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natosunun âcil şifa temennilerinin iblâğına 
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1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşlarının, 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda mevcut yasama dokunulmaz
lıkları dosyalarına dair Başkanlık Divanın
dan sözlü sorusu (6/370) 611 :612 

B) Yazılı sorular ve cevapları 612 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 

Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca açılan kredilere dair yazılı so
rusu ve Ticaret Bakanı Macit Zeren'in ya
zılı cevabı (7/254) 612:614 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş; Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve 
öğrencilere gönderilen anket üzerinde konuşarak 
bundan maksadın no olduğunun açıklanmasını 
istedi ve esas itibariyle bu gibi mevzuların Millî 
Eğitim Şûrasında halledilmesi gerektiğini bil
dirdi. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz; üyeler
den Sadi Koçaş'm vâki ikazına müteşekkir bu
lunduğunu, anketin Hükümet ve Bakanın isteği 
ile yapılmadığını, Talim, ve Terbiye Heyeti1 ve' 
genel müdürlüklerin ihtiyaç halinde anketler aç
tıklarını bu anketin hudut ve şümulünü inceliyc-
ceğini ifade etti. 

Sakarya Üyesi Turhan Kapanli; geçen otu 
rumda görüşülmesine başlanılan tomruk ve diğer 
oi'man ürünlerinin vergilendirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle yapılan konuşma
ları tasvibetmediğini, elele vererek memleket kal
kınmasında karşılaşılacak güçlükleri bertarai: 

etmek gerektiğini belirtti. 

Konya Üyesi İzzet Birand; tedavi edilmek 
üzere Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürsel'in, bugünkü durumu muvacehesinde, yur
da getirilmesinin doğru olacağını beyan etti. 

13 . 7 .1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile IV 
numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi 
tamamlandı, yapılan açık oylamada yeter sayı 
temin edilemediğinden gelecek birleşimde tekrar 
03̂  a sunulacağı bildirildi. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde ya
pılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu raporu okundu ve 
görüşüldü. Rapor istek üzerine, açık oya su
nuldu. 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 9 . 7 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı Ka 
rarm Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu okundu 
ve üzerinde bir süre görüşüldü. Komisyon bu 
birleşimde hazır bulunmadığından oylaması ge
lecek birleşime bırakıldı. 

25 Mart 1966 Cuma günü saat 15 te Birleşik 
Toplantı yapılacağı bildirildi. 
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29 Mart 1966 Salı günü saat 15 te toplanılma]; 
üzere Birleşime, saat 17,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 
Sırrı Atalay Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Cemal Yıklırım'ın, İstanbul Limanındaki kazaya 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığın,'! 
gönderilmiştir. (7/259) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi N. Zerin Tu
zun'ün, ilköğretim müfettişliği için açılan kursa 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/260) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyeyi 

Mustafa Dcliveli'nin yasama dokunulmazlığımı] 

kaldırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Kc-
misyonu raporu (3/353) (S. Sayısı : 781) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Birleşimi açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun gün
deme alınarak, raporun kabulü suretiyle yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasını ist iyen de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli günde .TI dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Deliveli, gündem dışı ya
sama dokunulmazlığınız hakkında. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; mevzuum, 

şahsan istediğim, yasama dokunulmazlığımın 
kaldırılmasına mütedair olacak. Yalnız bu izaha 
başlamadan evvel, bir noktayı hatırlatmak is
terim : Meşhur bir İtalyan avukatı, ilmiyle, 
irfaniyle ve bilgisi ile şöhret yapmış bir in
san, günün birinde bir otomobil kazası do-
layısiyle mahkeme huzuruna çıkmış ve o ka
biliyetli, bilgili ve kendi sahasında konuşma 
sanatının bütün inceliklerine vakıf olan bu 
insan, kekelemeye başlamış. Bu kadar meşhur 
bir insanın kendi müdafaasını yaparken ke
kelediğini bir mecmua etraf iyi e yazmıştır. O 
halde benim gibi bunlardan hiçbirisine sahi-
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bolmıyan bir arkadaşınız kendi mevzuu hak
kında konuşurken, müdafaasını yaparken, he
yecanlanırsa, bunun bağışlanacağı ümidiyle 
müsamahanıza, vicdanınıza sığınmak istiyorum. 
Sizlerden evvelâ bunu istirham ederim. Kal
dı ki, ben müdafaamı yapmıyorum arkadaş
lar. Ben Anayasa Mahkemesine gitmemek için 
sizden rey istemiyorum. Ben Anayasa Mah
kemesine ve Türk hâkiminin huzuruna çıkmak 
için kararınızı istiyorum. Benim müdafaam 
da o değil, tersi.. Huzur içindeyim. Ama bü
tün buna rağmen bir insanın kendisi hak
kında konuşurken nokta virgül hattâ cümle 
düşüklüğü hatasını affedeceğinizi tahmin ede
rek sözlerime başlamak isterim. 

BAŞKAN •—• Sayın Deli veli bu mevzu gün
demdedir. Yeri geldiği zaman bu beyanınızı 
yapabilirsiniz, rahatlıkla. Gündem dışı görüş
menizin Anayasa dokunulmazlığı mevzuu ile 
ilgili olmasını rica ederim. 

MUSTAFA DFLÎVFLÎ (Devamla) — Ge
leceğim, oraya, geleceğim. Lütfedin müsaade 
ediniz oraya geleceğim. 

Yasama dokunulmazlığı mevzuunda muhtelif 
takrirler ve bunun sonunda dosyalarımızın 
Anavasa ve Adalet Komisyonuna intikal eden 
hulâsasından benim şahsıma tallûk eden, sue 
isnadı ile, suç isnadını yaratan vakıayı kı
sacı hulâsa etmek isterim( (Günden dışı mı 
sesi.) 

BAŞKAN —• Sayın Deliveli. bu gündem dışı 
bir RÜrüsme mahivetinde delildir. Kendi me
selenizin müzakeresi sırasında sövl iveceğin iz 
hususlardır ve bugünkü gündemde de bu hu
sus mevcuttur. Gündemdedir, gündeme alınma
sını mı arzu ediyorsunuz? 

MUSTAFA DELÎVELİ (Devamla) — O 
halde istirhamım şudur arkadaşlar: Reisin 
bu müdahaleleri karsısında belki konuşmama 
imkân yoktur. Benim istirhamım var; o da 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasını is
tiyorum ve bu kaldırılma mevzuunda Anavasa 
ve Adalet Komisyonunun benim talebim isti
kâmetinde lütfetmiş oldukları kararın günde-
deme alınmasını ve benî mahkemeye sevk etme
niz için reylerinizi talebedivorum. Bu işin 
öne alınmasını sizlerden istirham ediyorum. 
öncelik kararı alındığı zaman reylerinizi yal
nız mahkemeye gitmek istikâmetinde kulla

nırken bana da söz vermenizi istirham ede
ceğim, hürmetlerimle. (A. P. sıralarından bra
vo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli'nin ısrarı ve 
gündem dışı konuşması karşısında ilgili ko
misyonun bu hususta bir öne alma önergesi 
mevcut değildir. Gündemde sırası g'eldiği za
man gereği yapılacaktır. 

2. — Sivas Üyesi Rifat Öçten, Devlet De
miryolları Genel Müdürlüğünde yapıları yol
suzluklar hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu ra.porunun görüşülmesinde 
komisyonda olduğu, için bulunmadığını, bu 
sebeple kanunun tekrar gündeme alınmasını, aksi 
taktirde aynı konuda araştırma açılması isteğin
de bulunacağına, dair demeci. 

Sayın Rifat öçten zaptı sabık hakkında bu
yurun. 

RÎFAT ÖÇTEN (Sivas) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, bundan evvelki, oturumda gün
demin başında Devlet Demiryollarındaki suiis
timal hakkında yapılan Senato araştırması 
raporunun görüşülmesi yer almıştı. Fakat 
üzerinde görüşülmediği için haklı olarak gün
demden kaldırıldı. Bu araştırmanın yapıl
ması talebi tarafımdan yapılmıştır. Aşa
ğı • yukarı beş aya yakın gündemin basında 
ver almakta idi. Ve buna ait vesikaları ihtiva 
eden on kiloluk çantayı ben buraya taşıdım. 
O gün, 24 Mart Perşembe günü gündemin 
başında konuşulması icabederken o zaman cel
seyi idare eden Sayın Başkan Sırrı Atalay 
Bakanlığın yetkili mümessili burada bulunma
sına rağmen, onu mevcut gündemdeki tasarı
larından sonraya bıraktı. Ve saat dörde kadar 
burada oturdum. Bâzı senatör arkadaşlarımın 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ait dosya
ları tetkik eden bir numaralı alt komisyo
nun da üyesiyim. Komisyonumuzun Başkanı 
Sayın Âmil Artüs bu dosyaları görüşmek için 
beni komisyona davet ettiler. Çünkü bu me
sele de müstacel mesele haline gelmiştir. Bi
liyorsunuz ki, gündem dışı konuşmalarda do
kunulmazlık dosyalarının bir türlü aşağıya 
indirilin ediği şikâyet konusu olmuş idi. Sayın 
Âmil Artüs'e gündemde görüşülecek mevzuum 
olduğunu beni affetmesini beyan ettim. Ben 
bizzat, divandaki memur arkadaşı, bu iş gö-
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rüşüldüğü zaman telefonla haberdar edece
ğim dediler ve hattâ Başkan kendisi bizzat 
gelmek suretiyle memur arkadaşa o da numa
rasını da vermek suretiyle komisyon ı^esaisi-
ne beni ithal ettiler. Memur arkadaşın ihmali 
veyahut unutkanlığı neticesi olacak ki, bu mev
zu görüşülürken bize malûmat verilmedi. 
Halbuki komisyonun raporu, okunacaktı. Ra
porun yarısı okunmadan ben yukardan inebi
lirdim. Şu halde benim bir taksiratım ve ku
surum olmadan gündem dışına çıkmış 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/481) 

BAŞKAN — Gündem hakkında söz bitmiştir. 
Bir izin tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb

rure Aksoley'in hastalığına binaen 9 . 3 . 3966 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sa
yılın ası Başkanlık Divanının 23 . 3 . 1966 tari
hindeki toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Y. 
Sara Atalay 

BAŞKAN - Sayın Mebrure Aksoley'e 20 
gün müddetle izinli sayılmasına mütedair tez
kereyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'̂. —• Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 
Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sebe
biyle Türkiye Büyük Mîllet Meclisi üyeliği 
ile alâkası kalmadığına ve Cumhurbaşkanlığın
dan ayrılmış bulunan Cemal Gürsel'in Anayasa
nın 70 nci maddesi uyarınca Tabiî Üye olarak 
Cumhuriyet Senatosuna katıldğına dair Baş
kanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum; 

Genel Kurula 
1. Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gürsel'in 

Cumhurbaşkanı sıfatları kalktığından Anaya-

bulunuyorum. İçtüzüğümüzde buna ait âmir bit 
hükümde yoktur. İçtüzüğümüzde âmir bir hü
küm bulunmadığı zaman umumi hükümlere 
başvurulması icabeder. Umumi hükümlerde 
eski hale getirme talebi vardır. Ben de siz
lerden bu mevzuun tekrar gündeme alınma
sını ve eski hale getirilmesi talebimin kabu
lünü istirham ediyorum. Ve bunun için bir 
önerge veriyorum. Şayet kabul edilmediği tak
dirde aynı mevzuda yeniden Meclis araştır
ması talebedeceğimi arz ederim. 

sanın 70 nci maddesi gereğince Cumhuri
yet Senatosu Tabiî üyesi olmuşlardır. 

2. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Cevdet 
Sunay'm Anayasanın 95 nci maddesi gereğince 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı 
sona ermiş bulunmaktadır 

Bilgilerinize sunulur. 
1. Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN —• Ittılâlarınıza sunulmuştur. 
5. — Rahatsızlığı sebebiyle Cumhurbaşkanlı

ğından ayrılmış ve halen tedavi altında bulunan 
Cemal Gürsel'e Cumhuriyet Senatosunun âcil 
şifa temennilerinin iblâğına dair Cumhurbaş
kanınca seçilen üyelerden Sadi Koçaş'ın önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyoruz, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı Sayın Cemal Gürsel'in 

rahatsızlıklarından dolayı Devlet Başkanlığı 
görevine devanı edemiyecekleri hakkındaki ta
bip raporu üzerine 28 Mart 1966 Cumhuri
yet Senatosu Üyesi Sayın Cevdet Sunay Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cum
hurbaşkanlığına seçilmişlerdir. Sayın Gürsel 
Anayasamız gereğince Cumhuriyet Senatosu
nun Tabiî Üyesi olmuşlardır. 

Bütün hayatı boyunca mütaaddit cephe
lerde gösterdiği kahramanlıklara, hayatının 
son günlerinde de bir yenisini katarak mil
leti yeni bir badireden kurtarmak gayretiyle 
27 Mayıs Devriminin liderliğini tereddütsüz 
kabul eden Sayın Gürsel'in bu hareketi mil
letimizin müşkül anlarda büyük evlât ye-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tiştirmek âdet ve kabiliyetinin en canlı ve en 
yeni örneklerinden biridir. Sayın Gürsel'in 
bugünkü sıhhi durumu inandığı dâvanın en 
mükemmel Şekilde tahakkuku uğrunda yap
tığı çetin mücadelenin tabiî bir neticesidir. 
Tarihimizin kendilerini bu yönleriyle de de
ğerlendireceği muhakkaktır. Cumhuriyet Se
natosunun böylesine üstün meziyetlere sahip 
bir kahramanı üye olarak yeniden kazandığı 
bugün rahatsızlıklarından dolayı kendilerine 
âcil şifa ve asil milletimize, ailesine ve ya
kınlarına sabır temennilerimizin Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığınca Türk Milletine ve aile
sine ulaştırılmasına müsaadelerinizi arz ve tek
lif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Sayın Koçaş tarafından verilen 
ve yüksek ittılâlarınıza arz edilen yazının ge
reği Başkanlıkça yapılacaktır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçim-
lerırıe dair olup Başkan bulunduğu için bun
dan evvelki seçime girmiyen Balıkesir Üyesi 
Enver Aka'nın bu seçimlere katılmaması, mev
cut münhallere seçilmiş bulunan Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk ile Eskişehir Üyesi Ömer TJcu-
zai'ın bu seçimlere katılması hakkındaki Baş
kanlık Divanı kararı ve bu konu ile ilgili Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşlarından, Baş
kanlık Divanı kararını Yüksek Heyetinize arz 
ediyorum. Kararın konusu, Sayın Balıkesir Se
natörü Enver Aka, ile Sayın Çorum Senatörü 
Safa Yalçuk ve Sayın Eskişehir Senatörü Ömer 
Ucuzal'a ait seçimdir. 

RİFAT ÖÇTEN (Sivas) — Efendim benim 
meselemin halledilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim sunuşlardayız. Su
nuşların halledilmesi lâzımıdır. İçtüzüğün 
44 neü maddesine göre birinci mesele sunuşlar
dır. Sunuşlar halledilmeden diğer meselenin 
halledilmesine imkân görmemekteyiz. 

Başkanlık tezkeresi ve raporları okuyoruz. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divavnmm 

28 . 3 . 1966 tarihli toplantısında alman 20 nu
maralı Karar ve Anayasa - Adalet Komisyonu 

raporları ilişik olarak sunulmuştur. 
Başkanlık Divanı kararı yüksek tasvipleri

nize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçimlerine dair, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanimi! 
28 . 3 . 1966 gün ve 20 No. lu kararı ile Anaya
sa ve Adalet Komisyonunun 5 . 3 . 1966 ve 

22 . 3 .1966 tarihli mütalâaları 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 

DİVANI KARARI 
1. Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Sa

fa Yalçuk, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve Ba
lıkesir Üyesi Enver Aka'nın 1/3 seçimlerine 
katılıp katılmıyacaklarına dair, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun mütalâaları üzerinde 
yapılacak müzakerelerin kısım kısım, görüşülme
si kabul edildi ve Cumhuriyet Senatosu eski Baş
kanı Enver Aka'nm durumu tetkik olundu : 

a) Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
22 . 3 . 1966 gün ve 29 Karar sayılı mütalâasın
da da belirtildiği veçhile Sayın Aka'nm bu se
ne yapılacak 1/3 seçimlerine katılmaması ve 
bulunduğu Balıkesir Grupu seçimlerine girince
ye kadar Senatör olarak kalmasının gerektiğine 
oy birliği ile karar verildi. 

b) Çorum Senatörü Safa Yalçuk ile Eski
şehir Senatörü Ömer UcuzaPm durumları hak-
kındaki Anayasa ve Adalet Komisyonunu* 
5 . 3 . 1966 ve 22 . 3 . 1966 tarihli mütalâaları 
okundu, alman her iki karar arasında büyük öl
çüde mübayenet bulunduğu, Komisyonun son 
mütalâasının yerinde olmadığı ve Sayın Ömer 
Ucuzal ile Safa Yalçuk'un grupları seçime ka
tıldığı takdirde kendilerinin de seçime katılma
sına çoğunlukla karar verildi. 

2. Bu iki konu üzerinde Genel Kurulda, 
müzakere açıldığında, (a) bendindeki kararın 
Sayın Kudret Bayhan ve (b) bendindeki kara
rın da Sayın Sırrı Atalay tarafından cevaplan
dırılması, oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 

Fikret Turhangil Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 

Başkanı yerine Başkanvekili 
Kadri Kaplan Hilmi Onat 
Başkanvekili İdare Âmiri 

(Bulunamadı) 
Kâmil Karavelioğlu Necip Seyhan 
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İdare Âmiri 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Nahit Altan 

Kâtip 
(Bulunamadı) 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

idare Âmiri 
Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Nizamettin Özgül 

Kâtip 

Kudret Bayhan 
Kâtip 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ye Adalet Komisyonu Raporu 

22 . 3 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
tlgi : 12 Mart 1966 tarihli ve 6168 sayılı 

yazıları : 

tlgide belirtilen yazılarına esas mütalâa is
temi Komisyonumuzun 21 Mart 1966 tarihli 
Birleşiminde ilmî görüşlerine müracaat edilen 
Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Tahsin Bekir 
Balta, Prof. Bahri Savcı ve Prof. Turan Güneş 
hazır bulundukları halde tetkik ve mütalâa 
olundu. 

Komisyonumuzdan mütalâa istemi, biri, 1964 
Cumhuriyet Senatosu üçtebir yenileme seçimle
rinde Cumhuriyet Senatosu Başkanı bulunan 
ve seçildiği ilin dâhil bulunduğu grup kur'ada 
çıkıp seçime girdiği halde Anayasanın Geçici 
10 ncu maddesi gereğince hakkında ad çekme 
işlemi uygulanmıyan Enver Aka'nm 1966 
Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçim
lerine katılıp katılnııyacağı ve ikincisi 1964 
seçimlerinde kur'a isabet eden grupta olmıyan 
ve Çorum ile Eskişehir illerinde mevcut mün
hal! er sebebiyle ve Anayasanın 74 ncü ve Cum
huriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanununun 
4 ncü maddesi gereğince mezkûr illerde yapılan 
seçimlere girip kazanan Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri Safa Yalçuk ile Ömer Ucuzal'm dâhil 
bulundukları grup ad çekmede çıkar ve seçi
me girmesi gerekirse adı geçen üyelerin de bu 
seçimlere girip girmiyecekleri konuları hak
kındadır. 

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

I - Cumhuriyet Senatosu esüd Başkanı En
ver Aka'nm durumu : 

Prof. Tahsin Bekir Balta, Prof. Bahri Sav
cı ve Prof Turan Güneş'ten kurulu heyet bu ko
nuda ; 

Meseleyi yürürlükte olan mevzuata göre mü
talâa ettiklerini, Anayasanın 73 ncü maddesi 
gereğince her iki yılda bir Cumhuriyet Senato
sunun üçte birinin yenilenmesinin gerektiğini, 
Anayasanın haddizatında bölgesel üçlü grup 
sistemini değil üyeyi esas alan ad çekme şekli
ni düşünmüş olduğunu fakat 304 sayılı Kanu
nun bunu bölgesel kur'a şeklinde ka'bul etmiş 
olduğunu bunun da Anayasaya aykırı olmadığı 
kanaatini taşıdıklarını, Anayasanın geçici 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının bir. istisna 
hükmü olduğunu, bu istisnanın Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı sıfatından doğduğu, aslola-
nın bu sıfat kalktığında ad çekme işlerine gir
mesinin olduğu, fakat Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri Seçimi Kanunu hükümleri muvacehe
sinde buna imkân olmadığını ve Anayasanın 
73 ncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 
6 yıllık Cumhuriyet Senatosu üyeliği süresini 
tamamlamasının gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bu mütalâa Komisyonumuz üyelerince de 
paylaşılmış ve Cumhuriyet Senatosu eski Baş
kanı Enver Aka'mn 1966 seçimlerine girmeme
sinin gerektiği ve 6 yıllık Cumhuriyet Senato
su üyeliği süresini tamamlamasının icatbettiği 
sonucuna varılmıştır. 

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

Komisyonumuzca bu konuda 5 Mart 1966 
tarihli ve esas 31/4970, Karar 26 sayılı karar 
ile bir mütalâa verilmiş olduğundan konunun 
yeniden incelenebilmesi için Komisyon üyele
rinden Ekrem Özden bir tekriri müzakere tek
lifi getirmiş ve bu teklifin kalbulü üzerine ko
nu yeniden tetkik ve mütalâa olunmuştur. 

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

Münhal üyeliklere yapılacak seçimlerde, se
çilen üyelerin Anayasanın 73 ncü maddesinin 
son fıkrası gereğince yerine seçildiği üyenin 
süresini tamamlıyacağı, zira; 73 ncü maddenin 
son fıkrasının maddenin tümünü kapsıyan ge
nel bir hüküm olduğu, gerek 73 ncü maddenin 
tedvin şeklinin ve gerekse kabul ettiği sistemin 
(periodik yenilemenin) bu sonucu ortaya koy-
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duğu, Cumhuriyet Senatosunda Devlet Başka
nınca seçilen üyeler .olmasa idi de bu hükmün 
konmasının-ieaibedeeeği, geçici 10 ucu madde
nin intibak ve intikali temin ettiği, haddizatın
da Anayasanın periodik yenilemede bölgesel 
üçlü grup sistemini değil üyeyi esas alan ad 
çekme şeklini düşündüğü, gerçekten Cumhuri
yet Senatosu üyeliğinin 6 yıl olduğu ve geçici 
10 ncu maddenin birinci fıkrasının son cümle
sinden münhale seçilenlerin dahi bu altı yıllık 
süreyi tamamlıyacakları sonucunun çıkartılıp 
savunulabileceği fakat kendilerinin buna işti
rak etmediklerini, periodik yenileme sisteminin 
uygulandığı müesseselerde genellikle münhale 
seçilen üyelerin, yerine seçildiği üyenin süresi
ni ikmal ettikleri, şeklindeki görüşlerini savun
muşlardır. 

Komisyonumuzun ekseriyeti bu görüşü be
nimsememiş ve Anayasanın geçici 10 ncu mad
desinin birinci fıkrasının son cümlesinin, «... an
cak, ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu 
ad çekmeye girmez.» şeklinde/ki âmir hüküm 
muvacehesinde Anayasanın 73 ncü maddesinin 
birinci fıkrası gereğince Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri Saya Salçuk ve Ömer Ucuzal'm altı yıl
lık Cumhuriyet Senatosu üyeliğini ikmal etme
lerinin gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Mütalâaten Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. S. Sarıgöllü 

Kâtip 
Yozgat 

Ömer Ucuzal ile Safa 
Yalçuk hakkında alman 

karara muhalifim 
şerhim eklidir 

S. Artukmac 

Tabiî Vye 
M. Ataklı 

N. Tuna 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Afyon Karahisar 
M. Y. înceoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Bulunamadı 

Diyarbakır 
Komisyonca alman her 

iki karara da muhalifim 
şerhlerim eklidir 

A. Erdoğan 

Hatay istanbul 
M. Delivcli Ömer Ucuzal ile Safa 

Yalçuk hakkındaki müza
kerelere katıldı kararda 

bulunamadı 
E. özden 

Samsun Sivas 
R. Eendeci R. Öçten 

Tokat Uşak 
Ömer Ucuzal ile Safa Ömer Ucuzal ile Safa 

Yalçuk hakkında alman Yalçuk hakkında alı-
karara muhalifim. nan karara muhalifim. 

Şerhim eklidir. Şerhim eklidir. 
Z. Botil K. Coşkunoğlu 

MUHALEFET ŞERHÎ 
Kanaatimizce, Cumhuriyet Senatosu üyeliğin

de - bu üye ister genel oyla seçilmiş ister Cum
hurbaşkanınca seçilmiş olsun - istifa ve vefat 
gibi bir sebeple boşalma olursa, boşalan üyeliğe 
seçilen kimse, 6 yıl süre ile seçilmiş olmayıp ye
rine seçildiği üyenin süresini tamamlar. Zira, 
Anayasanın 73 ncü maddesinin son fıkrası; 
3 ncü fıkrasına münhasır ve onu tamamlıyan bir 
hüküm değildir. Aynı maddenin 1 ve 2 nci fık
ralarına da sâri ve şâmil bir hükümdür. 

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

2. Cumhuriyet Senatosunda üç katagori ha
linde üye vardır: 

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

alındığı zaman hemen anlaşılır ki, genel oyla 
seçilen üyelerle Cumhurhaşkanmca seçilen üye
ler arasında, bunların üçte birinin her iki yılda 
bir yenilenmesi bakımından hiçbir fark yoktur. 

73 ncü maddenin üçüncü fıkrası, Cumhurbaş
kanınca seçilen üyeliklerde boşalma halinde ye
rine seçeceği üyeyi Cumhurbaşkanının ne kadar-
lık bir süre içinde seçeceğini tesbit etmektedir. 
Hattâ bu fıkra, 73 ncü maddeye konulmaz, 74 ncü 
maddeye üçüncü fıkra halinde de konulabilirdi. 
Ve o hüküm için bu suretle yer intihabedilmesi 
belki de daha isabetli olurdu. 

3. Anayasa vâzımm, Cumhurbaşkanınca se
çilen üyeliklerde boşalma halinde seçilen kimse-
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nin, yerine seçildiği üyenin süresini tamamla
masını fakat genel oyla seçilen üyeliklerde boşal
ma halinde seçilen üyenin, 6 yıl süre ile üyelik 
yapmasını düşünmesi için, başka deyimle, Cum
hurbaşkanınca seçilen üye ile genel oyla seçilen 
üye arasında üyeliklerinin süresi bakımından 
bir fark mülâhaza etmesi için de hiçbir sebep 
yoktur. Aksine, 73 ncü maddenin ikinci fıkrası, 
Anayasa vâzıının böyle bir farkı düşünmediğini 
gösterir. 

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

Cumhuriyet Senatosu seçimi ile birlikte yapılır.) 

Bu hüküm, Cumhurbaşkanınca seçilen üye
liklerde boşalma halinde yeni üyeyi Cumhurbaş
kanının bir ay içinde seçmesi gerektiği hakkın
daki 73 ncü maddenin üçüncü fıkrasına müte
nazır olarak, genel oyla seçilen üyeliklerde bo
şalma halinde yerine seçileceklerin iki yılda bir 
yapılacak Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi 
ile birlikte seçilecekleri prensibini getirmekte
dir. Böyle bir fark, mâkuldür. Zira, Cumhur
başkanınca seçilen üyelerin seçmeni tek şahıs
tır. Teık şahsın, seçtiği üyeliklerde boşalma ha
linde yerine seçeceği kimseleri kolaylıkla ve kı
sa zamanda seçmesi mümkündür. Fakat genel 
oyla seçilen üyeliklerde boşalma halinde seç
men tek şahıs değildir. îl veya iller öcüsünde 
seçim yapmaijftn, sık sık katlanılamryacak bir
çok külfet ihtiyarını gerektirdiği ise aşikârdır. 

5. Anayasanın geçici 10 ncu maddesinin ilk 
fıkrası sonunda yer alan, (... ancak, ikinci yıl 
sonunda seçilmiş olan üyeler bu ad çekmeye 
girmez.) şeklindeki hüküm de, aksine anlayış 
için haklı bir mesnet sayılamaz. Çünkü bu hü
küm, bir müstakil hüküm değildir. Bir fıkra 
da değildir. Sözü edilen geçici 10 ncu madde
nin ilk fıkrası ince bir dikkatle göz önüne alın
dığı zaman, (ikinci yıl sonunda seçilmiş olan 
üyeler) sözünün, sadece ve münhasıran (73 ncü 
maddenin ikinci fıkrası hükmünün uygulanma
sı suretiyle ilk iki yıl sonunda seçilmiş olan üye
ler) anlamına geldiği, (Cumhuriyet Senatosu 
üyeliklerinde istifa ve vefat gibi sebeplerle hu
sule gelen boşalmaları doldurmak için 74 ncü 
maddenin ikinci fıkrası hükmünün uygulan
ması suretiyle ilk iki yıl sonunda seçilmiş bu
lunan üyeler) i kapsamına almadığı kolayca 
anlaşılır. 

6. Bu açıklamaların aksine bir görüşün ka
bul edilmesi, Cumhuriyet Senatosunun genel 
oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin 
üçte birinin her iki yılda bir yenilenmesi pren
sibini esasından zedeliyecektir. Zira, zaman 
içinde istifa ve vefat gibi sebeplerle boşalma
ların çoğalması halinde, iki veya daha fazla üye 
seçen bâzı illerde, hattâ birçoik illerde süresini 
normal olarak dolduran üye için ayrı zamanda, 
boşalan yere seçilen üyenin 6 yıllık süreyi dol
durması suretiyle yapılacak seçim için ayrı za
manda seçimler yapılacak ve böyle bir uygula 
ma, hem uygulama güçlük ve külfetleri doğu
racak, hem de yenilenen üyelerle yenileme sı
rası henüz gelmemiş bulunan üyeler arasında 
muhafazası gereken denge esasından bozula
caktır. 

Sonuç : 
îşte bütün bu sebeplere dayanarak Komis

yon tarafından alman ve boşalan üyeliklere se
çilenlerin sürelerinin altı yıl olduğuna müteda
ir bulunan karara muhalif bulunuyoruz. 

Zihni Betil Kâmil Coşkunoğlu 
Sadık Artukmaç Azmi Erdoğan 

MUHALEFET ŞERHÎ 
Başkanlık sıfatı dolayısiyle kur'aya dâhil 

olmıyan Başlkanm, bu sıfatı zail olunca ve da:ha 
evvel seçim çevresindeki il de seçime girdiğin
den seçim tenazurunu temin bakımından da 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir'deki bir üyelik 
için otomatikman dört sene için seçime girmesi 
lâzımgeldiği kanaatinde olduğum için muhali
fim. 

Azmi Erdoğan 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

5 . 3 . 1966 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 
Anayasanın 73 ncü maddesinin 3 ve 4 noü fık
raları hakkındaki mütalâa istemi, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığınca Komisyonumuza hava
le olunmakla Komisyonumuzun 23 Şubat 1966 
tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Anayasamızın 73 ncü maddesinin birinci 
fıkrası gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeliği 
6 yıldır. Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince 
Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum-
hurhaşkanınca seçilen üyelerin üçte biri her 
iki yılda bir yenilenir. 
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Yine 73 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğin
ce Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
boşalma olursa Cumhurbaşkanı bir ay içinde 
yeni üyeleri seçer. 

Aynı maddenin son fıkrası ise boşalan üye
liğe seçilen kimsenin, yerine seçildiği üyenin 
süresini tamamlıyacağını âmirdir. 

Anayasanın 74 ncü maddesinin ikinci fıkra
sı da, Meclislerin ara seçimlerinin her iki yılda 
bir Cumhuriyet Senatosu seçimleri ile birlikte 
yapılır hükmünü ihtiva etmektedir. 

II - işaret edilen hükümler muvacehesinde; 

a) Cumhuriyet Senato'sunun genel oyla se
çilmiş üyeliklerinde vukubulacak boşalmalar 
üçte bir yenileme seçimlerinde doldurulacak
tır. 

b) Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaş
kanınca seçilmiş üyeliklerinde vukuıbulacak 
boşalmalarda Cumhurbaşkanı bir ay içinde ye
ni üye seçecektir. 

c) Anayasanın 73 ncü maddesinin son fık
rası hükmü, genel oyla veya Cumhurbaşkanın
ca seçilen üyeler gibi bir tefrika yer vermiyen 
genel bir hüküm olup, genel oyla veya Cumhur
başkanınca seçilen üyeliklerde her hangi bir 
sebeple vukübulan boşalmalarda; Cumhurbaş
kanınca veya üçte bir yenileme seçimlerinde 
genel oyla seçilen üyeler, yerine seçildikleri 
üyelerin süresini tamamlıyacaklardır. 

d) Anayasamızın kaıbııl etmiş olduğu üçte 
bir yenileme sistemi de arz edilen görüşü zorun
lu kılar. 

Yüksek Başkanlığa mütalâaten saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Afyon Karahisar 
M. Y. Inceoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. 
Â. Artus 
Diyarbakır 

A. Erdoğan 

istanbul 
E. Özden 

Sivas 
R. Öçten 

K. 
Uşak 

Coskunoi Hu 

Samsun 
Muhalifim 
R. Rendeci 

Tokat 
Z. Betil 

ü. 

MUHALEFET ŞERH I 
Senatörlük 73 ncü maddeye göre 6 senedir. 

Şahıslara intikal eden bir sıfat değildir. Bu se
beplerle ölenlerin ve ayrılanların müddetini ta
mamlaması bahis konusu olamaz, ikişer senelik 
devreler şeklî hususlardır. Şeklî ve usul hüküm
leri asıl hakkı yok edemez. Bu sebeplerle ölen ve 
ayrılanların yerine seçilenler 6 seneyi tamamlar. 
Bu yüzden karara muhalifim. 

Refet Rendeci 
BAŞKAN — Meseleyi Başkanlık Divanı iki 

şekilde müzakere ettiği için Heyeti Umum iyede 
de Enver Aka'nın durumu ile diğer arkadaşla
rın durumu ayrı, ayrı müzakeresi, hususunun 
uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu hususu oyları
nıza arz ediyorum. Müzakerenin... 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 
KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu konu, ge
rek Senato Başkanı Saym Enver Aka'nın ve 
gerekse arada seçilmiş bulunan diğer arkadaşla
rın durumu; bir taraftan Anayasa Komisyonu
nun diğer taraftan Başkanlık Divanının karar
ları bakımından Yüksek Senatonun Genel Ku
rulunda konuşulamaz ve bir karara bağlanamaz. 
Bu balkımdan usuli mâruzâtta bulunacağım. Se
bebini arz ediyorum: Bu hususdalki noktayı na
zarımı arz edebilmek için evvelâ hâdiseyi şöyle 
kısaca yüksek huzurunuzda açıklamak isterim. 
1964 senesinde kur'a çekildiği zaman Sayın En
ver Aka Cumhuriyet Senatosunun Başkanı bulu
nuyorlardı. Bu sebeple... 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu meselenin 
esasına girdiniz.. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Devamla) — Esa
sına girmiyorum efendim. Konuşulaımıyacağı 
sobeplerini izah için arz ediyorum. Esasını izah 
etmiyeceğim. 

Geçici 10 ncu ımaddenin 2 nci fıkrasına gö
re kendisi hakkında ad çekme işlemi yapılamı-
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yacağı için seçime girmemişti. Şimdi, «1066 da 
ımı seçime girecek, yoksa daha mütaakıp seçim
lerde mi seçime girmesi lâzımgeldiği hususu te
reddüdü ınucibolmuştur», diye Başkanlık Diva
nı Anayasa Komisyonundan mütalâa istedi. Bu 
bir. 

İkincisi, 1964 seçimlerine tekaddüm eden 
günlerde Çorumda ve Eskişehirde birer üyelik 
açıldı. Açık bulunuyordu. Çorum ve Eskişehir 
1964 seçimlerinin ad çekilmesinde (C) grupuna 
dâhil illere dâhil bulunmadığı için bu illerde se
çim yapılmadı. Yani kur'a çekmek suretiyle se
çim yapılmadı. Yalnız açıklar dolduruldu. Dol
durulan bu açıklar sebebiyle seçilen üyeler han
gi sene müddeti dolduracaklardır? Bu sene ay
nı illere kur'a cılktığı takdirde seçime girecekler 
mi, yoksa girmiyecekler mi meselesi yine Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan soruldu ve mü
talâaları alındı. Bu hususta evvelâ 5 . 3 . 1966 
tarihinde Anayasa ve Adalet Komisyonu... 

BAŞKAN — Saym Çoşkunoğlu; tekrara za
ruret hissediyorum. Meselenin müzakeresine geç
medik. Görüşülmemesi sebebini zaman kaybet
memek bakımından lütfen kısaca izah buyurun. 
Usul bakımından. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen
dim; (müsaade ederseniz usul bakımından arz 
ediyorum; mecburinin, bunu söylemeye. Yoksa, 
esasa mütaallilk mütalâamı (söylemiyorum, kara
rın esbabı mucibesini izah etmiyorum. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu 5 . 3 . 1966 tarihinde bir 
karar verdi. Başkanlığın tekrar mütalâa istemesi 
üzerine 22 . 3 . 1966 tarihinde bir mütalâa da
ha verdi. Başkanlık Divanı da 28 . 3 . 1966 ta
rihinde bir karar vermiş bulunuyor. Bu karar
lara göre Başkanlık makamını işgal eden zatın 
seçimi şu tarihde yapılacaktır, altı seneyi dol
duracaktır. Veyahut da kur'a isabetinden sonra 
daha altı sene senatörlük yapacaktır, şeklinde 
iki türlü mütalâa vardır. Bunların hangisi doğ
rudur, meselesine girmiyorum, esasa taal
lûk ettiği için. Diğer üyelerin de seçim
lerinin bu devrede kur'a çıkdığı takdirde 
yapılması lâzımgelir veya gelmez şeklinde 
iki türlü mütalâa vardır. Bunların da mü
nakaşasına girmiyorum esasa taallûk ettiği için. 
Şimdi bunlar konuşulamaz, niçin? Karara da bağ
lanamaz. Anayasamızın 75 nci maddesi aynen: 
«Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve 
denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasın

dan bitimine kadar, seçimin düzen içinde yöne
timi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yap
ma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden 
sonra seçim konulariyle ilgili bütün yolsuzlukla
rı şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara 
bağlama ve Türkiye Büyük Millet Mieclisi üye
lerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi 
Yüksek Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim 
'kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenle
nir. Ondan sonra Yüksek Seçim Kurulunun te
şekkül tarzını ifade eden fıkralar geliyor. Bina
enaleyh; seçimler doğrudan doğruya yargı or
ganlarının denetimine tâbidir, onların işlemine 
tâbidir. Hangi ilde hangi senatörün seçime girip 
girmiyeceğini tâyin ve takdir Yüksek Seçim Ku
ruluna aittir. Farz edin Yüksek Heyetiniz bir 
karar verse; partilerden biri ve yahut bir aday 
Çorum ili, Eskişehir ili seçime dâhil kur'a için
de bulunduğu takdirde oraya adaylığını koysa, 
Yüksek Seçim Kurulu bu adaylığı kabul etmi-
yebilir. Bu takdirde Yüksek Heyetin vermiş ol
duğu karar hükümsüz kalır. Zaten bu konuda 
karar verme yetkimiz yoktur. 

Diğer taraftan arkadaşlar, şimdiki kuvvetler 
ayrılığına dayanan Anayasamız; Parlâmento
dan kanunların tefsirini ve karar verme yet
kisini kaldırmıştır. Biz Anayasa hükmünü, Se
çim Kanunu hükmünü tefsir suretiyle şu ve
ya bu mânaya delâlet eder şekilde tefsir edeme
yiz. Yargı organları bunu tefsir eder. Bunun 
bir misalini arz edeyim. 1961 senesi Ekim ayın
da Senato seçimi yapıldı. İki seneyi 1963 se
nesinin Ekim ayında doldurduk. O sene 1/3 
için kur'a çekilerek seçime 'gitmek lâzımgelir 
miydi gelmez miydi? Bir kararla halledemedik. 
Anayasanın geçici maddesi bir hüküm ihtiva 
ediyordu, geçici 10 ncu maddesi, Seçim Kanu
nu, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine 
taallûk eden 304 sayılı Kanun ayrı bir hükmü 
ihtiva ediyordu. Bu iki hükmün taşımış olduğu 
mübayeneti telif için Yüksek Senato bir karar 
vermeye gitmedi. Bir kanun tedvin etti ve o 
kanun Parlâmentolardan geçmek suretiyle Se
natonun ilk seçiminin 1964 Haziran ayında ya
pılması lâzımgeldiğini kanunla kabul etti ve o 
kanun yürürlüğe girdi. Hattâ o kanun yapıl
madan evvel Yüksek Seçim Kurulu müracaat 
etti, seçimler kanun mevzuudur, kanun çıkma-
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dığı takdirde Ekimde seçim yapılacaktır, diye 
teşebbüse geçti. Biz de bu teşeibbüs üzerine 
Yüksek Senatoya mevzuu halletmek için bir 
kanun getirdik ve kanun tedvin etmek suretiy
le bu konuyu halletti. Binaenaleyh Yüksek Se
natonun, Anayasayı ve seçim kanunlarını, Se
çim Kanununa taallûk eden bir mevzu henüz 
burada yok, tefsir etme yetkisi yüktür. Böyle 
bir yetki olmayınca arkadaşlar, vereceğimiz bu 
karar, mesnedi olmıyan bir karar olacaktır, 
Anayasaya aykırı olacaktır. Bu itibarla bu hu
susta müzakere açılmaması ve bir karar veril
memesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bendeniz 
ıbu hususta bir takrir hazırladım. Bu önergemi 
Yüksek Başkanlığa sunuyorum. Bu mevzu mü
zakere edilemez ve karara da bağlanamaz. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Efendim bir hususu arz ede
yim. Yüksek Seçim Kurulu, adçekme dolayı-
siyle yapılacak seçimlerde münhalleri Başkan
lıktan sormuştur. Biz bunu bildirdik. 75 nci 
madde de seçimlerin başlamasından bitimine 
kadar yapılacak işleme aittir. Henüz adçekme 
işlemi yapılmamıştır. Seçim başlamamıştır. Ya
rınki ö'zel toplantımızda adçekme işlemi yapıl
dıktan sonra, nerelerde seçim yapılacağı tesbit 
edilecek ve seçim başlamış olacaktır. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Ka
nun tefsiri mevzunbahis efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, fikrinizi be
yan ettiniz. Biz de Başkanlık Divanı olarak bu 
meseleyi ele aldığımızda hangi esasları düşü
nerek ele aldığımızı Yüksek Heyetinize arz edi
yoruz. Bu bakımdan Yüksek Seçim Kuruluna 
Senato Başkanlığının nerede münıhaller bulun
duğunu bildirmek nıeoburiyeti vardır. Nerede 
seçim yapılması icaıbettiğini bildirmek mecbu
riyetindedir. Seçim Kurulu bu hususta bizden 
bilgi sönmüştür ve bilgi almıştır. 

Sayın Ünaldı, Sayın Tigrel, Sayın Melen, 
Sayın Erdoğan söz almış bulunmaktadırlar. 
(«Usul hakkında söz istiyoruz» sesleri.) Hepsi 
usul diyorlar. Sayın (İnaldı buyurunuz usul 
hakkında. 

Yalnız İçtüzüğümüzün maddeleri sarih. İki
şer kişiye söz verebileceğim usul bakımından. 
Dörtten fazla söz veremiyeceğim. Ondan sonra 
meseleyi oyla hallederiz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; bir mevzu komisyonlarda Umumi 

I Heyet adına müzakere edilir ve mevzu komisyo-
I na intikal ettikten sonra komisyon bu mevzuu 
I müzakere etme yetkisini haiz mi, değil mi; mev

zu Anayasaya, kanunlara uygun mu değil mi? 
Bu noktalarda önce tetkikatmı yapar, kararını 

I verir yetkisi dâhilinde olduğu kanaatine varır-
I sa müzakereye geçer. Şimdi benden evvel konu-
I şan arkadaşımız, komisyonun üyesidir. Bilmiyo

rum kendileri komisyonda bu usul noktasına te-
I mas edip, komisyon bu usul noktasında bir mü-
I zakere açıp da bir karara vardı mı, varmadı mı? 

O husus belli değil. Şayet usul noktasından ko-
I misyon böyle bir noktayı nazarı itibara alma

dan getirmişse burada bu mevzuun uzun uzadı-
I ya müzakeresi icabeder. Evvelâ hakikaten yetki-
I miz dâhilinde midir, değil midir? Bu meselenin 

halli bir tefsir meselesi midir, değil midir? Tef
sir meselesi ise hakikaten mevcut mevzuatımıza 

I göre yetkimiz dışındadır. Ama değil de Cumhu
riyet Senatosunun alacağı bir karar mevzuu ise, 
elbette üzerinde görüşüp bir karara varmamız 

I icabedecektir. Onun için benim kanaatıma göre, 
usul bakımından şunu arz etmek istiyorum ki, 

I evvelâ komisyon bu işi yapmış mıdır, yapmamış 
I mıdır? Yani, müzakereye almadan evvel bunun 

müzakere mevzuu olup olmadığı noktasında bir 
müzakere açmış mı? Açmamış ise vazifesini tam 
mânasiyle yapmış telâkki edilemez. Umumi He
yet namına vazife gördüğüne göre nakıs bir 
netice önümüze getirilmiştir, ünce bu hususun 
halledilmesi icabettiği kanaatindeyim, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Gerek Başkanlık Divanı ka
rarı ve gerekse Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun mütalâaları tabedilerek sayın üyelere 
tevzi edilmiştir. Sayın Kâmil Ooşkunoğlu da 
aynı komisyon üyesidir. Orada 75 nci madde
den bahisle komisyonun buna yetkili olmadığı 
hususunda bir beyanım yoktur. 

Sayın Tigrel usul hakkında buyurunuz. 
KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muha

lefet şerhim, var. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz var ama 
75 nci maddeden dolayı değil. 73 ve 74 ncü mad
delerden bahisle muhalefetiniz var. 

İHSAN HÂMİT T.IÖKKL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım ; Türki
ye Devletinin idaresi, kuvvetler ayrılığı esasına 

I dayanır. Teşriî kuvvet, T. B. M. Meclisi kanun 
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yapar, icra ve kaza organları o kanomu tatbiki'e 
mükellef tirler. 

Secini mevzuu ile ilgili elimizde iki kanun 
vardır. Birisi Anayasadır, öteki Secim Kanunu
dur. Anayasa senatörlerin, milletvekillerinin 
müddetlerini ve saireyi tesbit etmiştir ve Seçim 
Kalınım da bu Anayasanın ışığı altında yapıla
rak onom sureti tatbikini tesbit etmiş bulun
maktadır. Şimdi böyle olunca elimizde Anayasa 
vo Seçim. Kanunu mcvcudolduğuııa göre1 bunun 
tatbiki ile mükellef olan organlara tatbikinden 
evvel şöyle olacaktır, böyle olacaktır, diye bir 
kararla direktif vermenin katiyen doğru olma
dığı ve hukuku esasiye prensiplerine aykırı ol
duğu kanatindeyim. Bu itibarla eğer müzakere, 
bu mütalâa kabul edilmeyip de, yani bizim şim
diden seçim kuruluna şu veya bu şekilde direk
tif vermek, falan yerde secim yapılacak, falan 
yerde seçim yapılmıyacak gibi yol gösterine yo
luna gidecek olursak tefriki kuvva, kuvvetlerin 
ayrılığı esasından ayrılmış olacağımıza kaani 
bulunmaktayım. Bu itibarla, meselenin müza
kere edilmemesi hususunda arkadaşımız Saym 
Coşkunoğlu'nım fikrine iştirak etmekteyim. 
Eğer, seçim heyeti usulsüz bir kararla yapıl
ması lâzımgelen şeyleri yapmamak, yapılma
ması lâzımgelen şeyleri yapmak yoluna giderse 
bir murakabe kudretini haiz olmak üzere onu 
doğru yola sevk etmek daima elimizdedir. Yok
sa tatbikinden evvel her hangi bir müdahaleye 
gitmenin prensipleri, hukuku esasiye prensip
lerini tamamen zedeli'yeceği kanaatinde bul imli
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Usul hakkında Saym Melen 
buyurunuz... 

FERÎD MELEN (Yan) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım ; hukukçu arkadaşları
mızın müdahale etmediklerini görerek söz al
mış bulunuyorum. Benden evvel arkadaşlarım 
isabetle temas ettiler. Hakikaten Anayasamızın 
75 nci maddesi muvacehesinde böyle bir mevzuu 
Senatomuzun müzakere etmesine ve karar ver
mesine imkân yoktur. Böyle bir müzakere Ana
yasaya aykırı olacağı gibi, böyle bir karara ke-
enle'myckûn hükmünde olur. Farz edelim ki, 
Senatomuz Anayasanın sarahatine rağmen me
seleyi müzakere etti ve şu veya bu üyenin bir 
nevi müddetinin uzatılmasına karar verdi, veya
hut da aksine müddetinin kısaltılmasına, seçim 

yapılmasına veyahut seçimin geriye bırakılma
sına karar verdi. Böyle bir karar muteber olur 
mu? Haklı olarak o illerden başka bir vatan
daş adaylığını kor ve Yüksek Seçim Kuruluna 
Senatonun böyle bir karar verme yetkisi yok
tur, der ve Yüksek Seçim Kurulu da orada se
çim yaparsa Senatonun düşeceği durumu takdir 
edersiniz. Bu sebeple Riyaset Divanı hakikaten 
lüzumsuz bir iş yapmıştır. Meseleyi daha ora
da bir karara bağlamah idi ve yetkisi olmadığı
nı beyan etmeli idi, buraya kadar getirmemeli 
idi. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlar işaret et
tiler, bu biraz da kanunların tefsiri nıahiyetih-
de bir karar olacaktır, eğer Senato meseleyi 
tetkik ederse. Kanunların tefsir yetkisi de Mec
lislerde bulunmadığına göre, bu bakımdan da 
iş hatalıdır. Burada Meclise düşen vazife bu 
mevzularda bir aksaklık varsa bunu kanunla 
düzeltmekten ibarettir. Eğer, hakikaten bu ko
nular tereddüdü mucip ise, burada yapılacak iş 
üye arkadaşlarımızın süratle bir kanun teklifi 
getirmeleri ve bımtı iki Meclisten de geçirerek 
meseleyi kanım yolu ile halletmeleridir. Aksi 
halde bir karar mevzuu olamaz. 

Saym Başkan seçimler için Yüksek Seçim 
Kurulunun münhallcri sorduğunu bildirdiler. 
Bu gayet tabiîdir. Yüksek Secini Kurulunun 
resmen ıttılaı dâhilinde olmıyan münhaller ola
bilir, vefat olabilir, istifalar olabilir. Nihayet 
bildireceği Riyaset Divanının: bunlardan ibaret
tir. Bunun dışında şu üyenin müddeti kaimim 
uzamalı mı, şöyle mi anlamalı, böyle mi ana
malı şeklinde bir karar arz ettiğim gibi Anaya
saya aykırıdır ve bu karara iştirak de hakika
ten tehlikeli olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Usul bakımından 4 üye konuş
muştur. Bir takrir gelmiştir. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Efen
dim, üç lehte, üç aleyhte konuşmanın yapıl
ması icabeder. Bu mesele mühim bir meseledir. 
Ben, Başkanlık Divanının kararmın lehinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Siz Başkanlık Divanının kara
rının lehinde söz istiyorsanız buyurunuz efen
dim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok muh
terem arkadaşlarım; malûmuâliniz müzakere 
konusu olan bu iş evvelâ Başkanlık Divanından 
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Anayasa ve Adalet Komisyonuna geldi. Oraya 
geldiğinde' Muhterem. Kâmil Coşkıınoğlu arka
daşımız da bu komisyonun üyesi bulunmaktay
dı. Bu mesele Yüksek Senatoya niyabctcn ko
misyonda görüşülürken, salâhiyetimiz var mı
dır, yok mudur mevzuunda her hangi bir fikir 
hiçbir üye tarafından dermeyan edilmedi, Bu
gün bakıyorum ki, bir ilhamı rabbani olarak 
arkadaşımız «Bu salâhiyetimiz dâhilinde değil
dir görüşülemez, bu itibarla bidayeten bu mev
zu görüşülmesini» diye beyanda bulundular ve 
kıymetli iki arkadaşımız da bu fikri destekledi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasa her 
şeyden, evvel, arkadaşlarımın da beyan ettikleri 
gibi, kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmakta
dır. Doğru. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Kuv
vetler ayrılığının esas mânasında mündemicoları 
husus şu; ayrılmış olalı kuvvetlerin bihakkin 
istimali, hiçbir kuvvetin diğer kuvvet sahasına 
tecavüz etmemesi prensibidir. 

Şimdi istin adetlikleri 75 nci maddeyi bir 
defa daha huzurunuzda okumak isterim. Mad
de şu : 

«Seçimler yargı organlarının genel yönetim 
ve denetimi altında yaipılır» Demiyor ki,, birinci 
fıkrada, seçimler yargı organlarının marifetiyle 
her türlü hususat, onların yapacağı işlemlere 
göre yapılır. Bunların kabul ettiği esaslar dai
resinde yapılır, demiyor. Ne diyor? Yönetim ve 
denetimi altında yapılır. Murakabesi altında 
yapılır, diyor. Seçim ne vakit başlar. Seçim gü
nü ile 1)aşlar. Binaenaleyh, secim günü için onr 
taki'beden fıkrada aynı tâbir vardır. Başlangıcı 
ile bitimi arasında ve bitiminden sonra vukubu-
lacak secim işlemlerine itirazlar, seçim işlemle
rinin vukubulduğu itirazların göz önünde bulun
durularak kanını çerçevesi içinde halli lâzımge-
lir. Kim yapacak bu halli? Gayet tabiîdir ki, 
yönetimi ve denetimi altında yapan makam. 
Kimdir bu makam? Yargı1 organları. Bu itibarla. 

İkinci fıkrayı okuyorum. Gayet sarih ve va
zıhtır, madde. «Seçimin düzen içinde yönetimi 
ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapına. 
yaptırma...» bunu okumaya dahi lüzum görmü
yorum ben... Binaenaleyh, ne imiş? Yargı orga 
muin seçimlerle münasebeti? Seçimlerin yapıla
cağı srrada kanun çerçevesi içinde yapılırı asım 
temindir. Şimdi eğer bu böyle olmasaydı Yük
sek Seçim Kurulu bize kur'aları falan gün 
çekseniz, benim işlerim daha kolaylaşacak di

ye bir yazı yazmıştır. Neden ona uygun hare
ket etmedik? Hani bütün seçim işleriyle alâ
kadardı? Onların sahalarına tecavüz etmiş olur
duk, şöyle yapardık, böyle yapardık, ama ka
nuna aykırı hareket olurdu. Yapacağımız iş; 
vereceğimiz karar keıenlemyekûn olurdu gibi 
birtakım şeyler hiç kimsenin hatırına gelmedi. 
Sonradan ise aynı gün içinde yapın, kur'ayı çe
kin, ben bileyim, aynı gün ben vazifeme baş-
lıyayım, dediler, bâzı kolaylıklar temini bakımın
dan... Fakat Yüksek Senato ne yaptı? Aym 
otuzunda kur'aların çekilmesine karar verdi. 
Bu itibarla seçimlere takaddüm eden günlerde 
değil, seçimlerden sonraki olan meselelerle il
gilidir yargı organı. Seçimlerden evvelki du
rumlarla katiyen bir ilgisi yoktur. Bu ilgiyi ka
bul ettiğimiz takdirde işte o vakit de tefriki 
kuvva, kuvvetler ayrılığı prensibi zedelenmiş 
olur. Yani yargı organının salâhiyeti yasama 
organlarının salâhiyetinin hududunu aşmış olur. 
Bu itibarla istinadedilen 75 nci madde muh
terem arkadaşlarımın anladığı şekilde değil, ka
nun metninden anlaşıldığı şekilde kabul edil
mesi ve bu itibarla Başkanlıkça alınmış olan 
kararın doğru olacağı ve pek tabiî müzakere 
konusu yapılacağını arz ederim. Hürmetlerimle. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Takririmi izah 
etmek isterim efendim, müzakereleri durdura
cak; mahiyettedir. 

BAŞKAN •— Efendim, usul hakkında dört 
arkadaşımız .konuştu, dördü de aleyhtedir. Şa
yet siz Sayın Atalay, kararın lehinde konuşa
caksanız söz vereyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN •— Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Anayasanın 75 nci maddesi, Yük
sek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurulla
rının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir, 
der. Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetki
lerini tâyin ve tesbi't eden kanun çıkmamıştır. 
Eğer kanun çıkmış olsaydı bugünkü tartışma
lara meydan ve mahal kalmıyacaktı. Başkanlık 
Divanının Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
mütalâası üzerindeki kararı, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin, Sayın Yalçuk ile Sayın Ucu-
zal'm daha önce komisyona müracaatla durum
larının tesbitini istemesi üzerine komisyonun 
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verdiği karar ve bu karardan sonra Başkan
lığın komisyondan sorması üzerine aldıkları ka
rarlar muvacehesinde yapılan bir görüşü bura
ya getirmekten ibarettir; esasa aittir. Yani si
yasi bir yorum, mevcutmuş gibi alman bir ka
rardır. Fakat buradaki görüşmeler ve itiraz
lar üzerine mesele cidden ayrı bir ehemmiyet 
kazanmaktadır. Ciddî bir ehemmiyet kazanmak
tadır. Yasama organı ile icranın dışında olan 
ve seçimlerin denetimiyle görevli bulunan Yük
sek Seçim Kurulunun görevleri bakımından bir 
ihtilâf mevzuu meydana gelebilir, bir ihtilâf 
mevzuu doğabilir. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanının kararı bağlayıcı değildir, ama 
Cumıhuriyet Senatosu Genel Kurulu bir karar 
aldığı takdirde bu kararla Yüksek Seçim Ku
rulunun kararı karşıkarşıya gelebilir ve bir ih
tilâf doğabilir. Bu sebeple mesele çok basit gö
rülmüş ve biz Başkanlık Divanında bu cihetten 
meseleyi asla tetkik etmiş değiliz. Bunu açık
ça ifade etmek lâzımdır. Ne komisyon, ne Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı, Başkanlık 
Divanı Anayasa ve Adalet Komisyonu ve Ge
nel Kurul bu mevzua yetkilidir ve tesbiti o 
mu yapar, Yüksek Seçim Kurulu mu yapar? Bu 
konu akla gelmemiş, tartışılmamıştır ve bu yol
da bir karar verilmiş değildir. Buradaki karar 
bunu kapsamıyan, meselenin esasına inen bir 
karardır. Halbuki şu itirazlar Başkanlık Diva
nının, komisyonun ve Genel Kurulun böyle 
bir karar alamıyacağı şeklindedir. Böyle bir 
karara yetkileri olmıyacağı yolunda itirazlar
dır. Bu sebeple mesele Başkanlık Divanının 
kararının leh ve aleyhinde bir müzakereden 
ziyade bunun dışında olan bir müzakere saf
hasına gelmiştir ve arkadaşlarımızın itirazı 
tamamen Yüksek Seçim Kurulunun yetkisi da
hilindeki bir meselede, Yüksek Heyetin karar 
veremiyeceği meselesidir. Sayın Başkanın ifa
de ettiği gibi lehinde ve aleyhinde konuşmalar 
yapılmıştır. Mümkün değil midir ki, burada 
şimdi mesele bir işarî veya açık oyla halledi
lecek, ama siyasi bir şey olacaktır. Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda yarın öğleden evvel bi
tirilmesiyle veyahut birkaç saat içinde mesele
nin bu balomdan tetlokiyle durumun daha pişi
rilmiş bir şekilde Yüksek Heyetin huzuruna ge
tirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yalçuk, buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
bir Sioru soracaktım. 

BAŞKAN •— Efendim, meselenin esasına 
girmediğimiz için kabil değil. Görevli değiller 
kendileri. Usul bakımından, konuşuyoruz esa
sa geçiş olursa o zaman gerekli izahatı ve
rirler. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Bendeniz 
Komisyonun mütalâasının lehinde konuşaca
ğım. Başkanlık • Divanının kararı hakkında 
da lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — Zaten lehtesiniz. Komisyon 
aleyhte mütalâa vermek suretiyle, Divanın 
kararının lehindesiniz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Lehte 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Esasa geçilirse vereceğim 
efendim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN •—• Usul hakkında konuştunuz 
efendim. Buyurun Sayın Yalçuk. 

SAFA YALÇUK (Corum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, zannediyorum 
usul hakkında konuşmalarla Heyeti Aliyenizi kâ
fi derecede meşgul ediyorum. Mümkün olduğu ka
dar bunları burada kısaca arz etmekte fayda 
vardır. Evvelâ, bu mevzuu Yüksek Seçim Ku
rulu ile alâkalı mıdır, değil midir meselesinin 
müzakeresini de zannedersem Heyeti Aliyenizi 
temsilen Anayasa ve Adalet Komisyonunun yap
ması lâzımgelirdi. Bilâhara hepimizi temsil 
eden ve bizim sembolümüz olan Divanın da aynı 
hususu göz önünde tutması icabederdi. Bu iki 
husus yapılmamıştır. Belki usul meseleleri mah
kemede her an dermeyan edilebilir. Yalnız bu
rası mahkeme değildir. Burası siyasi bir mües
sesesidir. Kanunlar hakkında karar veren bir 
müessesedir. Bu bakımdan her an her mevzu 
hakkında usul dermeyan etmek kanaatimce 
uzun yollar açar. 

İkinci mevzu, İhsan Hamit Beyefendi yeni 
bir çığır açtılar. Dediler ki, Seçim Kanunu, 
Anayasanın ışığına göre yapılmıştır. Zannedi
yorum orada ufak bir hata olacak; Seçim Ka
nunu Anayasadan evvel ekmiştir. Binaenaleyh 
Anayasa ortaya konduktan sonra Seçim Kanunu 
bilâkis Anayasanın ışığına göre tadili, düzeltil
mesi icabederdi. Ve esasen komisyonlarda gün-
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leree müzakere edilen bu mevzu ve muhterem 
Profesörler Heyetinin de bizimle beraber yap
tığı temasta izah ettiği bir mevzu, Seçim Kanu
nunun Anayasadan evvel çıkmış olması ve 
Anayasa çıktıktan sonra Seçim Kanununun re
vizyona tabai tutulmaınasıdır. Şu halde Heyeti 
Aiiyeniz, Anayasadan daha evvel çıkmış olan 
Seçim Kanununun Anayasanın sarih hüküm
leri, adçekme gibi bilâhara müzakere edeceği
miz sarih hükümleri karşısındaki durum ne 
olur bunu müzakere edecektir, özür dilerim, 
Heyeti Aliyenizi rahatsız ettim, fakat bu mevzuu 
açmaya mecburdum. Çünkü usulü bitirip ana-
meseleye geçmeye mecburuz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu konuyla ilgili dört takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmamda arz ettiğim gibi Anayasamız 

T. B. M. Meclisine kanunları tefsir etmek ve 
bu yolda karar vermek yetkisini tanımadığı ve 
Anayasanın 75 nci maddesine göre, seçimler 
yargı organlarının genel yönetim ve denetimi 
altında yapılacağı ve bu organlar Seçim ka
nunları ile ilgili bütün işlemleri karara bağ
lamak yetkisini haiz bulundukları cihetle 
(Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçimlerine dair, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 
28 . 3 . 1966 gün ve 20 No. lı Kararı ile Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun 5 . 3 . 1966 ve 
22 . 3 . 1966 tarihli mütalâaları) nın Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunca konuşıulup kara
ra bağlanmasına Anayasaya müsait bulunmadı
ğından, adı geçen karar ve mütalâaların bu se
beple Genel Kurulda konuşulmıyacağının kara
ra bağlanmasının oya arzını saygı ile rica 
ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşikunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 75 nci maddesi seçimlerin yöne

tim ve denetimini Yüksek Seçim Kuruluna bı
rakmış bulunduğuna göre adçekmek işlemi ha-
ricolmak üzere seçimle ilgili diğer konular hak
kında karar vermek Yüksek Seçim Kurulunun 
görev ve yetkileri içindedir. Bu itibarla mü
zakereye mahal olmadığına karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Yüksek Başkanlığa 
30 Mart 1906 günü 1/3 adçekme muamelesi 

sonunda seçim yapılacak illerin isimleri ile be
raber Anayasa Komisyonu ve Başkanlık Diva
nı kararı Yüce Senatoca kati bir karara bağ
lanmadan Yüksek Seçim Kuruluna tevdiine ka
rar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

Yüksek Başkanlığa 
Senato üyelerinden 1/3 ünün yenilenmesi 

hakkındaki Başkanlık Divanı ve Anayasa Ko
misyonu kararlarının görüşülmesini, kanun 
tatbikatının Yüksek Seçim Kurulunca bırakıl
masını arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
Diyarbakır Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İhsan Hamit Tigrel Enver Kök 
BAŞKAN — Dört takrir vardır cfe:>dim; 

Sayın İhsan Hamit Tigrel'in, Sayın Kökle bir
likte vermiş olduğu takrir bir nevi görüşülme
mesi mahiyetindedir. Yüksek Seçim Kuruluna 
meselenin hallinin bırakılması. 

Sayın Kâmil Coşkunoğlu'nun önergesi ko
nuşulmaması hakkında. Sayın Mehmet llazer'-
in de aynı mealde. Yalnız Sayın Vasfi Ger
ger'in takriri, bu meselenin Yüksek Seçim Ku
ruluna kararlar halinde yani Divan kararı ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonu kararı olarak 
tevdii hususundadır. Böyle bir müessesenin 
olamıyacağı ve böyle bir karar almamıyacağma 
Başkanlık Divanı kaanidir. Çünkü ya bu mesele 
görüşülür bir neticeye varılır, veyahut da gö
rüşülmez. Sayın Hazer siz Sayın Coşkunoğlu'
nun vermiş bulunduğu takrire katılıyor mu
sunuz ? 

MEHMET HAZER (Kars) — Aynı mahi
yettedir netice. Ben yalnız Anayasanın 75 nci 
maddesinin..., 

BAŞKAN — Bir açık oylama takriri vardır. 
O bakımdan buna zaruret vardır. Neticesi bir
dir. Sayın Kök ile Sayın Tigrel'in, Sayın Coş
kunoğlu'nun, Sayın Coşkunoğlu'nun meselenin 
görüşülmemesi... 

VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Başkan 
bendeniz meselenin görüşülmesini istiyorum. 
Eğer müsaade ederseniz takririmin mânasını 
izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gerger. Tak
rir açıktır, sarihtir ama buyuran izah edin. 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarını, esas itibariyle bu meselenin bu 
Helakle ihtilâf mevzuu olmasının hakiki sebebi 
sudur: Anayasanın 73 neü maddesi adçekmeyi, 
üyeler arasında, prensibolarak isme bağlamış
tır. Çünkü muvakkat 10 nen maddede Cumhu
riyet Senatosu Başkanı hakkında ad çekme 
işlemi uygulanmaz demek suretiyle bu görüşü
nü teyidetmiştir. Yani nasıl olacaktır.- ilk 
ikinci sene hitammdaki ad çekmede 149 üyenin 
ismi torbaya konup çekilecekti. Ama bunun 
tatbikatmdaki güçlüğünü nazarı dikkate alan 
Seçim Kanunu muhtelif illere muhtelif mik
tarda isabet olur düşüncesi ile (A, B, C.) ola
rak bölge esasını kabul etmiştir. Ye yanlışlık 
buradan oluyor. 

Şimdi Sayın Başkan Enver Aka... 
BAŞKAN — Sayın Gerger, takririnizi izah 

ediniz. Takririnizi izah için söz aldınız. 
VASFI GERGER (Devamla) — Yani, bin-

netice münhal vukubulmuş mudur, bulmamış 
mıdır? İhtilâfın esası budur. Şu halde, bir 
yerde seçimin yapılıp yapılmaması, ikinci se
nenin sonunda seçime iştirak eden arkadaşla
rın. yine Anayasanın muvakkat onuncu mad
desinin açık hükmüne göre son dördüncü yılda 
seçime iştirak etmezler hükmüyle tevhidi bi
rer problem. Bu itibarla gerek Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun ve ona istinaden Başkan
lık Divanının kararları hakkında Yüce Sena
to görüşlerini arz ve izah etsin, zapta geçsin 
ancak onlar kati bir karara varmadan biz var-
mıyalım çok ihtilât yapar. Binnetice müzake
relerin kifayeti kabul edildikten sonra, bugün
kü müzakerelerin zabıtları ile birlikte gerek 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun kararını ve 
gerekse buna istinadeden Riyaset Divanı kara
rını Yüksek Secim Kuruluna tevdi edelim, 
30 Martta çekilecek kur'a ile seçim yapılacak 
bölgeler tâyin edildikten sonra icabını, arka
daşlarınım da izah ettiği gibi, kuvvetler ayrı
lığına dayanarak ve bu secim işimizi tedvirle 
mükellef olan Yüksek Seçim Kurulunun tak
dirine arz etmek en isabetli bir yol olur, tak
ririm bu mahiyettedir. İltifatlarınızı rica edi
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun bir kararı vardır, Başkanlık 
Divanının bir kararı var, bu kararlar üzerinde 

usul bakımından görüşme yapılmaktadır. Bir 
takrir vardır, görüşülemez... En aykırı bu tak
rirdir. Üç tanedir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Lehinde söz 
verdiniz, aleyhinde de vermeniz lâzımdır. 

BAŞKAN — Lehinde vermedim efendim. 
İzah ettiler takrirlerini. 

.Biz o takriri zaten oya koymıyacağımızı arz 
ettik. Heyeti Umumiye bir karar vermekle mü
kelleftir. Karai' vermiycliın, meseleyi ortada 
bırakalım. Başkanlık Divanının kararını, Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun kararını gönde
relim, Heyeti Unıumiyenin kararını almıyalım. 
Olmaz bu. Bu iki müessese Heyeti Umumiyeye 
bağlıdır. Heyeti Umumiye ya tasvibeder, ya 
etmez, ya görüşür, ya görüşmez. Onun için bu 
teklifi oya sunamayacağımızı da beyan ettim.-

Şimdi Sayın Hazer'in, Sayın Coşkıuıiğlu'-
nun, Sayın Tigrel'in ve Sayın Kök'ün takrirle
ri aynı mealdedir. İltihak ediyorlar mı efen
dimi. . Ediyorlar. 

Üç takrire imza koyan sayın üyeler birleş
mişlerdir. Bu takrirlerin açık oya arzı hakkında 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereye mahal olmadığına dair verilen 

önergenin açık oya konmasını saygıyla arz ede
riz. 

Van 
Ferid Melen 

Kars 
Mehmet Hazer 

Ordu 
Şevket Koksal 

Yozgat 
Sadık Artukmaç, 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Ordu 
Eşref Ayhan 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Hatay 
Enver Bahadmlı 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BAŞKAN — Adları okunan bütün üyeler 
Heyeti Umumiyedeler mi efendim. (Buradalar 
sesleri) Açık oylama yapılacaktır. Takriri kabul 
edenler, yani, Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kararma müsteniden Başkanlık Divanının 
ittihaz etmiş olduğu kararın görüşülmemesi hu
susunu arzu edenler beyaz, görüşülmesi hususu
nu arzu edenler kırmızı ov vereceklerdir. 
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Oy verme muamelesine nereden başlanacağı 
hususunda kura çekeceğiz efendim; Sayın Tok-
oğlu'ndan başlanacaktır. 

Efendim, bir daha tekrar ediyorum, Başkan
lık Divanı üyelerinin arzusuna binaen; okuduğu
muz takrirler, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
kararı ve Başkanlık Divanı kararının Heyeti 
Umumiyede görüşülmemesi hususuna mütedair
dir. Bunu kabul buyuranlar beyaz, kabul etmi-
yenler kırmızı oy verecklerdir. 

Oy verme muamelesine başlıyoruz, Sayın To-
koğlu'ndan. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 

Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Takrirlerin açık oylama sonucunu arz ediyo

rum. Sayın üyelerden lütfen yerlerini almaları
nı rica ederim. 

Oylamaya 98 sayın üye katılmış, 65 kabul, 32 
ret, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlanmış, takrir

ler kabul edilmiştir. Bu sebeple Heyeti Umumi
yede müzakere olunmayacaktır. 

Mevzu bitmiştir. Gündeme geçiyoruz, 

5. — 13. 7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuma birer pozisyon ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/122, 
Cumhuriyet Senatosu 1/650) (S. Sayısı : 779) 
(D 

BAŞKAN — 13.7.1956 tarihli ve 6802 sa
yılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı 
tablo ile 4 numaralı tablonun sonuna birer po
zisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
geçen birleşimde salt çoğunluk sağlanamadığın
dan tekrar açık oylaması yapılacaktır. 

Kutula r dolaştırıla çaktı r. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/353) (S. Sayısı : 781) (1) 

BAŞKAN — Bu arada aynı mevzuda iki 
takrir verilmiştir. Bunları okutuyorum. 

Sayın üyeler, lütfen yerlerini alsınlar. Rica 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına, 
Aleyhindeki duruşmanın bitmesinden evvel 

duruşma katılma ve adalet huzurunda hesap ver
me arzusunda olan Hatay Senatörü Mustafa De-
liveli hakkındaki raporun öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Sözcüsü 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Gündemin altıncı maddesinde kayıtlı Anaya

sa ve Adalet Komisyonu raporunun Sayın Mus-

(1) 781 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

tafa Deliveli hakkında diğer maddelere tercihan 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Üyesi 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Gündemimizin bir defa görü
şülecek işler mey anında mevcut altıncı sırayı al
mış Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa 
Deliveli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Komisyon kararının biran evvel 
görüşülmesi hususu Sayın Üye tarafından isten
miş ve Komisyon Sözcüsü tarafından da takrir 
verilmiş bulunmaktadır. Diğer işlerden öncelikle 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Anayasa Komisyonu raporunu okutuyorum. 
(Okunmasına lüzum yok sesleri) Kısadır. Lütfen 
müsaade ediniz, maddesi yok, yalnız, komisyon 
raporuna müstenittir. 

(1) 779 S. Sayılı basmayazı 21.3.1966 ta
rihli 63 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
23 . 3 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, yolsuz kredi açtırmak ve döviz 

tahsisi için aracılık suçu isnadcdilen Cumhuri-
yet Senatosu Hatay ili Üyesi Mustafa Deliveli'-
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlığın 5 . 10 . 1964 tarihli ve 
6/2 - 4447 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 
140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar 
dairesinde işleme tabi tutularak Koanisyunumu-
•zun 23 Mart 1966 tarihli Birleşiminde görüşül
dü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması is
tenilen Cumhuriyet Senatosu Hatay ili Üyesi 
Mustafa Deliveli'ye isnadcdilen fiilin vasıf ve 
mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 ncu mad
deleri gereğince ve İçtüzüğün 139 ve 140 ncı 
maddeleri uyarınca; konunun kamu oyunu et-
ikilemiş olması ve bir Cumhuriyet Senatosu üye
sinin şeref ve haysiyetinin söz konusu bulun
ması sebepleriyle adı geçen üyenin yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiş
tir. 

Hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına dair bu dosya incelenirken Komis
yon üyesi bulunduğu halde Mustafa Deliveli, 
İçtüzükte bu yolda hüküm olmamakla beraber 
hukukun umumi prensiplerine uygun olarak 
oylamaya katılmamış ve yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasını talöbetmiştir. 

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

Başkan Bu toplantıda 
Aydın B aşk a wv ek ili 

O. S. Sarıgöllü Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bulunamadı Â. Artus 

Sözcü Bu Rapor Sözcüsü 
Kastamonu Kâtip 

N. Tuna Yozgat 
Bulunamadı S. Artukmaç 
Tabiî Üye Tabiî Üye 
S. O'Kan M. Ataklı 

Bulunamadı Bulunamadı 
Afyon Karahisar Bursa 

M. İnceoğlu Ş. Kayalar 
Bulunamadı 

Diyaıibakır 
A. Erdoğan 

İstanbul 
E. Özden 

Sivas 
R, Öçten 

Hatay 
M. Deliveli 

Oylamaya katılmadı 
Samsun 

R. Rendeci 
Tokat 

Z. Betil 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 
Bulunamadı 

BAŞKAN — Raporun üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye 

Sayın Öztürkçine Aleyhinde buyurun. 
RİFAT ÖZTÜKCİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, fiilî unsuru
nun, sayın •arkadaşımızın seçiminden çok önce 

ukubulduğu görülmektedir. Hal böyle iken 
muhterem arkadaşımızın o zaman seçimlere gir
memesi icabederdi. Bu durum karşısında bu ar
kadaş seçimlere girmiştir, kahir bir ekseriyetle de 
kazanmıştır. Yani kendi bölgesi halkının da 
milliyetini, itimadını kazanmıştır ki, seçimleri 
kazanabiliyor. Bu durum karşısında bir üyenin 
ben şaibe altında kaldum düşüncesi ile teşrii ma
suniyetini ıinuvalkkat da olsa kaldırılmasının doğ-
^u olduğu kanısında değilim. Bu itibarla, Ana-
vasa ve Adalet Komisyonu raporunun reddini 
saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, yasama dokunulmazlığı şahsa mu-
zaf bir hak değildir. Bu hak parlömanterlerin 
hak ve vecibelerini ve vicdan huzuru ile çalışma
larını sağlamak için konulmuş bir haktır. Ben 
komisyondan rica ediyorum. Elbette ki, ellerine 
aldıkları bu dosyayı inceden inceye tetkik bu-
vurmuşlardır. Gerçi raporda işaret edilmiştir. 
Fakat sarih değil. Arkadaşımıza isnadedilen su
çun vasfı ve mahiyeti nedir? 

Eğer isnadedilen suç yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasını icabettiriyorsa, elbette ki 
icabı yerine getirilecektir. Saym arkadaşım De
liveli'yi takdir etmemeye imkân yök. İnsan pi-
sikolojisi bir suç töhmeti altında kalmanın el
bette ki, ruhî ağırlığını her an hisseder. Ama bu 
kendisinin yasama dokunulmazlığını kaldırmaya 
matuf bir mahiyet arz etmiyorsa, mahza arka
daşımızı bir vicdan huzuruna kavuşturmak için 
yasama dokunulmazlığını kaldırmak, prensibi 
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ihlâl eder. Bu prensibi ihlâl etmeye de Yüce Se
natonun hakkı olmasa gerektir. 

Binaenaleyh, Sayın Komisyon Başkanı veya 
sözcüsü bizi tatmin edecek izahta bulunursa rey
lerimizi de ona göre rahatça kullanabileceğiz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Acık oyunu kullanmıyan Sa
yın üye?.. Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Sayın Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, masuniyeti teşriiyenin ih
dası Parlömanterlerin mebusların ve senatörle
rin gelişigüzel istenildiği vakit, her hangi bir 
ısuçtan polis marifetiyle yakalanarak mahkeme
ye sevk edilmesine mâni olmak üzere ihdas edi
len, vücuda .getirilen masuniyeti teşriiye mües
sesesi bir gayeye istinadeder, dünya parlâmento
larında gaye şudur; parlömenteri parlâmento
nun devamı müddetince her hangi bir suç isna
dından dolayı hâkim huzuruna çıkarılmadan 
men etme gayesi ile vaz'edilmiş bir müessese de
ğildir. Bu müessesenin vaz'mın yegâne sebebi 
sudur: Muhtelif partilerle idare edilen ve biz
den evvel muhtelif partilerle idare edilmek pren
sibini benimsemiş demokrasi ile idare edilen mem
leketlerde birtakım parlâmento oyunlarına mâni 
oulnmak için ihdas edilmiş bir müessesedir. O 
da şudur: Bir partinin kuvvetli bir hatibi ra
kibi olan Hükümeti düşürmek için hazırlanmak
tadır. Bendeniz bunu arz ederken bir esasa isti-
nadederek mâruzâtımı bildirmek istiyorum. 
Fransa'da bilhassa cereyan etmiştir bu hâdise
ler. Bir partinin mensubu olan mebus ertesi gün 
Hükümeti düşürmek üzere hazırlanmaktadır. 
Kuvvetli bir mebustur, kuvvetli bir hatiptir, 
kuvvetli dokümanlara sahiptir ve konuşmaya 
başladığı zaman Hükümet devrilecektir, elinde 
o kadar kuvvetli malzeme mevcuttur. Bu ada
mın hazırlandığı görülmüştür, Meclise giderken 
karşıdaki parti, muhtelif vakalarla adamı oto
büste haysiyetine tecavüz edecek şekilde, tecavü
ze mâruz bırakmışlardır ve bu adama hücum et
miştir, kendisine tecavüz eden adamı, dövmüş
tür, hattâ cerhetmiştir, Mösyö Cullion isminde 
bir .mebus. Bunun neticesinde adam tevkifhane
ye gitmiştir, gelip Hükümeti düşürebilmek için 
konuşmak imkânından mahrum kalmıştır. Bu hâ
dise parlâmentoları uyarmıştır, işte teşrii masu
niyetin ihdası sebebi budur. Ve ondan sonra me

buslar ve senatörlerin vazife ;görmesi esnasında 
her hangi bir suçtan tevkif edilmemeleri yoluna 
gidilmiş ve bu sırf mebus hürriyetinin temin 
edilmesi için yapılmış bir müessesedir. Ve hat
tâ halen muhtelif parlömanter memleketlerde 
nıasuniyeti teşriiye daimi değildir. Masuniyeti 
teşriiye parlâmentonun devamı müddetincedir. 
Tatile girildiği zaman parlömanterin masuniyeti 
kalkar. Çünkü mebusun ve senatörün parlâmen
toya gelerek konuşması imkânı mevcut değildir, 
o sırada tatildir ve binaenaleyh masuniyet mü
essesesine de lüzum yoktur, denmiştir. Ve halen 

'birçok Avrupa memleketlerinde, hattâ zannediyo
rum Fransa ve İtalya'da bu masuniyet tatillerde 
geçmez, hüküm ifade etmez. 

Binaenaleyh, masuniyeti teşriiye müessesesi 
sırf mebusun ve senatörün hak bildiği bir dâ
vayı Mecliste hiçbir kuvvetin kendisinin belini 
bükemiyecek şekilde söylemesi için ihdas edil
miş bir müessesedir. 

Şimdi, bu müesseseye istinadederek bu mü
esseseye sığınarak, bâzı suçlardan kurtulma ya
hut bâzı suçların hesabının verilmesinin geriye 
bırakılması hususu bu müessesenin tesisi maksa
dının tamamiyle aleyhinde olur. 

Şimdi bir arkadaşımız çıkıyor, bizde masuni
yeti teşriîye müessesesi böyle, katidir. 

Şimdi 'bir arkadaşımız töhmet altında 'kalmış
tır. Benim partimden değil, karşı partiden bir 
arkadaş. (Teldi bu arkadaş kahramanca dedi ki, 
'ben bu suçu işlemedim, vicdan. ıstırabı içinde
yim. Efkârı umumiyenin önünde suçlu görünüyo
rum. Bırakın beni mahkemeye gideyim, beraet 
edeyim, 'alnım a'k geleyim kürsüye, dedi. Şayanı 
takdirdir arkadaşlarını. Şayanı takdir bir arka
daşımdır. Ve diyor ki, beni zaten şu sırada kim-
,",'0 tevkif edecek 'değil, yahut hasırlanacak bir 
konuşmam, da yok. Böyle kuvvetli bir mücadeleye 
•şu 'irada girmek için hazırlanmış da değilim. 
Vaktim müsaittir, hâkime giderim. Bırakın hâ 
kime gideyim, dâvamı halledip alnım açık olarak 
geleyim, -diyor. Bu müesseseyi yıkmaya, bu mü-
e.'-'csenin böyle hir hakkı yoktur diye arkadaşı 
bu dâvasından, bu Laikli dâvasından, bu haklı 
diremme-:inden mailinim etmeye de bizim hakkı
mız olmadığı kanaatindeyim. Bu bakund.-m ar-
kadaşrrmzuı arzu ettiği vicdan istirahat ine kavuş-
m.-nm temin için, kendisi de istediğine göre. 
ma.lıikemnye sevk edip dâvasını gördükten sonra, 
şerefle döndüğü vakit alkışlamak imkânını bize 
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vermenizi sizden rica 'ediyorum, dâva böyle hal
ledilir zannederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 13.7.1956 tarih ve 6802 saylı 

Gider Vergileri kanun tasarısının ikinci açık 
oylamasına 93 sayın üye katılmış, 67 kalbul, 25 
r'et, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Sayın önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Muhterem arka

daşlarım, her hangi 'bir parlâmento âzası şu veya 
bu şekilde doğru dahi olsa bir suç ithamı altında 
bulunabilir. Ama bu çatı altına geldikten son
ra millete, bütün Türk Milletine hizmet etmek 
için bulunuyor demektir. 

Bu itibarla, böyle bir arkadaş. Anayasa ve 
Ada1!et Komisyonunda dahi âza olmasına rağmen 
orayı terk etmiş ve bu komisyonda, benim masu
niyetimi kaldırın, mahkemeye sevk edin, 'demiş
tir. Ve Yüksek Senatoda da bu iddiada bulun
mak faziletini göstermiştir. O halde bu kadar 
açık, mert ve dürüst olan, Vicdanında, evvelâ in
san malhkûmiyeti duyar, duymıyan suçsuz oldu
ğuna kanaat getiren ve bunu, bütün açıklığı ile 
Yüce Parlâmentoda gözlerimizin önüne seren bu 
arkadaş esasen beraet etmiş sayılır. Onu teşriî 
vazifesinden kısa bir zaman... 

BAŞKAN — Sayın önal mahkemede mevcut 
bir iş hakkında konuşmayın lütfen. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Onu kısa bir 
zaman için dahi olsa bu teşriî vazifeden alıkoy
manın doğru olmıvacağı kanatindeyim. Bu iti
barla kendisini telbrik ederim, gayet acık, dü
rüst, faziletkâr, bir jestle Türk Parlâmentosun
da güzel bir örnek vermiş oluyor. Ama teşriî va
zifeden de bir müddet ayrılmasını ben1 şahsen 
memleket hizmeti bakımından da doğru bulmu
yorum. Bunun acelesi yoktur... 

BAŞKAN — Sayın önal, teşriî vazifeden ay
rı İmrvor. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Sayın önal, teşriî vazifesinden 
ayrılmıyor, ceza mahkemesine çıkma hakkı tanı
nıyor, kendisinle, aksi halde gidemez. — 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Müsaade buyu
ru! Sayın Başkan, müdaihale etmezseniz çok iyi 
olacak, 'çünkü fikir insicamımı bozmaya hakkınız 
yok. Bir oturum gelmese burada hayatî bir mev
zu olabilir ve bu mevzuda memleketin kaderi 
mevzuuba'hsolabilir, bu arkadaşın o celsede bu

lunmamış olmasından memleketin büyük bir men 
faati haleldar edilebilir, Sayın Başkan. Bu iti
barla lütfen müdahale etmeyiniz, konuşalım. 

Deliveli arkadaşımız hakikaten bir iddiayı de
ğerlendirmek gerek Parlâmentoda, gerek Türk 
efkârında böyle bir töhmet altından kalkmanın 
vicdan huzurunu duymanın aırzusu içindedir. 
Ama onun bu Parlâmentodan bu şekilde ayrıl
masına gönlüm ra'zı olmuyor. Burada ifade etmiş 
olması esasen kendisine yakışır bir jest olmuştur. 
Yüce Parlâmentonun önünde bu arkadaşımızı 
tebrik ederim. Bundain böyle bütün arkadaşları 
mızm da bu şekilde hareket etmelerini arzu ede
rim. Hürmelerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş 

kan, 'arkadaşımızın konuşmalarında, mahkemeye 
'sevk etmek, mahkemeye vermek diyorlar. Yanlış
tır. Dâvasının görüşülmesine izin verme şeklinde 
konuşmaları lâzımdır. (Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Mahkemede dâvasının görülme
sine izin verilmesi, demektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, yasama dokunulmazlığı meselesi, şu 
ana mesele, sadece bizim Parlâmentomuzun mese
lesi değildir. Her Parlâmentolu demokrasilerde 
yasama dokunulmazlığı çok önemli bir mesele 
teşkil eder, bu hukukî mesnedi ve mahiyeti uzun 
yıllardan beri gelmiş ve bugünkü şeklini almış
tır. iki türlü masuniyet vardır. Daiimî ve mutlak 
masuniyet, geçici masuniyet. Sayın Karakurt 'un 
ifade ettiği ği'bi bir masuniyet vardır, o da Yu
nanistan'da yahut başka memleketlerde şimdi 
tatbik edildiği gibi teşriî devre içerisinde devam 
eder ve sonra 'bu yasama dokunulmazlığı kalkar, 
bu geçici dokunulmazlık içindir. Daimi dokunul
mazlık, yasama organları üyelerinin meclislerde ve 
komisyonlarda beyan, rey ve yazılarından dolayı 
hiçbir şekilde mesul edilemiyeceMeridir budur, 
mutlak masuniyet. Ama konumuz bu mutlak ma
suniyet değildir. Konumuz geçici masuniyettir. 
Yani yasama organı üyesinin seçimden ön^e ve
yahut seçildikten sonra işlediği bir »uçtan do 
lavı meclislerin izin ve müsaadesi olmadan yar-
o-ılanamıyacaMarı, tutuklanamıyacakları keyfi
yetidir. 

Meseleyi bu husus ve bu açıdan tetkik etmek 
mecburiyetindeyiz. Karakurt 'un dediği ffibi do
kunulmazlığın hukukî mahiyeti ve mesnedi yasa 
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ima organlarını, icranın her türlü tesir ve tasal 
lutundan korumak ve kurtarabilmektir... Yasama 
organlarının, çeşitli tarihlerde ve çeşitli meımle-
ketlerde siyasi iktidar organlarının daıima tesir 
ve 'baskısı altında 'kalm'a ihtimali mevcut idi. Ve 
bunun için yasama dokunulmazlığı bir zırh ola 
rak temin ve tesis 'edilmiştir. Hangisi geçici olan 
dokunulmazlık? Geçici dokunulmazlık cezai me-
suliyeltten dolayı yasama orgaını üyesini mahke
meye sevk edilmesi İçin C. savcılığında veya son 
tahkikat açılmışsa malhkemede tahkikatın veya 
soruşturmanın devamına müsaade etmektedir 
Burada yasama organlarının vereceği karar ve 
üzerinde duracakları mesele sayım üyenin bir jest 
yapıp veyahut şu Veya 'bu şekilde 'ben yasama 
dokumıl mazi iğimin kaldırıl masını istiyorum, is 
inmiyorum, 'demesi hiçbir zaımaın objektif hukuk 
'kaidesini ilgilendirmez. Nihayet bir 'beyandan 
'ibarettir. Ne Sayın Önaıl 'in dediği gibi bu burada 
beraet için bir Vesika ne bir Vesiledir. Asla, hu
kukî mahiyetiyle hiçbir şey İfade etmez. Yasama 
dokunulmazlığı objektif bir hukuk k'aidesidir. 
Yani âmmeyi ilgilendiren bir mevzudur, fallısın 
talebi üzerine kaldırılması imkânı olmadığı gibi 
isteme veyahut istememe hiçbir şekilde tesir ede
mez. Yasama dokunulmazlığının hukukî mahiyet 
ve mesnedinde mühim olan unsur siyasi iktidarın 
tesiri olup olmadığı keyfiyetidir. Tesir var mıdır, 
yok mudur? 'Siyasi bir maksat 'var mıdır, yok 
mu'dur? Bir de mesele tahkikatın ciddî ve samimî 
olarak yapılıp yapıl madiğidir. Yani her türlü 
iftiradan ve isnattan masun bir iddia olacaktır ve 
bu iddi adla siyasi bir koku, siyasi bir tesir olup 
olımıyacağı meselesidir. Öyle zannediyorum ki, 
'Türkiye'de siyasi hayatında en çok dokunulmaz
lığı kaldırılmış bir arkadaşınız sıfati'yle arz ede 
yi m ki, dört defa dokunulmazlığım kaldırılmıştır. 
Mersinden, Ödemiş'ten İğdır 'a kadar 4 defa ayrı 
•ayrı yasama dokunulmadığım kaldırılmış, mah
keme huzuruna 'gitmiş, 10 ay ağır hapse mahkûm 
edilmiş bir arkadaşınızım. 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, yasama do
kunulmazlığının çok ıstıraıbını çekmiş, en çok 
a cismi çekmiş, yasama dokunulmazlığının siya
si maksatları içinde kıvranmış bir arkadaşını
zım. Ama yasama dokunulmazlığının hiçbir za
man yasa/ma organı üyelerine bir zırh ve imti
yaz olmadığına da inanan bir arkadaşınızım. 
Siyasi bir maksat bahis mevzuu olmadıkça ve 

siyasi iktidarın her hangi bir tesiri de görül
mediği takdirde birçok memleketlerin anaya
salarında bahsettikleri ve nazariyatta da ifade 
ettikleri şekilde yasama dokunulmazlığı artık 
bugünkü demokratik hukuk anlayışı içinde bir 
imtiyaz olmaktan çıkmıştır ve rahatlıkla kaldı
rıl m ası mümkündür. 

Arkadaşımızın durumuna gelelim: Siyasi ik
tidarın bir tesiri bahis mevzuu ve mümkün 
müdür? Seçilmeden önce başlamış bir ceza tah
kikatı ve ceza takibatıdır. Anayasa Mahkeme
sine intikal etmiş bir dururudur. Bu sebeple si
yasi iktidar karşısında mıdır? Bugünkü siyasi 
iktidar karşısında ne de siyasi bir vesileden 
dolayı mesele ortaya atılmış durumdadır. Cid
dî olarak samimî bir şekilde iddia edilen bir 
tahkikatın talbiî bir neticesi midir, değil midir? 
Şüphesiz ki, onu yetkili mahkemeler takdir 
edecektir. Bu sebeple kendisi de yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasını istediğine göre ta
mamen siyasi maksatların uzağında ve dışında 
ceza mevzuatını ilgilendiren bir husustur. Bu 
suretle yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına karar veren komisyonun raporu yerinde
dir. Bu sebeple lehinde oy verilmesinin objek
tif hukuk kaidelerine uygun olacağı kanısın
dayım. 

Bir şeyi tesblt etmeye mecburuz. Yasama 
dokunulmazlığı artık bir imtiyaz, bir zırh ol
mak vasfını çoktan kaybetmiştir. Siyasi ikti
darın bir emeli bir baskı vasıtası değilse ve 
kâfi derecede emniyet içinde yapılmış bir id
dia da mevcut ise dokunulmazlığın kaldırılma
sı zarureti vardır. Bu sebeple komisyon raporu 
doğrudur ve yerindedir. Lehinde oy kullanma
nın hukuka bağlılık olacağını zannederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli. 
MUSTAFA Ü E L İ V E I J İ (Hatay) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; demin gün
dem dışı konuşmamda kaldığım noktadan baş
lamak istiyorum. Evvelâ komisyon teklifinin 
gündeme alınması hususundaki reyleriniz için 
size teşekkür ederim. Bu yasama dokunulmaz
lığımın kaldırılmasını istediğim vakıadan kı
saca bahsetmek istiyorum. Bana demin bir ar
kadaşımız aşağıdan sual sordular. Nedir dedi
ler. Ama bu vakıayı anlatırken katiyen bu va
kıanın altında bu fiili ile bu suç isnadı doğru 
değildir, kaldırılması lâzımdır veya lehte rey 
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vermeyin, aleyhte rey verin mânasına almıyo
rum. Yüzde yüz istiyorum. Biraz sıonra cevap 
da vereceğim. Hiçbir zaman için bu jest değil
dir .arkadaşlar. Bir jest olsun diye istemedim. 
Eğer ben bu memlekette bu kürsüde jest yap
mak istersem, o zaman çok jestler yapılabilir. 
Yaka şu: 1956 senesinde Kromit adiyle mâruf 
hir şirketin avukatı oldum. Benim gibi daha 
dört - beş tane avukatı vardı. O avukatlardan 
•birisi de bendim ve bu şirketin Ankara'daki 
avukatlık işlerini takJbederdim. Bir gün şirke
tin Amerika'dan ithal edeceği demir fabrikası
nın, benden evvel akreditifi açılmış, vesaik mu
kabili akreditifi açılmış demir fabrikası hak
kında bir mektup aldım şirketten. Diyor ki, 
Amerika'dan mubayaa ettiğimiz bu demir fab
rikasını şirket vesaik mukabili vermeye razı 
olmuştu. Fakat bilâhara yazdığı şu mektupta 
ancak akreditif mukabili, yani akreditif açtı
rırdanız size bu falbrikayı veririm, gönderirim 
diyor. Bu itibarla siz lâzımgelen makamlara 
müracaat ediniz, falan falan yerlere müracaat 
ediniz ve benden evvel alınan müsaadeyi akreditif e 
çevirir, biz de fabrikayı Türkiye'ye ithal etmiş ola
lım, diyor. Bu mektup üzerine vekil, müvekkil 
münasdb etinin, vekile, avukata tahmil ettiği 
vecibeleri yerine getirmek için mektubu aldım 
ve o günün Döviz Komitesi Reisi bulunan Fa-
tin Rüştü'yü günlerce beklemek suretiyle gör
düm, hâdiseyi anlattım ve kendisine hâdiseyi 
anlattığım zaman, Ticaret Bakanlığına müra
caat et dedi. Ticaret Bakanlığına müracaat et
tik. Avukat sıfatiyle verdiğim dilekçede dedim 
ki, telgrafın aslını Döviz Komitesi Reisi bulu
nan Sayın Fatin Rüştü'ye verdim, sureti budur. 
Amerikalı şu falbrikayı şu şartlar altında gön
dermek istiyor, aksi takdirde vermem diyor. 
(Binaenaleyh vesaik mukabili müsaadenizi, ak
reditif mukabiline tahvil ediniz, tebdil ediniz, 
çeviriniz dedim. O da şu arkadaşlar, vesaik mu
kabili mal yüklenecek malın vesikaları, yüklen
diğine dair konşimento hamule senedi ve sai
re bankaya ibraz edilecek, yani Amerikalının 
elinden fabrika çıkacak, sonra parasını alacak. 
O günkü şartlar altında Türkiye'nin tediye 
imkânsızlıkları dolayısiyle, borçlarını ödiyemi-
yecek durumda bulunması sebebiyle deımiş ki, 
fabrikayı gönderirim parayı alamam, o halde 
ne olur ne olmaz, evvelâ akreditifi açtırınız, : 

ben burada muhanir bankadan paramı alaca- | 
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ğım. Akreditif mukaibiline çevirmetzseniz fab
rikayı vermem, diye müracaat etmiş. Ben ve
kili bulunduğum bu şirketin bu işi için aidol-
duğu makamlara müracaat ettim ve açık açık 
filân yere verdim, falan yere gittim dedim. 
Eğer bu suçsa ben bugün de bu suçu işliyebi-
lirim arkadaşlar. İste ben bu hâdise için isti
yorum. Vakıanın birincisi budur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, şimdiki sıfatı
nız suçlu değil Cumihuriyet Senatosu üyesidir. 
132 nci maddedeki yargı yetkisine müessir ola
cak şekilde konuşmamanın ve atfedilen cürmü 
izah etmek lüzumunu hissediyorsanız bu çerçe
ve içinde konuşmanızı rica edeceğim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — İkin
cisi arkadaşlarım; Yüksek Soruşturma Kurulu
na sevk edilen vakaya göre, birincisi bu. 

İkincisi şu: 1955 veya 1956 senesinde Mü
kerrem Sarol'a verilen bir taahhüt senedinden 
doğuyor. Bunun da benimle alâkası yok. Diyor 
ki Yüksek Soruşturma Kurulu raporunda; şir
ketin sahibi Oğuz Akal'ı Mükerrem Sarol'la 
tanıştırmaya götürmüş diyor. Yani tanıştırmak 
suretiyle döviz tahsislerini temin etmiş, kredi
leri temin etmiş diyor, tanıştırmaya götürmüş 
diyor. Arkadaşlar şurasını da .izah etmek iste
rim, bendeniz bu işe 1955 senesinin sonunda 
girdim, aynı şirket sahibi ile Mükerrem Sa-
rol'un arasındaki tanıştırmayı Yüksek Soruş
turma Kurulu kararında 1955 te yaptığım be
lirtiliyor. Biraz aşağı doğru hafızalarınızı indi
rirdeniz, gazeteleri tetkik ederseniz, 1951 - 1952 
senesinde «Türk Sesi» isminde bir gazete çıkar
mış iki arkadaş ortak sıfatiyle. O gazetenin 
abonman kaydı, kalbülü bilmem neyi olmuş. İki 
gazete ortağının kendi aralarında yakın arka
daşlık münasöbeti, ticari münasebetleri, defter
lerinde dahi alacaklı, borçlu kaydı varken bu 
iki kişiyi 1956 senesinde zavallı Deliveli tanış
tırmış. İşte bu iki hâdisenin, iki vakıanın suç
lusu. Niye döiviz tahsisine vasıta oldu, niye 
kredi verdirmeye vasıta oldu diye rüşvet sanı
ğı olarak Yüksek Adalet Divanı huzuruna sevk 
edildik. 

Arkadaşlar bir şeyi burada söylemek iste
rim, o da şu: Belki öyle değil ama, bir insanın 
.kendine taallûk eden bir işte hassasiyetini ba
ğışlarsanız, beni müsamaha ile dinlemenize ve 
bu müsamahanız için size tekrar tekrar teşek-
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kür etmek isterim. Arkadaşlar niye gittim ben 
buraya'? Bunu kısaca anlatmak isterini. Bunu 
anlatmadan evvel Hazreti Ömer'in bir sözünü 
söyliyeceğim. Hazret! Ömer'e adalet ölçüsünü 
ölçıme'k için bir sual sormuşlar, cevaben; «Ya
kı mana, dostuma, ahbabıma aklımı, izanımı ve 
insafımı kullanırım, ama düşmanıma vicdanı
mı da ilâve ederim.» demiş. İşte ne olursa ol-
'sun muayyen bir geçitte şu veya bu sebeple eli
ne imkân geçen insani arın o imkândan istifa
de ederek düşman diye telâkki ettiği insanlara 
kötülük yapmaması lâzım. Hiç olmazsa o gün 
vicdanını da kullanması lâzım. 

İsim söylemeden bir şeyden bahsetmek isti
yorum. 1951 senesinde birgün arabamla Sıhhi-
ye'deıı gidiyordum, yağmurlu bir hava idi, ara
bam geçerken çamur sıçratmış bir baktım ki, 
kenarda bir arkadaşın boydan boya üstü çamur 
içinde. Derhal durdum kendisini almaya ka
rar verdim. O çamur zif asımım üzüntüsü için
de ileri geri konuşmaya başladı. Bende kendi
sine cevap verdim. Hattâ yanımdaki şoförüm 
adamın gırtlağına sarılmak istedi, mâni oldum, 
ittim. Bu arkadaş o tarhite müddeiumum mu
avini idi. Sana gösteririm dedi. Sen bana 
ne göstereceksin dedim. Aradan seneler geçti. 
Arkadaş müfettiş olmuş, Temyiz Âzası olmuş, 
Yüksek Soruşturma Kurulu Âzası olmuş ve ni
hayet Deliveli'de Krom it hâdisesinde karşısına 
çıkmış. Ve arkadaşlar, çok rica ediyorum. Yük
sek Soruşturma Kurulunda bulunan kimseler
den sorunuz evvelâ bu iş karara bağlanmış im
za safhasında bu Yüksek Soruşturma Kurulu 
Âzası arkadaş dönmüş demiş ki: «Burada De-
liveli de 'suçludur, niye sanıklar arasında yok?» 
Tekriri müzakere yapılmış. Yeniden ortaya atıl
mış. O günlerde de bir, iki mecmuada hakkı
mızda yazı vardı. Ben o günün şartları, ihtilâ
lin hukuku içinde dahi ekseriyetle Yüksek Ada
let Divanına sevk edildim. Ve 1,5 sene yattım, 
Eziyeti, cefası, ıstırabı zaten çekilmiştir. Be
nim bundan sonra istediğim bana verilecek 
mahkûmiyet, sevk maddesine göre, yattığını 
dörtte biridir, birkaç suç var da sevk madde
sine göre sabit olsa. Ama benim buradaki ıs
tırabım, çocuklarıma bir miras bırakırken hiç 
olmazsa 'böyle bir dâvanın sanığı, mahkûmu 
olarak kendimi tescil, tesbit ettirmiş olmamak 
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onlara böyle bir miras bırakmamak için sizin 
reylerinizi istirham ediyorum. Benim mâruzâ
tım budur. Ne jestin ne ne burada gösterişin 
peşinde değilim. İşte bunun için sevk edildim, 
bunun için 1,5 sene yattım. Evet, bir ihtilâl 
olmuş, ihtilâlin hukuku ihtilâlin kanunu ol
maz, muvaffak olmuş. Ama ihtilâl dahi olsa, 
düşmanı dahi olsa, hakkını kullanırken bir iyi
lik yaparken, vicdanını hesaba katmıyan in
sanların'kurbanı olarak buraya gittim. Bugün eli
me verilen şu imkân dolayısiyle beni sevk edi
niz, 'ben bu mahkemeye gidip hesabımı verece
ğim, diyorum. Bu sebeple sizlerden istirham 
ediyorum. Burada bu konuşmalarımı yapar
ken, komisyonda dâhi bu kadar teferruatlı an
latmadım arkadaşlar. Yalnız komisyonda, git
mek istiyorum, hesap vermek istiyorum de
dim. Bu arzum istikametinde bana rey vermiş 
bulunan bütün komisyon azaları arkadaşlarıma 
tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Size de 
teşekkür borcum, dinlediğiniz için sizlere ikinci 
bir minnet ve saygı borcum var ilelebet. Beni 
sevk ettiğiniz zaman bu minnet ve saygı bor
cum ilelebet devam edecektir arkadaşlar. Ben 
gitmek istiyorum. Neden gitmek istiyorum? 
Arkadaşlar, anlattığım bu vakıalar döviz tah
sisine ve krediye vasıta, olmaktan ve rüşvete 
vasıta, olmak suretiyle suç isnadedümiş. Bu is
nadın altındaki bir insanın, işte vakıa bu. Yük
sek Soruşturma Kurulunun şeyi bu. O halde 
bunun için de sizlerden, benim teşriî masuni
yetimi kaldırmayın diye bir talepte1 buluna
mam. Ben bu talepte bulunsam siz vermezsi
niz, siz verseniz arkadaşlar, ben kabul et
mem. Beni sevk ediniz. Niçin gidiyorum? dit
mek istediğim, güvendiğim şey de şudur ar
kadaşlar: Hâdiseleri bilmiyorum ama, iki hâdi
se anlatacağım. Yüz yıllarca sene evvel, 500 
sene evelki hâkim vicdanım, hâkimin hangi va
sıf ve kalitede, fazilette olduğunu anlatabilmek 
için iki hâdiseyi, geçmiş iki hâdiseyi «izlere an
latmak isterim. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili değil tabiî 
değil mi, efendim?. 

MUSTAFA DUEİVELİ (Devamla) — Konu 
ile ilgili. Sayın Başkan, Allah insanın basma 
verir. Arkadaşlar müsamaha ederken lütfedin 
biraz müsamaha edin. 
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BAŞKAN — Benim hassasiyetim Anayasa
nın 132 nci maddesidir. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar, Fatih Sultan İstanbul'u zapteder. 
Akabinde hir işi 'bir Bizanslı mühendise tevdi 
eder ve detayını gösterir. Bizanslı mühendis 
verdiği şartların tekniğe uymadığını ifadeyle 
onun istediği şartlar dairesinde 'binayı yapmaz. 
Fatih görür, şartları yerine getirilmediği için 
tehevvürle elini kestirir. Bizanslı mühendis 
mahkemeye müracaat eder ve mahkemeye mü
racaat ettiği zaman Fatih Sultan mahkemeye 
çağrılır. Fatih Sultan kendisinin Fatih oldu
ğunu bilerek başka yere oturmak ister. Hayır 
der hâkim, sen buraya sanık olarak geldin an
cak davacının yanma oturabilirsin diye ihtar 
eder, davacının yanma oturtur ve daha sonra 
suçlu görüldüğü için elinin kesilmesine karar 
verilir. Fakat bu karardan memnun olan sa
nık, ancak tazminat istemek suretiyle dâva
sından sarfı nazar eder. 

Ahdülhamit devrinde dahi, kendi damadı
nın mahkeme reisine, şanı sadakate yaraşır 
kararınızı bekliyor Sultan, Padişah demiş ol
masına rağmen, onun hilâfına hüküm vermiş 
ve kızının suali üzerine, neden şanı sadakate 
yaraşır karar vermediniz korkmadmız mı baba 
dediği zaman, kızım, benim bir korktuğum yer 
var demiş, o da Allah'tır. Günün birinde ben 
de, Padişah da oraya gidecek demiş. 

işte ben hâkim vasfının, hâkim haleti mid
yesinin, hâkimlik fazilet ve ruhunun mevcudol-
duğuna inanarak ki, hu mevcuttur bu memle
kette, oraya kendimi teslim etmek üzere sizler
den rey istiyorum. Çünkü hâkimler ancak siz
lere anlattığım şu vakıaları hukuk ve mevzua
tın çerçevesi içinde tahlil, terkip, tesibit edecek. 
kalıbına uydurursa mahkûm edebilecektir. Bu 
itibarla inandığım ve iman ettiğim için oraya 
gitmek istiyorum. Sizlerden bunun için isti
yorum reylerinizi. Sonra arkadaşlar bâzı arka
daşlarımız şunu bunu söylediler. Arkadaşlar 
bana rey vermek mecburiyetinclesiziniz. Bu 
mecburiyetiniz de şundandır; 27 Mayıs İhtilâli 
olmuş, haklı vakıalarla beni sevk etmiş, doğ
ru - yanlış. Olmuş o gün sevk edilmişim. On
dan sonra dahi geçen muhtelif koalisyonlar, 
hattâ bugün mensubu bulunduğum A. P. ikti
darının hazırladığı kanunda, Af Kanununun şü

mulü haricinde bıraktığınız bir dâva için bana 
burada kal diyemezsiniz. Bunun için vicdanı
nızla başbaşa kaim ve bana rey vermek mec
buriyetindesiniz. Ama, benim bu talebim ben
den sonra, istemiyen için, istiyen için bir jest 
olsun kahramanlık olarak değil. Yalnız diyece
ğim Hazreti Ömer'in düşmanınızı hakkında ka
rar alırken vicdanınızı ilâve edin. Saydığım bu 
mâruzâtım tahtında bana rey vermenizi istir
ham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere takriri 
vardır efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan bir noktayı izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... Sayın Özden 
sıradasınız, zaten Sayın Özden, Sayın Tigrel, 
Sayın Ağırnaslı, Sayın Kurutluoğlu söz almış 
bulunmaktadır. (Takrir okunmadan aleyhin
de rey olmaz sesleri) Peşinen haklarını kullan
mak istiyorlar. Kifayet olduğu için arz ettim. 
Komisyon Sözcüsü Sayın Tuna buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
NÜSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, daha evvel konuşan arkadaşlarımız 
mevzuun lehinde ve aleyhinde olan görüşleri 
ifade ettiler. Bâzı arkadaşlarımız da bu doku
nulmazlık müessesesi hakkındaki görüşlerini 
ifade ettiler. Komisyonumuz her türlü histen 
azade olarak, objektif hukuk kaidelerini naza
rı itibara almak suretiyle bu karara varmıştır. 
Deliveli arkadaşımız şimdi ifade buyurdu, ha
kikaten Yüksek Heyetinizden çıkan iki Af Ka
nununda, Kromi't dâvası Af Kanununun şümu
lü dışında bırakılmıştır. Şimdi amel etmekle 
mükellef olduğumuz İçtüzüğümüzün 140 ncı 
maddesindeki hükümler şunlar: «Kovuşturma 
mevzuu olan fiil, kamu oyundaki etkisi bakı
mından yahut üyenin şeref ve haysiyetini ko
ruma yönünden lüzum görülürse yasama do
kunulmazlığı kaldırılır» Hükmünü ihtiva et
mektedir. İki Af Kanununda da, Af Kanunu
nun şümulü dışında 'bırakılan 'bu mevzu, müd-
deia'bihin büyüklüğü de nazara alınmak suretiy
le kamu oyunu etkiliyen bir hâdise olarak tav
sif edilmiş ve şu tavsif iki defa Yüksek Heye
tinizden geçmek ve Af Kanununun şümulü dı
şında bırakılmak suretiyle teyit ve tevsik olun
muştur. Bu durum muvacehesinde, fiilen rüş-
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vet gibi bir hale taallûk etmesi ve efkârı ıımıı-
miyeyi etkilemesi bakımından dokunulmazlı
ğın kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bütün te
mennimiz arkadaşımızın adalet huzuruna çık
ması ve tekrar aramıza bu suçlardan temizlen
miş olarak gelmesidir. Bu itibarla, komisyon 
raporunun ka'bulünü istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Saym Özden son söz sizindir. 
Kifayeti müzakere takririni okutup oylatayun. 
Ondan sonra söz vereceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin yeter

liğinin oya konulmasını hürmetlerimjle arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon Manisa 
Reşat Zaloğlu Emin Acar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden kifaye
tin aleyhinde. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Hem son 
söz hem de kifayetin aleyhinde olur mu Saym 
Başkanım? 

BAŞKAN — Elbette olur kim isterse olur. 
Kifayet takriri aleyhinde buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEx\T (İstanbul) — Ben aleyhte 

konuşacağını; yani komisyon ra'poru hakkında 
konuşacağını, bu rapora müdafaa edeceğim, bu 
itibarla müsaade buyurun görüşeyim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Evvelâ takrir hakkm'da görü
şünüz, yeterlik hakkında görüşüüüz onu oyli-
yalım ondan sonra son söz sizindir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul-) — Şimdi Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar bu dokunulmaz
lık meselesi bâzı arkadaşlarımız tarafından 
türlü tefsirlere mânız bırakılarak burada görü
şülmesi vâki oldu. Asıl meseleyi anl'ıyabilmek 
için içtüzüğümüzün İ42 nci maddesini esaslı bir 
şekilde okuyarak bunun muhteviyatına nüfusz 
etmemiz gerekir kanaatindeyim. 13u itibarla ye
rinde değildir. Çünkü, 142 nci madde bir kere 
suç teşkil eden fiilin mevcudiyetini derpiş et-
mi'ş, eskiden böyle değildi ve bundan sonra da 
Altkomisyona tevdi edilen bu soruşturmanın 
Altkomisyon tarafından ciddiyetine nüfuz edil
mesi esas tutulmuş ve yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması talebinin siyasi maksatlara ma
tuf ola'miiyacağının da tesbitini istemiş, Bundan 
sonra da bu hâdisenin kamu oyundaki etkisi
nin, derecesinin de tesbitini şart kılmış. Ve bun

dan sonra da kâfi görmemiş üyenin şeref ve hay
siyetinin korunması yönünden dokuuul'mazlığı
nın kaldırılması zaruri buluıvuısa Altkomisyo-
nun bu arkadaşı dinledikten sonra kararını bir 
raporla tevsik etmesi esasını burada 1-10 nci 
madde teshil, etmiştir. 

BAŞKAN — Saym Özden bu hususlar ay
dınlanmış mıdır, lütfen kil'ayetin aleyhinde bu
yuran. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu hulusla
rın teferruatı ile üzerinde durulmamıştır. Muh
telif arkadaşlarımız Anayasadan ve diğer pro
sedüre taallûk eden meselelerden bahsettiler. 
FJS.HS mesele İçtüzüğün 1:5!) ucu ve 1-10 mu mad
delerindeki e«a>slardır. Bu esasların ayrı ayrı 
iesbit edilmesi, üzerinde durulması lâzlmgelir. 
Ondan sonra kifayeti müzakere takriri redde
dildikten sonra, hu meseleler üzerinde durul
mak suretiyle iş tenevvür eder, aydınlığa varır 
ve vicdanlarımıza göre karar veririz ki, Altko
misyon. olarak buinmmuşumdur onu idare etmi
şimdir. Ondan sonraki komisyonda da arkada
şımızın talebini uygun görmüşüzdür ve bu ka
rara: varmışızdır. Yerindedir. Bu itibarla, daha 
meseleye nüfuz etmedik. Meselenin aydınlan
ması, bilha'ssa şahıs mevzuubahis değil arkadaş
lar, herkesin başına gelebilir. Ama bunun kıs
tası nedir? Yani vâzıı kanun ne demek istiyor 
bu dokunulmazlığın kaldırılması için? Kıstas, 
esaslar ueclir? Bunu iyice anlamamız lâzım. 
Oauım hapis, hapil-itir. Canım ("fendim bu. bu 
kadar önemli bir dâva değildir. Omum efendim 
bu şöyledir, böyledir; hayır arkadaşlar suç 
varsa o suçtan sonra gelen hâdiseler bu okudu
ğum 140 nicı maddedeki (saslara uyuyorsa., su
çun mahiyeti derpiş edilmez, nazarı dikkate 
alınmaz. Bu noktadan bunlara nüfuz edebilme
miz için verilen önergenin reddi lâzımdır, ka-
naatimdeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiye'nlcr... 
Kabul edil m işti r. 

Saym Özden, son söz hakkınız vardır, kul
lanacak mısınız? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Kıı-
rutluoğhı'na vcrij-'omm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Kuruthıoğlu. 
SAHÎR KÜRUTLUOOLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Saym Başkan, Cumhuriyet Se'naio-
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sunun sayın üyeleri; bir arkadaşımızın doku
nulmazlığının kaldırılması hususundaki müda
faasını hakikaten üzüntülü bir hava içerisinde 
dinTcdi'k ve hâdiselerin akış teselsülü içeririnde 
kendisinin heyecanını da haklı ve tabiî bulduk. 
Zannederim ki, arkadaşlarım da bana iştirak 
ederler. Elbetteki Türk adalet tarihinde Fatih 
Cıimiiuin kubbe yüksekliğinin ilmî esaslar za
viyesinden noksan yapılmasından mütevellit 
bir mimarın bileği kesildiği zaman padişaha 
diyete kalb hususundaki İsrarı üzerine diyet 
ricasında bulunan Fatih'in bilekleri kesilmek
ten kurtulmuştur. Malûm bir vakıa Bizans 
fethedildikten sonra üç ihtiyar Bizans âliminin 
bu mülkü milletin nasıl de'vam etmesi l'âzrnr-
geldiği hususunda Fatih tarafından vazifelen
dirildikten sonraki müşahedeleri ve bir at dâ
vasını rüyet eden bir hâkimin vardığı neticenin 
bu mülkü millette bu şekilde adaleti devanı et-
tirebilirsen Osmanlı İmparatorluğunun payidar 
ola'cağmı kendilerinle tebşir ötmeleri neticesin
de adalete verilen ehemmiyet hepimizce malûm. 
Almanya'da hâkimler vardır, denildiği zamanda 
Türkiye'de de hâkim7er vardır, deniyordu. Kıs-
ra Hükümdarının aldığı dersle adaleti tevcih 
eden Ömer de bu esas dâhilinde îslâmı adaleti 
Dünyaya yayılmış bulunmakta idi. Kendileriyle 
bu hususta tatoıamen beraberim. Heyecanlarında 
da kendilerini tamamen mazur görürüm ve Yü
ce Divana sevk hususunda verilecek kararın 
kendisini ancak suçluluktan tebriye edecek bir 
hüccetin istihsaline medar olacak yol olması ba
kımından arzu etmesine de ensamimül kalb iş
tirak ederim. Yalnız bir noktada kendisine iş
tirak etmedim, belki teessüründen belki acıdan, 
belki ıstırabından bu noktaya parmak bastılar 
sevgili arkadaşım, isim zikretmeden tarih ma
kam ve mevki zikriyle bir hâkimin portresini 
burada çizdiler. Kendisini mahkemeye, bir ça
mur zifosunun elbisesini kirletmesi d olay isiyle 
sevk yolunda vicdanını ve izanını kullanmak-

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşlarının, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
mevcut yasama dokunulmazlıkları dosyalarına 
dair Başkanlık Divanından sözlü sorusu (6/370) 

sızın bu karara vardığını bir hakikat, bir vakıa 
olsa dahi ne ben kabul ederim ve ne de kendisi 
kabul eder. Bu satırları ve bu cümleleri Sayın 
Mustafa Deliveli söylememiş olsun. Kendisi, 
kendisini mahkemeye sevk edenlerin hangi şart
lar altında mahkemeye sevk ettiğinin ispatı 
sadedinde dokunulmazlığının kaldırılmasını ar
zu etmiyor. İçtüzüğümüzün 140 ncı maddesinde 
zikredilen şeref ve haysiyetinin korunmadı ve 
efkârı âmmeye tesir icra eden bir dâvanın so
nuca ermesi zaviyesinden, hem efkârı umumi-
yeyî tatmin, hem de kendi şerefini kurtarma yo
lunu arıyor. Ben de kendisi ile beraberim. Mec
buriyetimiz kendi ifadesiyle, yoktur. Ancak, 
düşmanımız olmasa bile izanımızla vicdanimizi' 
kendi lehinde kullanarak mecburiyeti ancak bu 
zaviyeden hisseden arkadaşlar olarak bu reyi' 
vereceğiz. Vermediğimiz takdirde ademikabulü 
mâna ve kıymet ifade etmez, içtüzüğümüz sa
rihtir. Kendilerinin kabul veya âdemikabulüne 
vabeste bir oy kulTanimıyacağız. Hepimiz Türk 
adaletine ve Türk Senatosuna hürmet göstere
rek kendisi lehinde oy kullanacağız. Hürmetle
rimle. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hatay Senatörü Mus
tafa Dcliyeli'nln yasama dokunulmazlığının' kal
dırılın asına mütedair Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun raporunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (istanbul) — Öner
gem vardı, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, buradaymış fakat ne
tice istihsal edildikten sonra... (Usule aykırı, 
sesleri), (Kabul edildi bir kere, sesleri) 

Sayın öztürkçine Umumi Heyetin tezahür 
eden reyi karşısında Anayasa ve Adalet Komis
yonunun raporunun reddine mütedair takriri 
geri almıştır, (Zapta geçsin, sesleri) bildirdim 
efendim, zapta geçti önergeniz. Netice istihsal 
edildi Sayın öztürkçine. Mesele bitmiştir. 

BAŞKAN — Birinci sırada kayıtlı soruya 
Başkanlık Divanınca benim cevap vermem ka-
rargir olmuştur. Fakat gayrimümkün olduğu 
cihetle bu hususa Divan adına Sayın Kudret 
Bay han cevap verecek. Evvelâ takriri okutuyo-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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rııııı. Sora sahibi buradalar mı... Soru sahibi bu
rada yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle 30.o.1966 
Çarşamba günü saat 15.00 t e kur'a e ek imi mak-

sadiyle özel toplantı yapmak üzere Celseyi ka
patıyorum. 

Kapanına saati : 17,35 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Mus
tafa Yılmaz İneeoğiu'nun, T. C. Ziraat Banka
sınca açılan kredilere dair yazılı sorusu ve Ti
caret Bakanı Macit Zeren'in yazılı cevabı 
(7/254) 

22 1966 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasına saygıyle arz ve riea ederim. 

Afyon 
Mustafa Yılmaz İnceoğlu 

Çiftçilerimizin kalkınması için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce 
verilen çeşitli kredi nevileri ve normları bir bro
şür halinde neşr edilmediğinden ve bâzı ajans 
müdürlükleri de; bir sır gibi saklıyarak halkı ten
vir etmedikleri, muhtelif vilâyetlerde verilmekte 
olan kredi plasmanlarında adilâne bir tevzi ol
madığı ve bilhassa Afyon vilâyeti ve kazaları
nın kredi plasmanları normalin çok dûnunda ol
duğu yapılan müracaatlerdeh anlaşıldığından 

Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden teşkilâta 
gönderilen genelgelerde bu hususların gizli tutul
ması yazılı olup olmadığını anlamak ve iki Vilâ
yet arasında bir kıyaslama ile icabında sözlü so
ruma mesnedolmak üzere: 

1. Afyon ve Eskişehir vilâyetlerinin ve ka
zalarının, merkez ve köylerine ve kooperatiflere 
verilen zirai kredi plasman miktarlarının ve ti
cari kredi plasmanlarının ve her kazanın kredi 
ortalamasının ne olduğunun ayrı ayrı bildiril
mesi: 

2. Krediler hakkında 1964 - 1965 - 1966 yıl
larında teşkilâta gönderilen genelgelerden birer 
suret verilmesi hususu Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğüne verdiğim 5 . 1 . 1965 günlü yazı ile 
talebettiğimde bu bilgilerin şahsuma verilmesin
de kanuni -sakınca görülerek Anayasanın 88 nci 
maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim yollarına başvurulmasının uygun 
olacağı 12 . 1 . 1966 tarih ve 9597 sayılı yazı 
ile bildirilmiş olduğundan yukardaki hususların 
yazılı olarak cevaplandırılmasına arz ve rica 
ederim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4/6446 

25 . 3 . 1966 

Konu: Banka ve kredi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 24 . 2 . 1966 gün ve 6088/818-7/254 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. Yılmaz İneeoğiu'nun, T. C. Ziraat Bankasınca açılan kre

dilere dair yazılı soru önergesine ait cevap ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

Macit Zeren 
Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nmı yazılı soru önergesine ait cevaplar 
1. T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Afyon ve Eskişehir illerindeki 

miistahsıllara açılan zirai kredilerle, özel teşebbüse açılan ticari kredilerin son durumu hakkında is
tenen bilgi .aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: 

A) Bankaca çiftçiye açılan zirai krediler : 
Bir müstahsıla 

isabet ıeden kredi 
İkrazat bakiyesi miktarı 

Şube ve ajansın adı (Tl.) Müstahsil adedi (Tl.) 

B) 

Afyon 
Bolvadin 
Çay 
Dazkırı 
Dinar 
Emirdağ 
İhsaniyo 
Sandıklı 
Sultandağı 
Sincanlı 
Şuhut 
Eskişehir 
Çifteler 
Mihallıççık 
Mahmudiye 
Sarıcakaya 
Seyitgazi 
Sivrihisar 

Tarım Kredi Kooperatiflerince 

5 378 241 
3 954 713 
1 221 506 

570 884 
3 111 803 
5 750 481 
1 271 566 
3 131 728 

422 358 
1 807 280 
2 150 978 
7 358 521 
4 823 728 
2 753 723 
4 823 728 

393 843 
1 617 384 
6 678 634 

! ortaklarına 

6 953 
3 340 
1 435 
1 054 

. 2 037 
6 520 
2 154 
3 874 

204 
1 539 
1 424 
5 993 
3 037 
1 612 
3 037 

558 
1 288 
5 438 

açılan zirai krediler : 

773,51 
1 184,04 

851,22 
541,63 

1 527,64 
881,97 
590,32 
808,39 

2 493,60 
1 174,32 
1 510,51 
1 227,85 
1 588,32 
1 708,26 
1 588,30 

705,80 
1 255,73 
1 228,14 

Açılan zirai kredi 
Şube ve ajansın adı (Tl.) 

Bir ortağa isabet 

Müstahsil eden kredi miktarı 
ortak adedi (Tl.) 

C) 

Afyon 
Bolvadin 
Çay 
Dazkırı 
Dinar 
Emirdağ 
İhsaniye 
Sandıklı 
Sultandağı 
Sincanlı 
Şuhut 
Eskişehir 
Mihalıççık 
Sarıcakaya 
Seyitgazi 
Sivrihisar 

Bankaca özel teşebbüse 

1 510 000 
604 000 

1 510 000 
1 323 000 
3 182 000 
2 872 000 

817 000 
3 911 000 
1 400 000 
2 305 000 
1 773 000 
2 383 000 
2 675 000 

325 000 
2 405 000 
3 294 000 

açılan ticari krediler : 

3 882 
639 

1 236 
3 047 
3 760 
2 405 
1 448 
4 471 
4 962 
1 601 
3 373 
2 087 
3 179 

777 
3 388 
3 677 

388 
945 

1 221 
434 
846 

1 194 
564 
874 
464 
874 
525 

1 141 
841 
418 
709 
895 
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Şube ve ajansın adı 

Afyon 
Bolvadin 
Çay 
Dazkırı 
Dinar 
Emirdağ 
Sandıklı 
Sincanlı 
Sultandağı 
Şuhut 

Şube ve ajansın adı 

Eskişehir 
Çifteler 
Mahmudiye 
Mihallıççılk 
Sarıeakaya 
Seyitgazi 
Sivrihisar 

Ticari plasmanlar 
(Tl.) 

5 200 000 
1 000 000 

250 000 
100 000 

1 100 000 
600 000 
800 000 
150 000 
150 000 
375 000 

Ticari plasmanlar 
(Tl.) 

7 850 000 
325 000 
300 000 
400 000 
100 000 
250 000 
550 000 

Ticari kredi 
müşteri adedi 

Ticari 
müşter 

422 
200 
12 
15 

101 
65 
70 
17 
15 
39 

kredi 
i adedi 

350 
29 
26 
41 

9 
33 
80 

Beher müşterinin 
kullanabileceği or

talama kredi miktarı 
(Tl.) 

12 322 
5 000 

20 833 
6 667 

10 891 
9 230 

11 428 
8 823 

10 000 
9 615 

Beher müşterinin 
kullanabileceği or

talama kredi miktarı 
(Tl.) 

22 428 
11 206 
11 538 
9 756 

11 111 
7 575 
6 875 

2. Bankanın genel olarak yönetimi ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından Teşkilâtına çe
şitli konularda genelgeler gönderilmektedir. Bu genelgelerden, teşekkülün bir banka hüviyeti olma
sı sebebiyle gizli kalması icabedenler haricindekilerin, üçüncü şahıslarca bilinmesinde bir sakınca 
bulunmamaktadır. Bununla beraber genelgeler mahdut sayıda basıldığından Banka teşkilâtı dışında
ki makam veya şahıslara dağıtılması mümkün olamamaktadır. 

Ancak, banka ile münasebette bulunna kimselerin ilgilendikleri konular hakkında Bakanlığımız
dan, Banka Genel Müdürlüğü veya teşkilâtından her zaman bilgi almaları mümkündür. 
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Cumhuriyet Senatosu 1/3 seçimlerine dair Cum"variyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile Başkanlık Divanı kararlarının müzakeresine mahal olmadığına dair verilen önergenin açık 

oylama sonucu 

(Önerge kabul edilmiştir.) 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 32 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 82 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
EDİRNII 

Tahsin Banguoğlu 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğl.u 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ekrem özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Reddec 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
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KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NÎGDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru!u 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

tenler] 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

5 — 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzü.ı 
Âdil Ünlü 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

KAYSERİ 
Hüsmü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KOCAELİ 
Luûfi Tokoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 
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SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

[Çekinser] 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğiu 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Raısim Hancıoğlu 
M. Yılmaz Inceoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğln 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLt 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somusoğlu (B.) 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğ.u 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldıran 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat (t. Ü.) 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

Ul'iFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK! 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYE 
Hasan Kangal 

616 — 



O. Senatosu B : 64 29 . 3 . 1966 O : 1 

[Açık üyelikler] 
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13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında kanun tasarısının ikinci oylamasında 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARA HİSAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

TABİÎ ÜYELER 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

AĞRI 
Salih Türkmen 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : 25 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 87 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Sonranoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburusn 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğ'u 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Büladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Osman Koksal 
Âdil Ünlü 

ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
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İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 

İZMİR 
tzzet Birand 

KARS 
Mehmet Hazer 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk.V.) 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasrim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 

Muammer Obuz 

MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

[Çekinser] 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

[Oya katilmıyarilar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖti 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z, Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil, 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sahir Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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Cumhuriyet Senatcsu 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 

Mebrure Aksoley'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/481) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı 
tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer 
pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Rîillet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/122, Cumhuriyet Senatosu 1/650) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 17 . 3 . 1966] 
[Bitiş tarihi : 28 . 3 . 1966] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşlarının, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
mevcut yasama dokunulmazlıkları dosyalarına 
dair Başkanlık Divanından sözlü sorusu (6/370) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, palamut mahsulünün de
ğerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, başında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/230) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, trafik kasalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztükçine'nin, istanbul, Ankara ve Ege 
üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fethi Tevotoğlıı'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (8/307) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türlüyü içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Salâhat-
tin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 



- 2 
15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi I 

Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle I 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) I 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) I 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta- I 
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi I 
Mehmet Pırıltı'nın, 1966 programına dair Baş- | 
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'in, köylerin elektrik etüt ve projele
rine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/350) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalacak olan köylere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı 'nın, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi I 
Enver Bahadırlı'nm, «Ankara Aspest Boru Fab- I 
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so- I 
rusu (6/357) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSt Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) I 

26. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi I 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan I 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle su 
altında kalan köylere dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/362) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, Toprak reformuna dair Ta
nm Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

32. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ananavi Türk terbiyesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

33. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Hil
mi Onat'm, İmroz Adasmda vukubulan olaya 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/368) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üyesi 
Tevfik inci'nin, istanbul boğazmdaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

36. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Heybeliada sanatoryumla
rına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/374) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tü-
zün'ün, eğitim müesseselerine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/375) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Kıza ülusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 



III j 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ- | 

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin HI ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü i 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair i 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] ı 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1966] j 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) j 

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/353) (S. Sayısı : 781) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 3 .1966) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /353) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 10 . 1964 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Özlük t. 6/2 - 4447 

Konu : Cumhuriyet Senato
su Üyesi Mustafa Deliveli'-

nin yasama dokunulmazlığı, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kromit Şirketine yolsuz kredi açtırmak ve döviz tahsisinden sanık Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mustafa Deliveli hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir 
karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 29 . 9 . 1964 tarihli ve 23684 sayılı tezkere
s in suretiyle ekleri Anayasa Mahkemesinin, 14 . 9 . 1964 günlü ara kararı ve Yüksek soruşturma 
kurulunca ittihaz olunan 5 . 10 . 1960 gün ve 960/17 - 14 sayılı (Kromit Limited Şirketine ve 
kurucusuna ait kredi ve döviz tahsisi faillerine mütedair) son tahkikat açılması hakkındaki ka
rarı örneklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

tsmet İnönü 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 29 , 9 . 1964 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 23684 

Başbakanlığa 

Yargıtay Başsavcılığından alman 17 . 9 . 1964 gün ve 963-14/209 sayılı yazı ile buna Kromit 
Şirketine yolsuz kredi açtırmak ve döviz tahsisinden sanık Mustafa Deliveli'nin Cumhuriyet Se
natosu Üyeliğine seçildiği sebebiyle yasama dokunulmazlığı hakkında Anayasanın 79 ncu maddesi 
uyarınca bir karar verilmesine dair Anayasa Mahkemesinin, 14 . 9 . 1964 günlü ara kararı örneği 
ve Yüksek Soruşturma Kurulunca ittihaz olunan 5 . 10 .1960 gün ve 960/17-14 sayılı (Kromit 
Limited Şirketine ve kurucusuna ait kredi ve döviz tahsisi faillerine mütedair) son tahkikatın 
açılması hakkındaki karar sureti birlikte sunulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gere-
ii'înm takdiı- buyuru] masın a dalâletleri arz olunur. 

Sedat Çumralt 
Adalet Bakanı 
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Kromit Şirketine yolsuz kredi açtırmak ve döviz tahsisinden sanık Mustafa Deliveli'nin yasama 
dokunulmazlığı hakkında Yüce Divanca verilen 14 . 9 . 1964 günlü ara karan örneği 

Gereği görüşülüp düşünüldü : 
Bu kez Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçilmiş olan sanık Mustafa Deliveli'nin yasama doku

nulmazlığı hakkında Anayasanın 79 ncu maddesi uyarınca bir karar verilmesi konusunda gerekli 
işlemin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 

Ve duruşmanın 12 . 11 . 1964 Perşembe günü saat 9,30 a bırakılmasına oy birliğiyle karar 
yerildi. 

14 . 9 . 1964 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri: 6/2 9561 
8 . 11 . 1965 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mustafa 
Deliveli'nin yasama dokunulmazlığı Hk. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 . 10 . 1964 tarihli ve 6/2 - 4447 sayılı yazımız; 
Kromit Şirketine yolsuz kredi açtırmak ve döviz tahsisinden sanık Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Mustafa Deliveli'nin yasama dokunulmazlığı ile ilgili olarak bu kere Adalet Bakanlığından alman 
3 . 11 . 1965 tarihli ve 35639 sayılı tezkere ile ekinin suretlerinin bağlı olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Süleyman Demire!. 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 3 . 11 . 1965 

Ceza Iş.G. Müdürlüğü 
Sayı: 35639 

Başbakanlığa 

29 . 9 . 1964 gün ve 23684 sayılı yazımızla intikal ettirilen Kromit Şirketine yolsuz kredi açtır
mak ve döviz tahsisinden sanık Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mustafa Deliveli'nin yasama dokunul
mazlığının kaldırılması ile ilgili işlemin çabuklaştırılmasına dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
nın 23 . 10 . 1965 gün ve 963/14 - 90 sayılı tekit yazıları sureti birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin takdir Duyurulmasına delâletleri arz olunur. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

T. C. 
Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı 
963/14 - 90 

23 . 10 . 1965 

Yüksek Adalet Bakanlığına 

Krıomit ıŞirketine yıolsuız (kredi açtırmak ve döviz talhsis etimeikteıı ısanıiklar Ziraat Bankası esiki 
Genel Müdürü Mithat Dülge ve arkadaşları haklarında, Yüce Divan sıfatiyle Anayasa Mahkemesin-

C. Senatosu (S. Sayısı : 781) 
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de yapılan yargılamada, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildiği anlaşılan Mustafa Deliveli'nin ya
sama dokunulmazlığı konusunda gerekli işlemin yapılması için bakanlıklarına yazılan 17 . 9 . 1964 
gün ve 963 -14/209 sayılı yazının tekidine karar verilmiştir. 

Bilgilerine arz ve gereği rica olunur. 
Hikmet Gündüz 

Cumhuriyet Başsavcısı 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/353 
Karar No. : 30 

23 . 3 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, yolsuz kredi açtırmak ve döviz tahsisi için aracılık suçu isnadedilen Cumhuriyet 
Senatosu Hatay ili Üyesi Mustafa Deliveli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlığın 5 . 10 . 1964 tarihli ve 6/2 • 4447 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde be
lirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak Komisyonumuzun 23 Mart 1966 tarihli 
Birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Hatay ili Üyesi Musta
fa Deliveli'ye isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri ge
reğince ve İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca; konunun kamu oyunu etkilemiş olması 
ve bir Cumhuriyet Senatosu Üyesinin şeref ve haysiyetinin söz konusu bulunması sebepleriyle adı 
geçen üyenin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair bu dosya incelenirken Komisyon 
üyesi bulunduğu halde Mustafa Deliveli, İçtüzükte bu yolda hüküm olmamakla beraber hukukun 
umumi prensiplerine uygun olarak oylamaya katılmamış ve yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masını talebetmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 
Bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kâtip 

Yozgat 
8. Artukmaç 

Afyon Karahisar 
M. înceoğlu 

Hatay 
M. Deliveli 

Oylamaya katılmadı 
Sivas 

R. öçten 

Bu toplantıda Başkan vekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artus 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Bulunamadı 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Bulunamadı 
îstaribul 

E, özden 

Tokat 
Z. Betü 

f ^ ^ B İ ^ M ^ ^ f l ^ ^ ^ ^ M . ^ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 78:1) 

Sözcü 
Kastamonu 

N. Tuna 
Bulunamadı 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Bulunamadı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Samsun 
R. Rendeci 

UşaSk 
K. Coşkunoğlu 

Bulunamadı 



i 


