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I. - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever, son 
günlerde radyo, televizyon, gazete ve diğer ba
sın ve yayın organlarında çok yer verilen ve 
kamuoyunu geniş bir şekilde işgal eden hasta 
bâzı basın suçlarıma Sayın Cumhurbnşkanm-
ca affedilmeleri; 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, son çıka
rılan Personel Kanunu ve katı un hükmündeki 
kararnamelere göre mühendislerin intibakların
da yapılan haksızlıklar ve bu haksmhklaruı ye
ni çıkarılacak kanun hükmündeki bir kararna
me ile düzeltilmesi konusunda gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Başkanlık Divanı Seçimi, adaylar gösteril
mediği için yapılamadı. 

Danışma Kurulunun, Bütçe ve Plân Kouns-
vonu dışındaki komisyonların teki l i için parti--

\ lere düşen üye sayfalarıyla ilgili dağıtım cetveli 
i okundu. Genel Kurulun onayına sunularak, itti-
i fakla kabul edildi ve grupların aday gösterme-
İ lerinden sonra gerekli işlemin yapılacağı bildi-
! rildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde bu-
nıadığı cihetle; 

25 . 12 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15.25'te son verildi. 

Başkan 
Baskanvekili 

İsletirler Crnar> Ene 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpölat 

Yaz-ılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan'ın, Dernek, Kurum ve K u n d a 
lara yardım fonundan verilen pamVmı kam- m-
ma şekline da.i-, vau"k smu 'Ye | fv i Tk ] ^my 
ve Maliye Bakanlığına 9.">mh> 'dinişti'-. ı7 lk '^ 

SORULAR 

i 2. — Cumhuriyet Senatosu Size Üyesi Talat 
Doğaldın, 2 sayılı Kanun hükmündeki kararna

me ile Lise ve Meslek okullarını bitirenlere da

ir, yazılı soru önergesi Maliye Bakanlığına gön-

chM-iImiştir. (7/181) 

SİEİHCİ OTURUM 

AeÇnnm Saati : 15,00 

BAŞKAN : Bask.an-2.kili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLE E: Mehmet Çamlıca (Kastamonu), O. Nuri Canpölat (Konya) 

BAŞKAN — 15 nci Birleşimi acıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

î BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere-
1 lere haşlıyoruz. 

III. - BAŞSAIkLlIâ İmmAiAomm GLiNZL KURULA SUMUŞLÂEI 

BAŞKAN — Cumhuriyet .Senatosu İstanbul \ hakkındaki 647 sayılı Kanunun hatalı uygula-
Üyesi Sayın Mehmet Feyyat, «Cezalanıl infazı i maları nedeni ile yaptığım gündem dışı koııuş-
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mada (Yüce 'Senatonun sayın devrimci üyeleri) 
mealindeki beyanım ile mezkûr kanunun hatalı 
uyg'ulamıalara sebebolması nedeni ile kamuoyun
da iltibasa mahal verecek şekilde yankı yarat
tığı g'özönümde tutularak gündem dışı söz ta-
lel>ediyurum.» domekbedirler. 

Müteaddit defalar arz .ottiğim veçhile bu söz 
talebi İçtüzüğe uygun düşmemektedir. Bu iti
barla kendilerine söz veremeyeceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Say m 
Başkan, ka mu o yun d a cezaevlerindeki hükümlü
ler bugün angarya olarak istismar edilmektedir-
ler. Ben o gün eksik malûmat vermiştim, istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendini, bir konuşmayı tashih 
veya tavzih için gündem 'dışı söz istenmez. Oün-
dem dışı sözün hangi hallerde istenebileceğine 
dair müteaddit defalar izahat verdim, istirham 
ediyorum efe ııd im. 

MBHMUT FEYYAT (İstanbul) — O günkü 
konuşımam gürültüler sebebiyle 'anlaşılmadı.- So
rumlusu Senatodaki bâzı sayın üyeler oldu. 647 
sayılı Kanunun bu konudaki.. 

BAŞKAN — Söz vermedim efendim. Söz ver
mediğim halde konuşuyorsunuz. Söz veremeye
ceğimi arz ettim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — .Mesele 
çok ciddidir S âym Başkan. 

BAŞKAN — Eıendim, bu şekilde söz iste
meniz Tüzüğün maddesine uymuyor. Eğer uy
gun düşmüş olsa idi elbette verecektim. 

1. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, Devrim 
Şehidi Kubiuvj'ı anma vesilesiyle millî eğilimi
mizde öğretmen sorunu, öğretmene olan iht-iyuş 
ve lâik eğitim konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet .Senatosu Antalya 
Üyesi Sayın E-eşat Oğuz, Devrim Şehidi öğret
meli Kübilay'ı anma vesilesiyle millî eğitimim iz
de öğretmen sorunu, öğretmene olan ihtiyaç ve 
lâik eğitim konulu gündemi dışı bir konuşma 
yapmak istiyorlar. 

Sayın Oğuz, aktüel bir mevzudur. Zatı âlini
ze söz vereceğim. Aneak, burada saydığınız 
mevzular çok geniş olduğu cihetle Kubilayin 
ülüm yıldönümü vesilesiyle kısa bir konuşma 
yapmanızı rica edeceğim. Bunu istirhamı ediyo
rum. 

Buyurun eıendim, 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Devrim
den de bahset. 

BEŞ AT OĞUZ (Antalya) — Cumhuriyet 
Sena tosunun Sayın Başkanı ve değerli üyeleri, 
sizleri saygı ile selâmlarım. 

Sözlerime baslarken, 43 yıl önce irticaın hun
harca öldürüldüğü Devrim Şehidi Öğretmen Ku
bilay a, rahmet minnet, şükran ve saygı ile ana
rım. 

Kubilay bir öğretmendi ve bu öğretmen bu
güne değin öğretmenlik konusunun içinde ha
yatiyetini muhafaza ledcn bir mevcudiyettir. 

Sayın Başkanın «maruzatınım mündereeatı 
üzerinde muhtasar ifade yapmamı hususundaki 
ikazlarını şükranla karşılarım. Ancak, not ola
rak yazmıştım, Yüksek müsaadelerine dayana
rak, -en kısa zamanda arz etmeye çalışacağını. 

Değimli Senato üyeleri, bugün yurtta orta 
dereceli okullarımızdaki öğretmensizlik had 
saıimya gelmiştir. Ortaokul ve liselerimizde ki 
çocuklarımızı oluıt-acak: öğretmen yoktur. Bü
yük illerin lise ve ortaokul öğretmenleri, doy
muşluğun aklî hazmı ile özel okullara, hattâ 
dersimnelere -kayarken, Anadolu, bilhassa Doğu 
Anadolu «Öğretimdi, öğretmen» diye âdeta fer
yat ha'ünledir. Heyetler, öğretmen istemek için 
Millî Rğiıim Bakanlığının merdivenlerini âdeta 
asın-.İ! rm-akta dırlar. Liselerimizde matematik, 
. J . . . . . 
îng'dızce, ıım bilgesi, tizık, kimya gibi branşlar 
son. zamanlarda mahallî doktor, mühendis, mi
mar, veteriner, eczacı misali kıymetlerin de ta
katlerinin üstüne çıkmış; çocuklarımız boş ders
leri, Z'amnnı değerlendirmemin, artık yivleri aşın
mış öğütlerinin dışına çıkarak caddelerde avare 
dolaşmakla ; velilerin şikâyetlerinden üstün bir 
nevi, hizi.1 öğretmen yollayın diye bir isteğin fer
yadını sükûtlarında ve dolaşmalarında ifade' 
etmektedirler. 

Dokuz ay önce, Sayın Millî Eğitim Baka
nının Başkanlık yaptığı bir toplantıda, Orta
öğretim O en el Müdürü, «1 500 adet ortaöğretim 
öğretmenine ihtiyaç bulunduğu» hususunu Sa
yın Bakanın sorusuna cevaben arz etmişti. Bu 
ihtiyaç bugün (tâbirimi mazur görün) âdeta 
çığlaşmaştır; mevcuda o50 ortaokul daha katıl-

Ulusların güçlü olma vasfında millî eğitim 
hizmetlerine siyasî düşüncoir.rüı sızmamaları, (ke
limeleri daha da açıklığa kavuşturarak belirti-
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yorum» siyasî yatırımların sinmemelerinin esas 
olduğunu zikre lüzum görmem. Yüce Heyetini
zin üstün olgunluğu şüphesiz bu zorunluğun 
takdiri içindedir, ama tatbikat maalesef böyle 
değildir. Bu öğretim yılı basında 350 ortaokula 
öğretmen de bulunamamaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, eskiden beri süregel
mekte olan bir espri vardır; yeni açılan okullara 
öğretmen bulunmadığı zaman derler ki:' «Bir mü
dür; bir mühür vardır ve okul açılmıştır» ama 
şimdi ilgililer ifade ederler ki, mühür var »mü
dür yok, öğretmen kıtlığı içindeyiz. Bunun ne
denleri üzerinde durmak mecburiyeti vardır; 
Yüce Senatonun yüksek ilgisini çeker sanırım. 

Gelip geçidi hükümetler, büyük millet olma 
güçlüğü içinde Atatürk'e bağlılığın vefasına, 
sadakatine gönüllü olarak başlarını eğmişlerse 
de Türk Ulusuna öğretmen yetiştirmenin her 
şeyin üstünde mütalâa edileceği gerçeğine maa
lesef eğilememişlerdir. Seçim bölgelerimizden 
gelen tazyike mukavemet gösteremeyerek dur
madan okul açıyoruz, ama öğretmenini nasıl bu
lacağız düşünmüyoruz. Hangi öğretmene, yetiş
tirdiğimiz hangi öğretmene güvenerek açıyoruz 
•bu okulları? Türk halkını avutmanın, bekletme 
haline intikal eden ateşli intizarın sabırsızlığın
da Millî Eğitim Bakanlığı merdivenlerini bir 
aşağı bir yukarı aşındırmaya mecbur tutma
nın utancının azabını hep birlikte yaşayalım. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmen hudayina-
hit; kendiliğinden yetişen bir bitki değildir. 
Önce öğretmenlik mesleğini değerlendirmesini 
bileceğiz, önce öğretmeni memlekete hizmet ide
alinin lıeyecanıyle yoğuracağız, önce öğrencileri 
daha küçük yaşında, okul sıralarında ben subay 
olacağım, ben doktor olacağım, ben mühendis 
olacağım, özlemine benzer bir hasretin idealine 
sahip kılmak icebecler, kılamıyoruz. Bunu sağ
lamak için de öğretmenliği tanrı sanatı haline 
getirirken, maddî manevî imkânların kendisi 
için hazırlanmış olduğunu kendisine bilfiil gös
termek mecburiyetindeyiz. 

Subayı, memleketi sınırlarda korumanın 
çelik iradesiyle hazırlamaya yarayan vücudunu 
saran hâkî elbisenin intizam ve temizliğinde 
müemmen bir istikbalin ışığının mevcudiyeti 
gönüllerde cazibesine dayanılmaz bir arzunun, 
bir idealin yangını tutuşturur. Bu durum dok
torluk, mühendislik, mimarlık gibi daha birçok 

meslekler için de geçerlidir. Türk halkının ima
nı önce gözündedir veya böyle olmak durumu
na getirilmiştir. İrfan ordusu 'için aradığın ada
yı da ancak maddî zaruretlerin aileyi sıkıştıran 
baskısının okul kapılarına yığdığı çaresizler ka
labalığının arasından seçmeye mecbursun; hem 
de kadronun darlığından bahsile bu seçimi naz-

. lanmayla yaparsın; Çünkü paran yoktur, kon
tenjanın dairdir ve höj çocukları mahzun bir 
halde yola koyulurlar, evlerine dönerler. 

Büyük kentlerin, refahın duygunluğu içinde 
yaşayan ailelerinden bir tanesinin, çocuğunun 
babasına yaklaşıp da «Baba ben öğretmen ola
cağım» dediği acaba vâki mıdır? Vâki ise binde 
birdir, azdır arkadaşlarını. Gençliğinin heyecan 
ve ideal dolu yıllarını öğretmenliğe bağışlamış 
bir aileden birkaç öğretmenin çıkması da pek 
nadirdir. Çünkü, hayatını istihkar ederek ken
disini mesleğe adamış aileler, çocukları için aile
den bir fedai yeter der ve bir ikincisini öğret
men okuluna ve öğretmen olmak için o ideale 
doğru yöneltmez. Çünkü maddî imkânı dardır, 
ölçüsü bellidir. 

Değerli senatörler, Türkiye Cumhuriyetinde 
en çok ihmale, hattâ en çok gadre uğrayan 
kesim öğretmeli topluluğudur. Bunu, kendisini 
18 yaşından itibaren 45 yıl bu .mesleğe adamış
lığın tecrübesinden gelen gerçekle dolu bir sesle 
ve cesaretle ifade ediyorum. Bir milletin nasıl 
özgürlük içıinde yaşaması, sınırlarda nöbet bek
leyen ordusunun güçlüğünde ve kahramanlığın
da teminatını bulursa, içeride de var olmanın, 
Atatürk'ün diliyle muasır medeniyet seviyesine 
ulaşan anın zaferi öğretmenin, ülkücü millî heyeca
nında teminatını bulacaktır. Biz, yıllardır öğretme
nin yaşantısını, bir bakıma terk edilmişliğin sabır
lı tahammülünde ve öksüzlüğünde bıraktık. Öğ
retmen ve öğretmenlik hakkında Atatürk'ümü
zün çağın ve uyarısına yıllarca kulaklarımızı 
maalesef tıkadık. Atatürk 1923 yılında verdiği 
bir nutkunda: 

«Öğretmenlik, diğer yüksek meslekler gibi 
tedricen ilerlemeye ve her hakle refah teminine 
müsait bir meslek haline konulmalıdır. 

«Dünyanın her tarafından öğretmenler insan 
topluluğunun en fedakâr ve saygı değer uzuv
larıdır.» buyurmuştur. Atatürk'ün emirleri bu
güne kadar neden ihmal edilmiştir? Öğretmen-
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liik neden refah teminine müsait bir meslek ha
line getirilmemiştir ? 

Sayın senatörler, öğretmenin bir memur sta
tüsü içinde mütalâa edilmesi idarenin büyük 
hatasıdır. Memur, sabahın 8'inde, 9'unda vazi
fesine gelir sandalyesine oturur işini yapar ve 
akşam evine giderken, gece vaktinin kendi ta
sarrufu içinde olduğunun sevinci içerisinde evi
ne girer. Öğretmen öyle mi? Sizi, bizi, hepimizi 
y 'rişt're e. o sanatkâr inşam sahalım 8'inden ah
şamın 6'sma kadar ayaktadır, nöbettedir. Sınıf
ta da ayıııkta, nöbette de ayakta ve geceleri bir 
eğlencenin hayaline kendini kaptırmadan vazi
felerinin başındadır, kitabın basındadır ve öğ
retmeni kaderini böyle işler ve bir mum gibi ya
rar ve erir... Artık öğretmenden tahammülü
nün ve takatinin dışında fedakârlık bekleyeme
yiz. 

Millî Mücadele Devrinin ilk Millet Meclisin
de kürsüye çıkıp «Maaşlarımızı akmayalım, mil
lî savunmaya aktarılsın, Mecliste kazan kayna
sın hep birlikte, yiyelim» diyen milletvekili tipi 
nasıl tarihe karıştı kalmadı ise, o devirde ay
lardır maaş almadığı halde kuru katık;, ekmek
le nefis öldüreni öğretmen tipi de aramızda ya-
şamamaık zorundadır. 

Memlekete tüm hizmette fer agatla iştirak 
öğretmenin gönlünü, kafasını adadığı yüce bir 
idealdir. Feragat sadece öğretmenin malı de
ğildir ve bu da onun sırtına devlet eliyle ar
mağan edilen bir kisve de değildir. Zira bu du
rum öğrtmeni bir çeşit hafife almadır. Öğret
men «Bir İnkara, bir hırka» tevekkülünün uy
dusu değildir artık arkadaşlarım. Öğretmenin 
aya.«kları yere değmiş, dünyanın değiştiğini gör-
-e'h yurt hizmetinde müsavi şartların nimet

lerine sahip olma liyakatinin savunucusu haline 
g'elmiştiı*. 

Sayın senatörler, öğretmenler her yönden re
faha kavuşturulmaya maddî huzura, manevî hu
zura erdirilmeye mecburdur arkadaşlarım. 

•Sayın senatörler, Türkiye millî eğitiminde 
bir süreden beri reform yapmak çabaları sürdü
rülmektedir. Millî eğitim, reform Atatürkçülük 
çizgisinde kalındığı oranda geçerli ve tutarlı 
olur. Atatürkçülük, millî eğitim siyasetinde lâ
ik eğitimi önplânda mütalâa eder. Halbuki bu
gün, 5 - 10 kişinin oyunlarına mağlubiyetin tab
losu yatılı okullarımızda mescit açılmasına göz 

yummanın gafleti içinde tecelli etmiş, lâik eği-
• tim, Atatürkçü eğitim zedelenmeye terkedümiş-
: tir. Hepimiz Müslümanız. Bunu ilâna lüzum du

yuyor muyuz? Tanrı ile kul arasındaki nıünase-
; her:n, yüreği sıcak tutan imanın, nefsi tatnıi-
I nin. millî inancın manevî anlamını ruhta yaşa-
I manın yeri şayet okul olacaksa, Tevhid-î Tedri-
: sat Kanununa nağmen, millî eğitimle ilgili ka-
. ramlarımıza yatılı, yansız okullarımızda mescit 
• açılmasında mahzur yoktur diyelim ve gizlili-
, ğin, idareyi maslahatçılığından kendimizi ayı-
i rahın ve mert olalım. 
| BAŞKAN — Sayın Oğuz, gündem dışı ko-
| nuşmanız ço'k uzıadı. Aynı zamanda Tüzüğümüz, 
; yazılı konuşmaları 20 dakika ile tahdit etmi.ş-
: tir. Bu itibarla bağlamanızı istirham edeceğim. 
! REŞAT OĞUZ (Devamla) — Emredersiniz 
\ efendim. 
j BAŞKAN — Rica edeyim. 
\ REŞAT OĞUZ (Devamla) — Muhterem ar-
î kadaşhırım, Atatürkçülük görüsünden uzak, lâ-
i yiklik ilkesine ters düşen bir eğitim geri tepe-
[ cek bir silâhtır. Üliküeü öğretmende ve millî 
; bünvede asısı tutmavacak bir reform gülüne 
I olma mevkiindedir. Şunu ifade etmek isterim 
| ki. M.ilıî Eğitim Bakanlarımız, Bakamınız ce-
; sur olsun. Atatürkçü lâyik eğitime hürmetin bu 
• memleketin yarmı için lüzumlu bir inanç oldu

ğunu kahul etsin yeter. 
! Vaktinizi aldım özür dilerim, sizleri saygı 
! ilo selâmlarım. (Alkışlar.) 
I . . .. J 

j ;?. — Kırşehir Pycn Halı! Üzmen'in, Gumlıu-
| rhjC'tH Güven Partisinden verildiğine ve Cumlıu-
\ riyet Halk Partisine katddığına dair önergesi. 
İ (4/145) 

BAŞKAN 
1'UISl. 

Bir önerge var takdim ediyo-

Cu rn.hu riyet S en a t osu B a ska nlığına 

Cumhuriyetçi Güven Partisinden istifa ede
rek Cumhuriyet Halk Partisine geçmiş bulu
nuyorum. 

Gfereğinin yapılması için bilgilerinizi saygı 
ile arz ederim. 

Kırşehir 
Halil Özmen 

BAŞKAN 
I sunulur.. 
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S. —• Sayrıl üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/388) 

B A Ş K A N — Bir Başkanl ık Divanı tezke
resi yar takdim, ediyorum. 

Genel Kuru l a 
Aşağıda a d l a n yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalar ında gösterilen müddet ler le 
izinli sayı lmalar ı hususunun Genel K u r u l a arzı, 
Başkanl ık Divanının 20 . 12 . 1973 tar ihl i top
lant ıs ında kanaıi astırıl mıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Tekin Ar ıburuı ı 

Cumhuriyet Senatoyu 
Başkam 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi İbra
him Sovki A ta sa l ım îuostalığına binaen 20.11.1973 
tar ih inden i t ibaren 15 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
0'Ka.ii İm Allığına binaen 28 . 10 . 1973 tar ihin
den i t ibaren İTO gün. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan hastal ığına binaen 13 . 11 . 1973 tar i 
hinden i t ibaren 40 gün. 

•Cumhuriyet Senatosu Kar s Üyesi Yusuf Zi
y a Ayr ım mazeret ine binaen 27 . Tl . 1973 tari
h inden i t ibaren 15 gün. 
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4. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Tabiî Üye Sezai O'Eaıı'a ödeneğinin veril
mesine dair Başkanlık Tezkere d. (3/389) 

B A Ş K A N — Bir başka Başkanl ık Divanı 
tezkeresi var, t akd im ediyorum. 

Genel Kurula 
Has ta l ığ ı dol a yi siyi o iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet S mı a t osu Tabiî "Üyesi Sezai 
O'Kan' ın tahsisat ının verilebilmesi İç tüzüğün 
146 mo maddesi gereğince Geıml Kuru lun kara
rma bağlı o lduğundan keyfiyet yüce tensipleri
nize arz olunur. 

Tekin A n l r a n ı n 
Cn m huriye t Sena tosu 

Başkanı 

B A Ş K A N — Say m. O'mroAı (Amıhuriyot Se
na tuşu İç tüzüğünün 11G neı maddesi gereğince 
tahs isa t ın ın ödenmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenier... Etmemeliler... Kabul edil
miştir. 

o. — Ankara, Üyesi Yiğit Kokeı-'kı, Anayasa 
Eledik e m e si ne Yasama 31'e dişlerinden serilecek 
asıl ve yedek üyelikler için İçtüzüğün İli vcü 
maddesinin son fıkrası gereğince yeniden ilân 
yapılmasına dair önergesi, (4/1.46) 

B A Ş K A N — Bir başka önerge var takdim 
edivorıım. 
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ncü maddesinin son fıkrası gereğince yeniden 
iiân yapılmasına Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca karara varılmasına yüksek tavassut
larınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Yiğit Kök er 

BAŞKAN — üunduır'v Gt 

>-»\ • noü madües l)iı 

Se;ıa 
mı .s t a 

'su İçtüzü-
'.-ıl.ivi Ci

nci Kurula, vermiştir. Genel Kuralcın 
FriLET HENDKCİ (Sam.-aıı.) — Söz isti

yorum . 

BAŞKAN" — Bir dakika-efendim, sözümü bi
ti revim. Genel Kın ıı n ıran ile ilân yenil c-
nıebilir. Eski ilân 4'ncü ayda yapılmış ve üze
rinden sekiz ay gibi bir müddet geçmiştir. Bu 
itibarla, bu müddet içerisinde yeniden nitelik 
kazananda 1*111 müracaatına fırsat vermek için, 
arkadaşımız bu önergesi ile Genel Kurula bir 
maruzatta bulu 11 muştur. 

ıSöz mü isliyorsunuz efendim? 
REFET RENDECİ (Samsun) — Evet efen

dim. 

Önerge hakkında buyurun Sa-

Savm Bas-

BAŞKAN 
yın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) 
kan, sayın senatörler; 

Ama yasa "Mahkemesine Meclisi erdem seçile
cek üyelîcrle ilgili kanun hükümlerine göre, 
münhaller için bir ilân yapılmış idi. Bu iiân 
üzerine vaki müracaatlar Cumhuriyet Sen'ato-
su Anavnsa ve Adalet Komisyonuna gelmiş, 
Komisyonda, bu müracaatlar tetkik edilerek üç 
•aday üzerinde bir secini yapılmış ve Yüce Ku
rulun önüne bir rapor getirilmiş idi. Bu. halen 
gündemdedir, seçimin yapılması gerekir. 

Komisyonda, yaptığımız (Adına «ayırma» 
diyelim) ayırma ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığının ilânının üzerinden hemen hemen se
neye yakın bir zaman geçmiştir. O zaman mü
racaat eden ve Komisyonca, tefrik edilen aday
larım birçoklarının şartlarında, şekillerinde de
ğişiklikler olmuştur. Hatta bu ilânlar yapıldığı 
zaman müracaat etme imkânı ^olnıayaaı kişile
rin, şimdi bir seneye yalan zaman içerisinde 
yeniden adaylığa müracaat etmeğe hak kazan
dıkları da nazarı itibare alınırsa; bendeniz bu 
Komisyonda vaktiyle bu ayırmayı yapmış bi: 

arkadaşınız ve o Kanunun işleyişini de biraz 
daha teferruatlıca tetkik etmiş bir arkadaşınız 
olarak, şu önergenin müspet karşılanması ka-
naatındayım. Yeniden ilân yapılsın, yeniden 
müracaat imkânları sağlansın. Çünkü, biz Ko
misyonda seçim yaparken de oldukça, müşkülât 
içerisinde kalmıştık. Bir üyelik için koskoca 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde beş 
altı kişi ancak müracaat etmiş idi. Bir Anaya
sa Mahkemesi üyeliği için imkânkvnı daha ge
niş tutulması, daha yetenekli, daha bdgili, daha 
tecrübeli kimselere de müracaat imkânını ve
rebilme bakımından. Yüce Heyetinizden bu 
taktirin tasviplerinize mazhar olmasını ve ye
niden ilân yapılmasına imkân ver'kaesrm ben. 
de sizlerden rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

XAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Sayın Baş
kan, bu konunun incelenmesi fırsatının veril
mesini istiyorum. 

BAŞKAN — Efrindim, müsaade buyurursa-
mz, bu önergeyi Sayın Kökor birika.ç birleşim 
önce vermiş idi. Başkanlık Divanında İni mese
le bütün kanunî yönleri ile tetkik, edildi ve 
İçtüzüğümüzün İli- ncü maddesinin son fıkra
sı gereğince Yüks'e-k TFeyet-e sunulmasına ka
rar verildi. İçtüzük ayrıca Heyeti Umnmiye-
nin. tetkikine sunmak için herhangi bir mecbu
riyet tahmil etmemiştir. 

SIRRI A T AL AY (Kars) — Sayın Başkan, 
gündeme alınsın, görüşülsün, bir emrivaki ile 
karşı karsıya kaluumns.ni. 

SAFFET UR.AL (Bursa J _ Saym Başkan, 
Sayen Rmuleci hn ıriiM. ı^üevr-j'ivi-ılnraı Anayasa 
-•'•' Adalet Komisyonunda görüşüldüğü1 ıü 
kişi müracaatlarının şartların tetkik edilmek 
suretiyle değerlendirildiğini ,sonra Heyeti 
Umumiyeye sevk edildiğini söylediler. Bu muh
temelen bâzı müktes'ep hakların ziyama sebe
biyet verecek bir önergedir, dikkatimizi çekerim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi arz edeyim; 
her halde kâfi derecede malûmat arz edeme
dim. Bunun prosödürü şudur: Müracaat için 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ilân verir. Bu 
ilân üzerine, bu meteliği haiz solanlar müracaat 
eder. Bu •.müracaatların hepsi birden Başkan
lık tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonun 
na gönderilir, Anayasa ve Adalet Komisyonu bu 
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aryırnıayı müracaat sahipleri arasından yapar 
ve bu Resini Gazetede ilân edilir, ondan sonra 
gündeme alınır. Yani gündeme en sonunda alı
nır. 

Bu itibarla önceden gündeme alınması diy 
her hangi bir şey yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde buyurun 
efendim. Yalnız müsaade buyurun, şu 1.1.4 neü 
maddeyi okuyayım, sayın üyeler bilgi edinsin
ler. 

«Anayasa Mahkemesinin veya yüksek Hâ
kimler Kurulunun Cumhuriyet Senatosu konten
janında açılacak üyelikler içini hangi tarihe 
kadar müracaat edileceği ve ne gibi belgeler 
verileceği Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
en az 15 gün önce ilân edilir. 

Başkanlık Divanı, tespit edilen müracaat sü
resi bitiminden itibaren üki gün ilcinde, müra
caat edenler veya Cumhuriyet Senatosu üyele
ri tarafından aday ögs terileni er arasından Ana
yasanın saydığı nitelikleri haiz olanların soy
adı aKabe sırasına göi'e adlarını, soyadlarını ve 
bütün niteliklerini gösterir aday tablosunu ta: 
züo ve secim gününü tespit eder. 

Aday tablosu, bastırdarak, seçimden en az 
"•••- "ün evvel üyelere dağıtılır. Ooıu.d Iv-rul 
v a-ar ı ile yukarıdaki işlemler tekrarlanabilir.» 
Mesele bu. 

Buyurun Sayın Atalay, 

SIRRI ATATAY <'Kn-s) — Seym KökerA 
önergesi hukukî mahiyet ve mesnetten r ıA-
rumdur. Usul yönünden; yani şekil bakvmn-
dan bu niteliği haiz değildir. Söyh ki : mevcut 
İçtüzüğe göre Anayasa Mahkemesi yedek üye
liği veya ani üyeliği için bir seçim, komisyon
dan rapor ile Yim° Kurula gelecek, Yüce Ku-
v ' k n gündemine alınıp seçim yapılar A ' moda 
Sayın. Yiğit Köker, o işlem üzerinde yeni bir 
üslem yapılmasını istiyecek idi. Fakat şummk 
karşı karşıyayız: Şimdi komisyonun böyle bir 
raporu gündeme alınıp yüce Heyetin huzuruna 
gelmeden. Sayın Köker bir önerge vererek mü
racaat işleminin yenilenmesini istemektedir. Ye
nilemeye karar verme yetkisi de Genel Kuru
lundur. 

Şimdi Genel Kurulun bu hususta karar ve
rebilmesi için mesele hakkında tam bir fikre 
eahdp olması gerekir. Bu neyle mümkündür? Ko
misyonun hazırladığı seçim raporunun Cum
huriyet senatosu gündemine alınıp, buraya gel
dikten sonra bu muamelenin yapılmamasını ye
nilenmesini istemesiyle ancak mümkündür. Asıl 
"ee•••.•?!o «Tekneden önce, sayın arkadaşımız şimdi 
Cumhuriyet Senatosu huzuruna üyelerinin bil
gisi dışında olarak bir emrivaki ile gelip, mua-
ın'eleniu: yenil emmesini istemektedir. Belki mua
melenin yenilenmesini isteyen üyeler içerisinde 
ben de olabilirim ; ama işlem şekil yönünden 
doğru ve isabetli değildir. 

Biliyoruz ki, daha örme Anayasa değişikliği 
yapılmadan önce secim doğrudan doğruya Ge-

Kurul tarafından yapılmakta idi. Arvr.nsa 
değişikliği yapılarak, üyelerin iki katlı aday 
semce yetkisi komisyonumuza verilmiş bulunu
yor, bu hazırlığı komisyon Genel Kuru] adına 
yapıyor, Genel Kurul da komisyonun getirdiği 
semce isimler üzerinden bir muamele yapıyor 
idi. 

Şimdi, komisyon raporları belli bir şekli al
dıktan sonra ne şekilde değiştirilir? Millet 
Meclisinde yenileme sonunda raporlar yeniden 
hazırlanır. Cumhuriyet Senatosunda ise. konıis-
" n laımrları deimilik niteliğine haizdir. Ye
nileme üzerine, komisyona ancak Genel Kurul 
kurarı ile havale edilir ve yeni raporlar hazır
lanır. Bu sebeple Anayasa ve Adalet Komis-
y^-omuu raporu, seçim niteliğinde de olsa mu
teber ve tam bir rapordur. Onun yenilenmesi 
ve yeni bir şekle tabi tutulabilmesi için Cum
huriyet Senatosu Genel Kuruluna gelmesi, Ge
nel Kurulda ona karşı bir itirazın vaki olması 
ve '-nidan sonra Genel Kurulun bu hususta ka
rar vermesi lâzımdır. Bu olmadığı müddetçe, 
gündeme alınmış bir konu bulunmadığı bir sı
rada ve bir seviyede bir önerge ile bir yenileme 
istenmesi şekil bakınıından doğru değildir. 
Önerge bu niteliği haiz olduktan sonra komis
yonun yapmış olduğu işlemin yenilenmesi hu
susunda gerek var mıdır, yok mudur?.. Onun 
tartışmasını sonra yaparız. O tartışmaya gir
meden önce, şekil yönünden doğru değildir ve 
bu s/'v'.yeye geld'kten son^a görüşülmesi ge
rekli bir muameledir. Bu bakımdan komisyon 
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raporu gündeme aikndıiktan sonra arkadaşımız 
önergesini verir ve bu önerge üzerinde o za
man tartışma açılabilir. Bu haliyle bu önerge 
üzerind'e müziakere yapılamaz ve Genel Kurul 
tarafından bir karar alınamaz. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun raporu gündemimize 5 nci ıayda geçmiş, 
ondan sonra iaraya seçimlerin girmesi ve uzun 
bir zamanlın geçmesi dolayısıyle müzakere edil
memiş ve değişen şaıttlar muvacehesinde bir sa
yım üye Genel Kurulun bu hususta kararını is
temiş. Onunla ilgili fıkrayı tekrar okuyorum-
«Genel Kurul kararı ile yukarıdaki işlem ler 
tekrarlanabilir.» diyor. İçtüzük başka bir şe
kil göstermemiş. ('C. H. P. sıraılarından gürültü
ler.) Müsaade buyurum efendim, izah ediyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Noyi izah edi
yorsunuz; tarafgirliğinizi mi? 

BAŞKAN — Çok istirham e'Ior:»n, biraz 
ciddi olalım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok ciddiyiz. 
BAŞKAN — Şimdi sayıoı üyeler, bu İçtü

zük maddesi yetkiyi Genel Kurula vermiş ve 
Sayın Atalay'ın gösterdiği gibi her hanıgi bir 
şekil tasrih etmemiş, «Yapılabilir» demiş. Na
sıl yapılır 1. Kendiliğinden yapılmaz. Elbette 
bir önerge verilecek, bir sayın üye ta'lep ede
cek, verecek... 

SAFFET URAL (Bursa) — Sizin gibi par
tizan bir Başkan olunca1?.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın ITraıl, rica 
ederim.. 

25 . 12 . 1973 O : 1 

SAFFET URAL (Bursa) — Tescil ediyor
sunuz. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun Sayın 
Urai. Kararı ben verecek değilim, kararı sayın 
Umumi Heyet verecek. Ben îçtüzüğü okuyo
rum, bundan başka bir muamele yapamam. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

DOĞAN BARÜTÇUO&LU (Manisa) — 
Böylelikle kimi kayırıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... (0. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (istanbul) - - Usul 
hakkında söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtka efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (htanbul) — Ta

raf tutmaya lüzum yok sa / ti Başkan, oyla da 
gör. 

ÖMER UCUZAL (Eskişe-v O — Siz vazife
yi hatırlatma içini memur m^s iu'"•:;'? 

BAŞKAN — Kabul e^^yenlcr. . Önerge 
kabul edilmemiştir. (O. H. P. sıralarımdan 
gürültüler) 

Kararı herhalde ben vermedim, Yüksek He
yet verdi. 

Gündemimizde başka bir madde bulunmadı
ğı cihetle, 27 . 1.2 . 1973 Perşembe günü sn at 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,45 

..<... 

— 241 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 12 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


