum. 

Iîî. - YOKLAMA 

•(Tokat üyesi Zihni Betil, Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri, Manisa Üyesi Doğan Baruieuoğ-
!u, Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, Ağn Üyesi Sa
lih Türkmen, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hayri 
Dener ve Tabiî Üye Ahmet Yıldız ayağa kalka
rak çoğunluğun olmadığını ifade ettiler) 

BAŞKAN — 7 kişi ayağa kalkmıştır, yok
lama yapılacaktır, zil çalıyor efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Bravo, bravo. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bravo ne 
demek, hakkımızı kullanıyoruz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUSAL (Eskişehir) — 
Hem gelmezler, hem yoklama isterler. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, istirham 
ederim sayın Komisyon Sözcüsü.. Müsaade bu
yurun efendim. Bir hak kullanılmıştır, bu iti

barla tenkide, muahezeye hakkımız yoktur; is
tirham ederim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, bağırmaları için bir sebep yok. 

BAŞKAN — istirham ederim; ama sız sebe-
boldunuz, efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Aya
ğa kalkan üyeler teîkediyorlar. 

BAŞKAN — Hayır efendim; ayağa kalkan
lar burada, efendim. Hepsi burada, istirham edi
yorum efeniim. 

I (Yoklama yapıldı) 
I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
I hususu arz etmek zorundayım. Halen yukarıda 
ı çalışan komisyon mevcuttur, oradan mevcudu 
i istiyorum. 

Müzakerelere başladığımız zaman, yoklama-
i ya başladık 110 sayın üyenin salonda mevcudd-
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yeti tespit edilerek, yoklama sürdürülmedi, tü
züğün verdiği yetkiye göre Birleşim açıldı. 

Değerli arkadaşımız; Başkanlığa mevcudu 
daima kontrol yetkisinde olduğunu ifade bu
yurdular, doğrudur. Devamlı olarak takibettik, 
çök kanunun görmediği ilgiyi bu kanun tasarı
sının müzakeresinde gördük ve 60'm üzerinde 
demiştim, 74 üyenin mevcudiyeti tespit edil
miştir. Bu nedenle, 5 kişi ayağa kalkıp yoklama 
istemeden, Başkanlığın salondaki mevcudu na
zarı itibara alarak müzakereleri kesip yokla
maya geçmesi, kanunların Cumhuriyet Sena
tosunda müzakeresine imkân vermeyecek bir 
netice doğurur. Bu nedenle, Başkanlık va
zifesini vüs'unun kifayeti ölçüsünde kemaliy
le demiyorum, vüs'unun kifayeti ölçüsünde 
yapmaktadır. Bu nedenle Komisyonda bu
lunan arkadaşlarımızın sayısını aldıktan 

A) YAZILI SORUI 
i. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü DikeçligiVin, Turgut Buceığında kuru
lan kooperatife dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Nccmi Sönmez'in yazdı cevabı (7/12) 

4 . 4 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İsleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ederim. Saygıla
rımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsjnü Dikeçligil 

1. — 17 Haziran 1971 tarihide Muğla'ya 
bağlı Yatağan ilçesinde toplantımız vardı. 
Turgut Bucağı halkı, bucaklarında kurulmuş 
olan Turgut Kooperatifindeki yolsuzluklardan 
(bahsettiler. Ve Bakanlığa defalarca şikâyetler
de bulunmuş oHukları halde tetkik ve teftişte 
bulunulmadığını beya,n ettiler. Muğla'da avu
katlık yapan kooperatif Balkanının fazla üc-
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sonra, neticeyi ıttılalarınıza saygıyle arz ede
ceğim efendim. 

ORHAN KÜRÜIVEOĞLU (Bitlis) — Yokla
ma cetvelinde yok görünenleri bir daha okur 
musunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim yukarıdan neticeyi 
alalım da takibediyoruz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sonra
dan gelenler oldu da. 

BAŞKAN — Neticeyi arz ediyorum efen
dim. Salonda sonradan katılan sayın üyelerde 
dahil 77, Tarım Komisyonunda 10 üye, 87 üye 
tespit edilmiştir, yeter sayı yoktur. 

Bu itibarla, 18 Mayıs 1972 Perşembe günü 
saat 15,00'de toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

(Kapanma Saati : 17,17) 

İR VE CEVAPLARI 
i ret almakta olduğunu da sözlerine ilâve et-
I tiler. Ve Milletin temsilcisi olarak bu me

selenin üzerine eğilmenizi istediler. Anka
ra'ya dönüşümde keyfiyeti ilgili mercilere 
anlatmıştım. Bu keyfiyet karşısında : 

A) Halkın şikâyetine karşılık Turgut 
Kooperatifi müfettişlerinize e teftiş ve tahkik 
edilmiş midir? Edilmiş ise sonuç ne merkezde
dir. 

B) Turgut Kooperatifi Başkanı Avukat 
Cavit Karaöz'ün ayda başkan olarak almış 
olduğu ücret nedir? Bir Kooperatif Başkanı
ndı kooperatifin bulunduğu merkezde otur
ması gerekmez mi? Başkanın Muğla merkezin-

I de oturduğuna göre, kooperatifin işlerini lâ-
I yıkıyle yürütebileceğie kani ?rıisiniz? 

C) Kooperatif üyeleri adına imza sah
tekârlığının yapıldığından bahsedilmektedir. 
Bu keyfiyet müfettişlerinizin tahkikatında sa
bit olmuş ise, adı .geçen kooperatif başkanı 
hakkında ne gibi işlem yapılmıştır.? 

...» — • q > a < ; ^ » ••»« 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

— 433 — 



C. Senatosu B : 58 1 6 . 5 . 1972 0 : 1 

•T. C. 
Köy isleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Konu : Yazılı sora önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 5 . 4 . 1972 gün ve 780 - 14361/7 - 42 

sayılı yassı. 
Muğla - Yatağan - Turgut Bucağındaki 

Kooperatifin durumuyla ilgili olarak Cumhu
riyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü 
Dikeeligil tarafın/dan- Köy işleri Bakanınca 
yazıla olarak cevaplandırılmak üzere Başkan
lığınıza sunulan 4 . 4 , 1972 tarihli soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Biigllerlneze ara ederim. 
Prof. Dr. Necmi Sönmez 

Köy işleri Bakanı 
Muğla - Yatağan - Turgut Bucağındaki Koo

peratifin durumuyla ilgili clarak Cumhuriyet 
Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü Dikeeli
gil tarafından Köy işleri Bakanınca yazılı 
olarak cevaplandırılmak üzere Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına sunulan 4 . 4 . 1972 tarihli 
soru önergesinin cevabıdır : 

A) Muğla - Yatağan - Turgut Bucağı Top
rak ve Su Kooperatifiyle ilgili vaki şikâyetler 
üzerine Bakanlığımızca mahallinde -gerekli in
celeme yapılmıştır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 83 
ve 90 ncı maddelerine göre; kooperatiflerin 
işlem ve hesaplarının teftiş yetkisi Ticaret Ba
kanlığına ait bulunduğu cihetle, inceleme .ne
ticesinde Bakanlığımızca hazırlanan rapor 
21 . 9 . 1971 tarih ve 1734/79710 sayılı yazı
mızla Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Adı gr-çen Bakanlıkça Kooperatifte yapı
lan teftiş neticesinde; kp.tmn ve arasözleşme 
hükümlerine aykırı olduğu îespit edilen konu
lar ile bu hususta yapılması gereken işlemler 
mezkûr kooperatife tebliğ edilmek üzere 
21 . 1 . 1972 tarih ve 176/580 sayılı yasılan 
ile Muğla Valiliğine bildirilmiştir. 

B) Turgut Bucağı Toprak ve Su Koope
ratifi Başkanı Cavit Karaöz'e genel kurul ka
ran ile 15 000 TL. lık yıllık ücret takdir edil
miş bulunmaktadır. 

Kooperatif Anasazleşmesinin 52 nci mad
desi uyannea kooperatif başkanlarının, proje 
sahası içindeki arazisini bizzat işletmesi ve 

proje sahası içinde veya yakınında oturması 
gerekmektedir. 

Ancak önceki şikâyetler arasında yar al
madığı cihetle, Bakanlığımızca yapılan incele
me ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tespit sıra
sında adı geçen kooperatif başkanının 'ika
metgahı konusunda bir tespit yapılmamış, 
önergeniz üzerine Bakanlığımca mahallinde 
gerekli incelemeye tevessül olunmuştur. 

C) Ticaret Bakanlığınca yapılan teftiş ne
ticesinde Kooperatif üyeleri adına imza sahte
kârlığı sabit görülmemiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saf
fet VraVın, ihraç lisansına tabi olmayan hediye
lik ve turistik eşyanın PTT paket servislerinde 
gördüğü yanlış işlemin düzeltilmesine dair soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakam Rıfkı Danışmaıı'ın 
yazılı cevabı (7/39) 

20 . 4 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Anayasamızın il
gili maddesi gereğince Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına da
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Saffet Ural 

Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi 

özü : ihraç lisansına tabi olma
yan hediyelik ve turistik eşya
nın PTT Paket servislerinde 
gördüğü yanlış işlemin düzeltil
mesi Hk. 

Durum ve tatbikat 
Memleketimizi görevli veya turist olarak 

ziyaret eden veyahutta memleketimizde sürekli 
görevde bulunan yabancıların hatta T. C. uy-
ruklu vatandaşlarımızın yurdumuzdan satınal-
dıkları bazı hediyelik ve turistik eşyayı PTT 
paket postahanesi kanalı ile dış memleketlerdeki 
adreslere gönderdikleri yüksek malûmları oldu
ğuna inandığım bir gerçektir. 

Dahilî ticaretle iştigal eden müesseselerden 
genellikle Türk Parası ve bazan da clöviz ile 
alınan ve bir ihraeaat lisansına ihtiyaç göster
meyen bu gibi hediyelik ve turistik eşya, satına-
laııları tarafından paket postahanelerine posta 
ücreti karşılığında teslim edilirken hiçbir müş
külât çıkarmayan ilgili servis memurları bu em-
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tianm satıcısı ticarethane sahipleri tarafından [ 
paket postanelerine ücreti karşılığında tes
limi için yapılan müracatlerde müşkilât çıkar
makta ve paketleri kabulden bazan imtina et
mektedirler. 

Kısacası malı alan T. 0. uyruklu veya ya
bancı kişi, satıııaldığı malı PTT Paket Servisi 
vasıtasıyle onu dış memleketteki herhangi bir 
adrese gönderebilmekte ancak bunu müşterisine 
bir hizmet olarak yapmak isteyen bir satıcı 
«Siz ticaret yapıyorsunuz, Maliye Bakanlığından 
bir ihracaat lisansı almanız gereklidir» şeklinde 
yetki ve kanun dışı bir muamele ile karşılaş
maktadır. Satıcının ticaret yaptığı bir gerçek 
ise de .kanunların emrettiği vergiyi de verdiği 
do bir gerçektir. Bir ihracaat lisansına lüzum 
ve ihtiyaç göstermeyen ve özel kişilerce PTT 
kanalı ile gönderilebilen kıymet ve değerde eş
yanın satıcılar tarafından gönderilmek istenme
sinde müşkülât çıkarılmasının bir kanunî mes
nedi bulunmadığı inancındayım. Burada bahis 
konusu olan satıcının müşterisine bir yardım ve 
hizmetinden ibarettir. 

Bu yardım ve hizmetten yoksun kalan bazı 
müşteriler Amerikalılar ve NATO personeline 
anlaşmalarla tanınan özel postalama servisle
rinden faydalanmakta, bunlardan faydalanmak 
istemeyenler veya faydalanamayanlar ise çok 
defa memleketimizden hediyelik ve turistik eşya 
almaktan vazgeçmektedirler. Birinci şıkta PTT 
idaremiz hizmet yapamamış ve ücretini alama
mış ve bir gelir imkânını yabancı posta servis
lerine kaptırmış olmakta, ikinci şıkta ise yur
dumuzun ticarî imkânları kısıtlanmış ve birçok 
hallerde döviz kazanmamız önlenmiş olmakta
dır. 

Soru : Sakıncaları üs birlikte yukarıda arz 
ettiğim yanlış tatbikatın düzeltilmesi hususunda 
bir uygulama düşünülmekte midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 11 , 5 , 1972 

Başmüşavirlik 
Konu : ihraç lisansına tabi ol
mayan hediyelik ve turistik eş
ya Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi : 24 . 4 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 14463-489-7/49 sayılı ya
zınız. 
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Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet 
Ural'm, ihraç lisansına tabi olmayan hediyelik 
ve turistik eşyanın PTT Paket Merkezinde gör
düğü yanlış işlemin düzeltilmesine dair, yazılı 
olarak cevaplandırılmasını isteyen önergesi bak
landaki cevabî yazımız 2 nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Eıfki. Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
Postada Gümrük denetimi uygulaması 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı 
Kanunla değiştirilen 121 nci maddesi hükmü ge
reğince, içinde eşya bulunmayan mektuplarla 
Gümrük Vergisinden muaf kitaplar hariç, pos
ta yolu ile Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den gön
derilen eşya gümrük muayenesine tabidir. Bu 
hükme göre memleketimizden posta yolu ile yurt 
dışına gönderilen eşyanın ihraç lisansına tabi 
olup olmadığının incelenmesi yetkisini, Gümrük 
idaresi elinde bulundurmaktadır. Ancak miktar 
ve değerleri itibariyle hediye niteliğinde olan 
yiyecek ve içecek maddeleriyle memlektimiz ma
mul ve mahsullerini kapsayan posta kolilerinin, 
içinde gümrük memuru bulunmayan PTT mer
kezleri dışındaki yurt dışı koli işlemine açık 
PTT merkez ve şubelerince re'sen kabul edilerek 
yurt dışına yollanması için Gümrük İdaresince 
PTT'ye izin verilmiştir. 

Bu cümleden olarak; 
1. Yabancı memleketlerde bulanan öğren

cilere, öğrenci olduklarına dair Millî Eğitim 
Bakanlığından veya mahallî öğrenci müfettişlik-
l:rinden verilmiş belgelere dayanılarak miktar 
sınırlandırılması olmaksızın ayda bir defa gön
derilecek değeri ICO lirayı geçmeyen yerli yiye
cek ve içecek maddelerini kapsayan koliler, 

2. Türkiye'de oturan yerli ve yabancıların 
yurt dışındaki akraba ve dostlarına bedelsiz ola
rak ayda bir defa gönderecekleri değeri topla
mı 1 000 lirayı ve ağırlığı 5 kilogramı geçme
yen yerli yiyecek ve içecek maddelerini kapsa
yan koliler, 

3. Yine ayda bir defa olmak üzere, yurt dı
şındaki işçilerimize gönderileceklere münhasır ol
mak ve ticarî olmayan nitelikte bulunmak şar-
tiyle 2 nci maddede yazılı değerdeki yerli yiye
cek ve içecek maddelerini kapsayan 20 kilogra
ma kadar ağırlıktaki koliler, 
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4. Amatörler tarafından çekilip banyo etti
rildikten sonra geri getirilmek üzere yurt dışına 
gönderilecek renkli filmler ve yabancı turist
lerin çektikleri münhasıran fotoğraf filmleriyle 
kullanılmış veya kullanılmamış elbise, palto, 
pardüsü, gömlek, ayakkabı gibi kendilerine ait 
eşyaları ve memleketimizden aldıkları antika eş
yadan olmayan ve münhasıran memleketimiz 
mamul ve mahsullerinden olup kıymeti 300 lira
yı geçmeyen hediyelik eşyalar, geri getirilmek 
üzere yurt dışına gönderilecek aile ve amatör 
ve röntgen filmlerini kapsayan koliler, 

5. Türkiye'ye döviz ithal eden yurt dışında 
mukim kişilerin yanlarında bulundurdukları 
şahsî ve meslekî eşyalarla makinalar ve ağırlığı 
3 kilogramı geçmeyen gümüşten mamul zatî ve 
şahsî ziynet esyalannı ve değeri 5 000 lirayı 
geçmemek kaydıyle kanun ve kararlarla özel bir 
izne tabi tutulmamış eşyalar, 

Yurt dışı koli işlemine açık PTT merkez ve 
şubelerince gümrüğün izni aranmaksızın kabul 
edilip yollanabilir. Bunlardan başka yılda bir 
defa olmak üzere yurt dışına gönderilecek mik
tar itibariyle hediyelik niteliğinde ve değeri 
1 000 lirayı geçmeyen memleketimiz mamul ve 
mahsûllerinden olan giyecek ve sair hediyelik 
eşyaları kapsayan koliler de içinde gümrük bu
lunmayan PTT merkezleri dışındaki merkez ve 
şubelerce re'sen kabul edilmektedir. 

Buna göre turistlerin yurt dışındaki adres
lerine başkaları tarafından gönderilecek eşya
nın kabulü, Gümrük idaresinin PTT'ye verdiği 
iznin kapsamı dışında kalmakta ve bu bakımdan 
postada gümrük işlemlerinin yürütülmesinde ge
rek Gümrük Kanunu hükümlerine, gerek Güm
rük idaresince verilen müsaadeye aykırı bir ci
het bulunmamaktadır. 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
80RULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sa
nayi ve Teknoloji Balkanından sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
'Eifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ııcı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi üzer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'mn, Türkiye Sanai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575*) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nıin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'in, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço-

«cuk Bakımevinin kapatılmasına dair, Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

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
rı Ataılay'm, 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'm, 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) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1971 ve Ocak, Şubat 1972 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/4) 

I (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi' : 11 . 5 . 1972) 



V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ ıGÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler işin 
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 (M. Meclisi 
1/591) (C. Senatosu 1/71) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1972) 

2. — Devlet Memurları Kanunu 51e ilgili 
yetki kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/550; Cumhu
riyet Senatosu 1/75) (S. Sayısı : 97) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 5 .. 1972) 


