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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü; Millet 
Meclisi Başkanlık Divanınca, 92 nci maddenin 
10 ncu fıkrası üzerinde alman tek taraflı bir 
kararla, Cumhuriyet Senatosunda müddetinde 
görüşülmediği iddiasiyle kanunlaştırılmak iste
nen İş, Deniz İş, Askerî personel, Sayıştay ve 
Tabiî âfetler kanunlarının, Cumhuriyet Sena
tosunun Anayasaya dayanan müdellel ve mıık-
ni esbabı mucibesine istinaden Cumhur'başka-
nınca veto edildiğini ve tasarıların tekrar Mec
lislere sevk edileceğini ifade etti. 

Tapulama kanunu tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler ^bitirilerek maddelerine geçildi. 

23 Haziran 1966 Perşem'be günü saat 14,00 te 
yapılacak Birleşik Toplantıdan sonra toplanıl
mak üzere Birleşime, saat 18,05 tc son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkal e 
Sırrı Atalay Nahit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

B I l t î N G Î O T U R U M 
Açılma Saati: 17,10 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Atalay 

Kâtipler : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 81 nci birleşimi acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, 81 nci Birle
şime 'başlıyoruz. 

1. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in Mont 
rö Andlaşması Ahkâmına aykırı hareket eden Bir
leşik Arap Cumhuriyetine ait iki harb gemisinin 
İstanbul'a kadar gelmelerine nasıl müsaade olun
duğu ve bunlara karşı Hükümetin tutumu üze
rinde demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özden, 21 Haziran 1966 
Günü Başkanlığa verdiği önerge ile Boğazlardan 
geçen har% gemilerine dair gündem dışı söz is
temiş bulunuyor. 

Sayın Özden, biliyorsunuz bir hayli de gecik
miş bulunuyoruz, ısrar ediyor ve beş dakika ol

mak üzere kabul ediyorsanız söz vereyim. Aksi 
takdirde Heyeti Umumiyenin kararına arz ede
yim. 

EKREM ÖZDEN 
kâfi. 

(İstanbul) — Beş dakika 

BAŞKAN 
m ek üzere. 

Buyurun, 'beş dakikayı gcçme-

EKEEM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Bundan Ibirkaç gün evvel 'boğazlarda cere
yan eden hâdisenin yankıları Türk basınında 
devam ederken olay karşısında düşündükleri-
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mizi ve hislerimizi bu kürsüden ifade etmek is
tiyoruz. 

Arz edeceğim hâdise bütün dünya efkârı 
umumiyesi önünde cereyan etmiştir. 

Olay şudur : 
Birleşik Arap Cumhuriyetine ait iki savaş 

gemisi Çanakkale ve Marmara'dan geçerek İs
tanbul Boğazından çıkmak üzere iken vazifesin
de dikkatli olan bir polis memurumuzun merci
ine ihbarı üzerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafın
dan geçiş müsaadeleri olmadığı için durdurul
muştur. 

Mesele Ankara'ya intikal etmiş, Dışişleri Ba
kanlığının salahiyetli bir sözcüsü gazetelerde 
çıkan beyanatı ile olayı teyidetmiştir. 

Sözcü gazetecilere : 
(Birleşik Arap Cumhuriyetine ia.it 2 muhrip 

anlaşmadan haberleri olmadığı için boğaza ka
dar gelmişlerdir. Eğer şimdi müracaat ederler 
ve -bir hafta boğazlarda beklerler ise Karade-
nize çıkabilirler. Karadenize çıkmaları iein 'bize 
bir hafta önce müracaat etmeleri lâzımdır.) 

Bu beyanatın Montrö Anlaşmasına aykırı 
olduğu meydandadır. 

Çünkü, ('boğazlar rejimi hakkında Montrö'-
da 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan anlaş
manın 13 ncü maddesi şöyledir: Vakit 'az oklu
ğu için maddeyi okumıyacağım. Dikkat buyu
rurlarsa maddede (Boğaz) demiyor, (Boğazlar 
diyor) esasen anlaşmanın boğazlarla Marmara 
ve havalisine raci olduğu metinlerden açıkça 
anlaşılmaktadır. 

O halde 2 ecnebi gemisinin daha Çanakkale 
Boğazından geçerken müsaadelerinin olup ol
madığının tahkik edilmesi iktiza ededi. 

Gemilerin istanbul Boğazına kadar gelme
lerini mazur gösterecek sebebin, anlaşmadan 
haberleri olmaması belki onlar için düşünülebi
lir. Fakat boğazları beklemek ve her türlü ted
birleri almakla mükellef hir Türk Hükümetinin 
bu gemilerin Çanakkale'den geçişlerinin farkı
na varmamasını ve istanbul Boğazına kadar 
gelmelerini mazur gösterecek hiçbir sebep ta
savvur edilemez. Anlaşmaya göre gemilerin 
ıgelmelerinden sonra izin almaları matluholma
yıp mütekaddim bir ihbarın vuku ve vücudu 
şarttır. Bu ihbar vâki olmadan boğazlardan 
girmek istiyen ecnebi harb gemilerine müsaade 
edilmemesi lâzımdır. Bu duruma göre Hüküme

tin daha gemiler Çanakkale'ye geldikleri za
man Marmara'ya dâhil olmalarına mâni olacak
tı. Bu yapılmamıştır. 

Şayet bir müteyakkız polis memura (Yıl
maz Türk) boğazın yarısında bir düdük sesinin 
yabancı olduğunu anlıyarak âmirlerine keyfi
yeti ihbar etmeseydi, gemiler pekâlâ haberimiz 
olmadan geçip Karadenize gideceklerdi. Bu ka
dar lâkaydi görülmüş işlerden değildir. Söz bu
raya gelmiş iken bence mühim olan bir mese
leyi de dile getirmek isterim. 

istanbul'a gelen Amerikan gemilerinden 
uçan helikopterler boğazda gezinti yapmakta
dırlar. Bu da anlaşmanın 15 nei maddesine mu
haliftir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cereyanı hale ve basının yazdıklarına göre 

Hükümet evvelâ gemilerin ta istanbul boğazına 
kadar hiçbir mania raslamadan gelişleri karşı
sında evvelâ itereddüdetmiş, ne yapacağını şa
şırmış, ilk verdiği emirle gemilerden bir 'botun 
bile inmesine müsaade etmemiş iken birkaç gün 
sonra bu davetsiz gemileri misafir addetmiş res
mî ziyaretlerle işi örtbas etmeye çalışmıştır. 

Demek ki, Hükümet izinsiz, anlaşmaya mu
halif olarak yurdumuza giren savaş gemileri
nin kusur ve kabahatlerini hattâ mücadele! dü
veliyle esaslarının pervasızca ihlâli cesaretine 
de göz yumarak işi oldu blttiye getirmek iste
miştir. 

21 . 6 . 1966 tarihli gazetelerde çıkan haber
lere göre Dışişleri Bakanlığı gemilerin boğaz
lardan geçmek için gerekli 8 günlük ihbar süre
since resmî misafir olarak limanda kalacakları
nı bildiren Dışişleri Bakanından sormak isteriz. 
Bu gemileri ne vakit davet buyurdular? Davet
siz misafire yapılan muamele Montrö Anlaşma
sına uygun mudur? Müsaadesiz 'gelen harb ge
milerine böylece misafir muamelesi yapmak 
hangi tarihtenberi âdet olmuştur? 

Dışişleri Bakanlığı işin vahametini örtmek 
için ne yapacağını şaşırmışa benziyor. 

Yukarıda arz ettiğim gibi muahedede boğaz
lar bir kül halinde mütalâa olunmuştur. (Mont
rö) Muahedesi ahkâmına göre boğazlar Çanak
kale'den başlar Karadeniz boğazı sonunda ni
hayet bulur. Birinci sarih olarak bunu ifade et
mektedir. 
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Boğazlardan geçişin kontrolü ve müsaadele
rin verilmesi Türk Hükümetine bırakılmıştır, 
Hükümet, bu maklarını istimal ederken Devle
tin hakkı hükümranisini, milletin şeref ve iti
barını çok ciddiye alarak hareket etmeye mec
burdur. En ufak bir ihmal Devletin itibarına ha
lel verir. A. P. iktidarının bu noktaya değer 
vermek arzusunda olmadığını iddia etmek 
mümkün değildir. Lâkin meselelere önemi ka
dar ehemmiyet verildiği ve istenen şekilde ha
reket olunduğunu ileri sürmekte k'albil değil
dir. 

Bir iktidarın davranışında en önemli cihet 
bilhassa Devletin harici itibarını ve yüksek men
faatlerini çok titizlikle muhafaza etmektir. 

3 . 11 . 1965 tarihinde Yüce Senatoda oku
nan Demirel Hükümeti programının dış politi
kaya dair kısmında «Türkiye'nin yüksek millî 
menfaatlerinin diğer memleketlerin menfaatle-
riyle bağdaşacak şekilde korumak ve idame et
mek» denildikten sonra, anap ve Müslüman 
memleketleriyle münasebetimiz hakkında da 
dostluk kurmak, çeşitli sahalarda verimli bir iş
birliğini gerçekleştirmek fikri savunulmuştur. 

Biz bu fikirlerle beraberiz. Ancak Türkiye'
nin yüksek menfaatlerini korumak, boğazlar re
jimini tesbit eden Montrö muahedesi hükümle
rini hiçe saymak mıdır? Bence bu olay itibarı
mızı sarsmıştır. Türk milletinin müteyakkız, 

müdebbir idare elinde olmadığına bir misal teş
kil etmiştir. 

Bundan evvelki bâzı hükümetlerin idarele
rinde böylesine bâzı hazin vakalar olmamış de
ğildir. Onlardan burada misal • gösterecek deği
lim. O devir kapanmıştır. Türkiye bir ihtilâl ya
parak 2 nci Cumhuriyet devresine girmiştir. Ya
şadığımız bu hayat içinde büyük oylarla ikti
dara gelen bir partinin Hükümetini Türkiye'
nin savunmasında, beynelmilel anlaşmaların 
tatbikinde bu kadar gevşek ve gayriciddî dav
ranışını büyük üzüntülerle karşılamamak müm
kün değildir. Birleşik Arap Cumhuriyeti ile 
Türkiye arasındaki münasebetin düzelmesini 
candan dilediğimiz bugünlerde vukua gelen hâ
dise can sıkıcı olmaktan uzak değildir. 

Yeni bir arap devleti olan Birleşik Arap 
Cumhuriyetinin bu tarz hareketi Türkiye'yi ve 
onun diğer devletlerle yaptığı muahedeleri hiçe 
sayarak dilediği gibi Boğazlardan geçerek Rus
ya'ya azimet edeceğini düşündüğü anlaşılıyor. 

Mısır ve bütün dünya bilmesi lâzımdır ki, 
burası Türkiye'dir. Boğazlar Türk'ündür. 600 
seneden beri böyle olmuştur. Bundan sonra 
da Türk kalacaktır. 

Demirel Hükümetinin Lozan Muahedesine 
ve Türk Devletinin şeref ve haysiyetine uygun 
hareketlerde bulunacağını temenni ediyoruz. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

4. — SEÇİMLER 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 

Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se-

1. 

2. 
çimi. 

BAŞKAN — Gündemde Anayasa Mahkeme
sine asıl üye seçimi ile Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri seçimi vardır. Şüphesiz bu seçimlerin sı
ra ile ayrı ayrı yapılması lâzımgelir. Bir önerge 
ile yer değiştirme teklifi vardır. Önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üye seçiminin, 

Anayasa Mahkemesi üye seçiminden evvel ya
pılmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sunuşların bir ve iki numara
sında yer değiştirme istenmektedir. İki numa
rada bulunan Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçiminin Anayasa Mahkemesine üye seçimin
den evvele alınması isteniyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Bunun aleyhinde, lehinde yok
tur. Reylerinizle mesele halledilecektir. (İkisini 
birden yapalım sesleri) 

Ayrı ayrı yapılacaktır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçiminin 

önce yapılması teklif edilmektedir. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 35 vasati oya karşı 44 
vasati oyla kabul edilmiştir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri için seçi
me geçiyoruz. Aradan müddet geçtiği için aday-
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ların isimlerini okutuyorum. Daha evvel tasnif 
heyeti için kura çekiyorum : Muhittin Kılıç 
(Konya) ? Burada. Cahit Okurer (İzmir) ? Bu
rada. Tahsin Banguoğlu (Edirne) yok. Suphi 
Batur (Sinop), Yok. 

Yiğit Köker (Ankara)... Yok. İskender Cenap 
Ege (Aydın)... Burada. Üç kişi t amanı oldu. 

Başlanacak yeri okutuyorum. Refet Aksoyoğ-
lu'rodan başlanacak. Zarflar ve oy kâğıtları da
ğıtılacaktır. Adayların isimlerini okutuyorum. 

Akıncı Mehmet, Alpal Ali Nadir, Alpbaz Me
sut, Arıkan Ahmet, Atagün Mehmet, Aydın Ali 
Nihat, Aytaç M. Şerafettin, Aytuğ İbrahim Ha-
111, Başar Rıza, Bayburtluoğlu Yusuf Ziya, Bo
ran M. Kâmil, Çalgüner Mustafa Hayri, Cebi 
Ahmet Salih, Dündar O. Bedrettin, Oorbacığolu 
Necdet, Erdemir Lûtfi, Erverdi Ertuğrul, Er-
Ibizli Hasan, Genç Ruşen, Grökalp Ziya, Hüdayi-
oğlu Behçet, îpl'ikçioğlu Hamdi, Karaküçük Ba-
'hattin', Kaya Metanet, özdurail Fethi, Özgür Ah
met Akif, özme Recai, özsaneak Sabahattin, öz-
yol Ali Rıza, Saydam Nasır, Selçuk Osman, Ser-
daroğlu M. Taeettin, 'Sönmez Ali Rıza., Şefkatli-
oğlu S. Şefkati, Tüzün Saffet, Üstünel Salih, 
Yalçın Sebati. 

BAŞKAN — Oylamaya başlıyoruz. 'Tur 12. 
Oylarını kullanan sayın üyeler salonu terk etıine-
sin'ler. tasnif sırasında gündeme devam edeceğiz. 

(Tabiî Üye Refet Aksoyoğlu'ndan başlanarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye
ler? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif he
yeti lütfen yerini alsın. Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri seçimi için tasnif yapılırken Anayasa 
Mahkemesine asıl üye seçimine geçiyoruz. 

Tasnif heyetini okuyorum : 
Salih Türkmen? Burada. Alım öt Nusret Tu

na? Yok. Naih'it Altan? Burada. Cenap Aksu? 
Yok. Osman Salittıoğlu? Yok. Enver Işıklar? Bu
rada. Sayın Türklmen, Sayın Altan ve Sayın Işık
lar Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi için 
tasnif heyetine seçilmişi ardır. 

Oylamanın nereden bağlıyacağına dair ad çe
kiyorum. Sayın Madanoğlu, 

FERİD MELEN (Van) — Seçim devam edi
yor efendim... 

BAŞKAN —• itiraz mı var efendim? Tasnifin. 
sonunda yapalım. İtiraz olursa usule uyarız. Su
hulet için, kolaylık için yapardık. Ama itiraz 
olursa usule uyarız Sayın Melen. İtiraz olma
saydı devam ederdik. 

Tasnif neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri için 

23.6.1966 da yapılan seçime (103) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizala
rı nda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Taisnif H evet i 
Üye 

Konya 
Üye 
İzmir 

Muhittin Kılıç Cahit Okurer 
Üye 

Aydın 
t. Cenap Ege 

Adı ve soyadı 

Mesut Alpbaz 
Rıza Başar 
Salih Ahmet Cebi 
Lûtfi Erdemir 
Ruşen Genç 
Mehmet Kaya 
Nasır S av dam 
Sebati Yalcın 

Üyelerin 
aldığı oy 

sayısı 

3 
2 

11 
86 
4 

60 
1 

32 

BAŞKAN — Adaylardan hiçbirisi gerekli salt 
çoğunluğu sağlıyaımamıştır. Seçime devam ede
ceğiz, ancak, bir yeter sayı temin edilememesi 
karşısında bir önerge vardır. Okutuyorum. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tapulama Kanununun süratle çıkarılmasın
daki zaruret Yüksek Senatoca bilinmektedir. Hiz-

• metin ve şartların getirdiği zorunluk içinde ko-
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nunun konuşularak bitirilebilmesi için 28.6.1966 
Salı günü saat 10 da toplanılmasına karar veril
mesini arz ve istirham ederilm. 

Tapulama Kanunu Geçici 
Komisyon Başkanı 

Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Oylamaya devam edeceğiz. An
cak bu sırada Sayın Termen ile Sayın öçten 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği seçiminin tehi
rini iatiyen bir önerge vermişlerdir. Sayın öner
ge 'sahipleri eğer önergelerinde ısrar 'ediyorlarsa, 
İçtüzükle ilgili değişiklik yalnız Anayasa Mah
kemesi üyeleri seçimi için değil, Yüksek Hâkim
ler Kurulu üyeleri seçimi içindedir. Bu sebeple 
İçtüzüğümüzün değişikliğine değin bu tadilim so
nuna 'kadar Anayasa Malhkemesine 'asıl üyelik se
çiminin tehiri istenmektedir. Acaba saym üyeler 
Yü'ksök Hâkimler Kurulu için de ısrar ediyorlar 
mı (Evet, sesleri) O halde oylıyalım. önergeniz
de Anayasa Malıkemesi için. seçim demişsiniz. 
önergeyi okutayım da, ilâve edeyim. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa. Mahkemesi asıl üyesi ve Yüksek 

Hâkimler Kurulu seçimine başladığımız şu anda 
İçtüzük tadili teklifi ile ilgili olarak, bu seçime 
yeniden müracaat sure/tiyle katılmak istiyenlerin. 
haklarına da imkân tanımak maksadı ile. bu se
çim işleminin, tadil sonucuna kadar tehir olun
ması hususunun, Sayım Genel Kurulun yüksek 
tasvip ve oyuna arz olunmasını saygı ile rica 
ederiz. 

Çanakkale iSivas 
Ziya Termen Rifa(t öçten1 

BAŞKAN — Önergenizde İsrar ediyor mu
sunuz efendim? Yalnız önergenizi bu haliyle oy-
latmıyacağım da, onun için. Yüksek Hâkimler 
Kurulunu da ilâve ediyorsunuz. Bu ilâve olun
ca söz verebilirim. Bu ilâve olunca önerge usu
lüne uygundur. Gereğini yapabilmek için şüphe
siz ki söz istiyenlere söz vereceğim. Buyurunuz. 
Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesine seçilecek 
üye ile Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilmesi lâ-

B AŞK AN — Komisyon Sözcüsünün Salı gü
nü saat 10,00 da toplanmayı teklif ettiği cihet nor
mal toplantı günümüzün dışında bir teklif oldu
ğu için oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — SEÇİMLER 

zımgelen üyeler mevzuunda müteaddit defalar 
gündem dışı söz almak suretiyle meseleyi Yüksek 
Huzurunuza getirmiştik. Hakikaten inanarak arz 
ediyorum ki, bütün arkadaşlarıma, tamamiyle 
her türlü siyasi mülâhazanın da dışına çıkmak 
suretiyle arz ediyorum ki, bu seçimlerin bu za
mana kadar yapılamaması Senatonun haysiyeti 
meselesi halini almıştır. Bir meclis ki, kendisine 
Anayasanın tahmil ettiği vazifeyi yapmaz, o 
meclisin o cemiyette yeri kalmaz. İşin esası bu
dur. Ve Cumhurij^et Senatosuna mensup arkadaş
larımız, hangi siyasi kanaatte olursa olsunlar, ev
velâ şahıslarında mevcut ve meknuz yüksek hay
siyet duygularını harekete getirmek suretiyle 
bu seçimleri biran evvel yapmaya mecburdurlar. 
Bu vazifeyi evvelâ kendilerine karşı ifa etmeleri 
lâzımdır. Kaldı ki, Yüksek Hâkimler Kurulu 
haksız, sebepsiz olarak iki seneden beri bir baş
ka ellerde muamele icra etmekte ve bunun için 
de dâva ikame edilmiş bulunmaktadır. Dâva ne 

ı olacaktır? Bunun üzerinde münakaşayı haddim 
j dışında tutarım. Şimdi İçtüzükte değişiklik ya-
j palım, yani bir mevzu İçtüzükte eğer değişiklik 
i olursa, ondan sonra inhilâl edecek olan üyeler 
ı mevzuunda gerekli seçimini İçtüzüğe göre yapa

rız... Bunun münakaşasına lüzum yok. Şimdi 
herşeye takdimen Anayasanın bize tahmil etti
ği vazifeyi ifa edip ondan sonra nas muvacehe
sinde başımızı dik tutmak suretiyle gezmeye mec
buruz. Yoksa bu müessesenin lüzumsuzluğuna 
bütün Türk Milleti inanacaktır. Ve o zaman be
nim çok kıymetli arkadaşlarımın ve bizzat ken
dimin de Cumhuriyet Senatosu üyeliği gibi bir 
vazifesi, bir sıfatı kalmıyacaktır. Lütfedin... 
(A. P. sıralarından, «Ne alâkası var bunun?» 
sesleri) Alâkası odur ki, politik görüşlerle kendi 
haysiyetimizin bahis konusu olduğu bir meselede, 
Anayasanın, üzerine yemin ettiğimiz Anayasa
nın icaplarını daha çok geri atmak için sebebi 
ve netice aramaya lüzum yoktur. Bırakalım bun-
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lan, mesele üzerinde anlaşalım, görüşmeler var
dır biraz evvel bu görüşmelerin neticesinde ma
alesef üzüntü ile kaydediyorum ki, ters taraftan 
aldık. Görüştük, iki arkadaş üzerinde birleşelim, 
şu işi bitirelim. Senatonun meselesi olarak biti
relim dedik, biz kuzu kuzu rey verdik arkadaş
larımızla beraber, diğer taraftan hiç bahis konu
su olmıyan reyler çıktı. Bu kadar sözünün eri 
olmıyan insanlarla iş yapmanın zor olduğunu ka
bul ediyorum ben. (Sağdan gürültüler, «Kim» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Hangi 

arkadaşımız yapmışsa... Bizden yapmışsa biz
den, sizden yapmışsa sizden. Sözünün eri olmıyan 
arkadaşlar vardır maalesef. (Sağdan gürültüler) 
Sizin grupunuzdan çıkmıştır arkadaşlar, mese
le budur. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar, 
karşılıklı konuşmayın. 

F E H İ ALPASLAN (Devamla) — Binaena
leyh meseleyi politik cepheden çıkaralım; kendi 
kendimiz için, kendi haysiyetimiz için, partisini, 
purtusunu bir tarafa bırakıyorum, lütfen bıra
kalım, bu işi tamamlıyalım. O itibarla bu öner
genin reddini istiyorum. (A. P. sıralarından, gü
rültüler) Ne istiyorsanız, cevabını vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan... 
F E H İ ALPASLAN (Devamla) — Eğer sö

zünde durmamak suretiyle sözünün eri olmamak 
vaziyerti varsa, bizden de varsa, onu da iyi kar
şılamıyorum, ama bunun çoğu maalesef sizin içi
nizden çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, aleyhinde mi söz 
istiyorsunuz? 

İSKENDEE CENAP EGe (Aydın) — Le
hinde. 

BAŞKAN — önergenin lehinde söz istiyor
sunuz. 

önergenin lehinde ve aleyhinde ikişer ikişiye 
söz vereceğim, aleyhinde Sayın Alpaslan konuş
muştur, lehinde Sayın Ege, aleyhinde Sayın Me
len, lehinde Sayın Termen. Böylelikle sıraya gir
miştir. 

İSKENDEE CENAP EGE (Aydın) — Söz 
sıramı Sayın Termen'e veriyorum. 

BAŞKAN — Söz sıranızı Sayın Termen'e 
verdiniz. Buyurun Sayın Termen . 

71 YA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; mesele Fehmi 
Alnaslan arkadaşımızın tetkik ettiği açıdan 
ele alınmamak durumunda tamamen kasdi ni
yetle ortaya konulmuş bir önergenin münaka-
smdan çıkmaktadır. Biz bu önergeyi Eifat öç
ten arkadaşımızla verme kararma geçerken 
şu mühim noktayı ele aldık. Takdir buyu
rursunuz Yüksek Senatomuz iki defa tecdide 
uğramıştır. Üçte bir nisbette üyeleri iki 
def.ı yenilenmiş hüviyettedir. Bir heyeti mec
muanın üete ikisine tekabül eden nisbetindeki 
üye adedinin değişmesi muvacehesinde, vaktiyle 
ilân olunan imkânlar tarihinde bu üyeliklere 
adaylığını koyanların dışındakilerin adaylık 
koya mama halleri meseleyi adalet anlayışı 
muvacehesinde muğlâk bir noktaya getirip 
dayamıştır. Biz bu önergemizde 1.14 ncü mad
denin iki yıldır, işlemez halde bulunan ve Sa
yın Alpaslan'ın da temas ettiği gibi bir türlü 
neticeye vâsıl olunamıyan maksadı, hedefi 
uğrunda yeoıi bir solüsyonun doğabileceği ümidi 
ile ve bu adayların bu ana kadar vâki seçimler
de bir müspet netice elde edemeyişleri mü-
vecihesinde yeni adaylara da imkân tanımak 
ve İçtüzük tadilinde de iki siyasi büyük par
tinin bir anlaşmaya vâsıl olmaları ile bir 
neticeyi ortaya koyabilecekleri ümidi muvace
hesinde bu önergeyi verdik. Bizim önergemi
zin siyasi veçhesi yoktur. Ve tamamen man
tıki ve hukuka muvazi bir anlayışın neticesi
dir. Biz muhterem C. H. P. li üy? arkadaşla
rımızla beraber, A. P. si üyeleri olarak İçtüzük 
tadilinin bu Senatoya bu nevi seçimlerde müs-
"net istikâmete götürebilecek olan bir hukukî 
solisyonun yaratılması ümidi ile seçimlerin 
simdi bu gergin ve birbirleri ili ahitlesmiş 
mânadaki secim tansiyonunun yine de bir netice 
vermiyeceği düşünülerek, tamamen geleceğin bu 
meseleyi mutlak halledeceği inancı içinde bu 
önergeyi veriyoruz. İki sene beklemiş olan ne
tice, izin verirseniz bir ay daha beklesin, el
verir ki, İçtüzük tadiline hükmedecek komis
yonlar bu meselede her iki partinin noktai na
zarını halletmiş mânayı ortaya koyabilsinler ye 
Yüksek Senato yüksek secim mânası içinde bu 
heyetlere üye seçme işini bir normal para
lelin içine sokmuş bulanabilsin. Bizim yerdiği
miz önergede siyasi anlavıstan tamamen uzak 
yapıcı bir anlam vardır. İstirhamım bu konu-
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da bu sebeplerle seçimin bugün netice ver
memesi va'di muvacehesinde meseleyi İçtüzüğe 
muallâk mânaya getirip işi bir aylık bir za
mana terk etmemiz teklifinden ibarettir. 

önergemize yardımlarınızı istirham ederim. 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Efendim, 

usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın O'Kan hangi usul hak
kında? 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
vermiş oldukları önergeye daha evvel sayın 
bâzı senatörler tarafından Başkanlık Diva
nına sunulmuş ve Genel Kurul kararı üzerine 
de Anayasa - Adalet Komisyonuna havale edil
mişti. Anayasa, Adalet Komisyonu o önergeler 
üzerinde çalışmış ve önergelerin uygun olmadığı 
•kanaatine vararak Başkanlık Divanı görüşünü 
raporda sunmuştu. Bu ortada iken... 

BAŞKAN —• Gündemdedir evet. 
SEZAİ O'KAN (Devamla) — Şimdi yeni bir 

önerge ile bu işin Anayasa Komisyonuna git
melinin uygun olmryacağmı arz ederim, efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 114 ııcü 
maddesinde değişiklik yapılarak, iki fıkra ek
lenmesine dair Maraş Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sayın Aksu ve arkadaşlarının teklifleri 
gündemdedir. Ve komisyonca müspet karşıla n-
mamıştı'r, reddi mutazammm olarak gündemde 
bulunmaktadır. 

önergenin aleyhinde Sayın Melen, buyuru
nuz. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; yıllardan beri sürüncemede kalan bir 
görevi yerine getirmek üzere bir anlaşma yap
mıştık. Ümidediyorcluk ki, bu defa Senato beş 
seneden beri yapamadığı vazifeyi bu anlaşma 
sayesinde yapacaktır ve bu seçimi bitirecektir. 
Maalesef anlaşmaya riayet edilmediği için ola
madı. Bu önergeye gelince; bu önerge sanıyo
rum ki, oya konamaz. Çünkü, İçtüzüğün tadi
line taallûk ediyor. İçtüzüğün tadil edileceği 
muhakkak değildir ki, böyle gayrimuayyen bir 
olaya bağlamak mümkün değildir ki, Senato
nun vazifesini. İçtüzüğün tadili teklifi, kaldı 
ki, Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi Adalet 
Komisyonunca reddedilmiştir. Binaenaleyh, red
dedilmesi ihtimali galiptir. Bu durumda Sena
tonun gayrimuayyen olarak böyle bir vazifeyi 

yapmaktan abkonması mânasına gelir ki, bu ba
kımdan oya dahi konmasının mümkün olmadı
ğını zannediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Yal
nız Sayın Melen'in ifade ettiği şekilde önerge 
oylanmazsa Başkanlık katılamayacaktır. Sebebi 
şu : Her ne kadar İçtüzüğün 114 ncü maddesi 
gereğince değişiklik yapılması istenmiş ve ko
misyonca reddedilmiş ise de önerge bunun ne
ticesine değin, seçimlerin tehirini istemektedir. 
Yüksek Senatoda şu veya bu sebeple mütaad-
dit defalar seçimlerin tehiri önergeleri istenmiş 
ve bu önergelerin oylanmış, bazaıı reddedilmiş, 
bazan da kabul edilmiştir. Bu sebeple Başkan
lık önergeyi usule uygun mütalâa ederek oyla
rınıza arz edecektir. Şimdi Sayın Ziya Termen 
ve Sayın Rifat öçten'in İçtüzüğün 114 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmasını kapsıyan 
önergeleri, sayın üyelerden birkaçının teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca görüşülüp bir ne
ticeye bağlanmcaya kadar tehirini istemekte
dir. Ancak Sayın Termen, bunun bir aya kadar 
neticeleneceğini ifade etmişlerdir. İfade ettik
leri tadil bu tatil sonuna kadardır. Yani gecik
me 1 Kasıma kadardır, bir ay olamıyacaktır. 

Başkanlık bunu da ifadeden sonra önergede 
ifade edildiği gibi Yüksek Hâkimler Kuruluna 
ve Anayasa Mahkemesine asil üyelik seçimleri 
işleminin tatil sonucuna kadar tehirini teklif 
eden önergeyi oya sunuyorum.. Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Reddedilmiştir, efendim. 

Seçime devam ediyoruz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü

saade ederseniz Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Başkanlığın hangi tutumu hak
kında. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - - Sa
yın Alpaslan konuşmasında bir grupu itham et
miştir. 

BAŞKAN — Başkan mı itham etti bir gru
pu? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Grup 
itham edilmiş, Başkanlık hiçbir müdahalede bu
lunmamıştır. 

BAŞKAN — Bu usul ile ilgili bir şey delil
dir, zaptı sabık hakkında gelecek birleşimde 
söz alır konuşursunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tek
lif edeceğim. 

- 116 — 



C. Senatosu B : 81 23 . 6 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Bu arada tasnife geçmeden ön
ce Sayın Ömer Lûtfi Bozealı Yüksek Hâkimler 
Kurulu üyelerinin ve Anayasa Mahkemesi üye
leri seçimine yeni bir hal çaresi bulmak üzere 
30 . 8 . 1966 Perşembe gününe kadar tehirini 
arz ediyorum, diyor. Biraz önce teklif edilen ve 
Yüksek Heyetiniz tarafından reddedilen öner
geden pek de farklı olmadığı için... 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Efen
dim, tüzük tadiline kadar. 

BAŞKAN" — Tüzük tadiline kadar, siz mu
ayyen bir güne kadar, yani aynı 30 una kadar 
mühlet istiyorsunuz. 

Efendim, Sayın Ömer Lûtfi Bozealı tehirini 
istemektedir, bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Madanoğlu'ndan başlamak üzere oylar 
toplanacaktır. 29 ncu tura başlıyoruz. 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Cemal Ma
danoğlu'ndan Başlanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kulranmıyan arkadaş! . 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Tasnif sonucunu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri için 

23 . 6 . 1966 da yapılan secime (84) üye katıl
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 

hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye 

Konya 
Muhittin Kılıç 

+H* 

Adı ve soyadı 

Ali Nadir Alpay 
Mesut Alpbaz 
Rıza Başar 
Ahmet Salih Cebi 
Lütfi Erdemir 
Ruşen Genç 
Mehmet Kaya 
Nasır Saydam 
Sebatı Yalçın 
Bos 

Üye 
İzmir 

Cahit Okurer 
Üye 

Aydın 
Cenap Ege 

Üyelerin aldığı 

oy sayısı 

2 
1 
7 

22 
48 

2 
52 

i 

25 
o 

BAŞKAN — Tasnif heyetinin ifade ettiği 
veçhile gerekli çoğunluğumuz mevcut değildir. 
Bu sebeple 28 Haziran Salı günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

B 

>. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 1 numaralı Devlet yolu
nun bir kısmının genişletilmesine dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Etem Erdinç'in yazılı ceva
bı (7/262) 

11 . 4 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Bayındırlık Bakanı tara
fından, yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile arz ve rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sora : 
1 numaralı Devlet yolunun önemli bir bölü

mü olan Konya makasından Şereflikoçhisar -
Aksaray arasının genişletilmesine karar veril
miş ve bu maksatla mevcut yolun asfaltı sökü
lerek 1965 yılı Ağustos sonunda tamamlanması 
için malzeme ihalesi de yapılmıştı. 

Devlete ait işçilik dışında kalan ve 2 milyon 
200 bin liralık malzeme ihalesi içine giren kum 
ve çakıl da getirilerek aynı yıl içinde yola seril
mişti. 

Bütün ekiplerin tam faaliyetle işe koyulup, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : J2 . 4 . 1966 gün. ^279 - 128.1/7 - 262 sa- i 

yılı yazınız, \ 

23 . 6 . 1966 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nrn, (Ankara - Kulu) ayrı
mı - Aksaray yolu hakkındaki yazılı sorasu 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

(Ankara - Kulu) ayrımı - Şereflikoçhisar -
Aksaray yolunun genişletme işi tamamen bitiril
miştir. 

Malzeme çekiminin 15 Ekim 1965 tarihinde 
tamamlanması1 gerekirken, nakledilecek malze
menin konkasörle hazırlanması işi idarece yapıl
dığı sırada makin al arın arızalanması sebebiyle 
yetiştiril cm emiş ve mütaahhide 10 Haziran 1966 
tarihine kadar süre uzatımı vermek mecburiye
tinde kalınmıştır. 

Çekilen malzemenin ve yapılan işlerin heba 
olması söz konusu değildir.. 

1967 yılında, bitirilmesi programlanmış olan 
yolun noksan işlerini tamamlamak üzere 1 Ma
yıstan itibaren çalışmalara hız verilmiş olup, bu 
yıl 60 km. lik kısım asfaltlanmış olacaktır. Ceıi 
kalan kısmın hazırlanması ve asfaltlanması 1967 
yılında tamamlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

I •> a yıııdı rl ı k Bak an ı 
Eteni Erdinç 

yolu zamanında ikmal etme hızı ve gayretiyle 
çalıştıkları bir sırada bu ekiplerden büyük bir 
kısmının, 1965 seçimlerinden önce, ân i bir ka
rarla bu yol çalışmalarından alınarak İsparta 
iline verilmesi yüzünden : 

1. Bu önemli yol plâna ve karara rağmen, 
1965 yılında bitirilememiştir. 

2. 1965 içinde mutlaka bitirileceği düşün
cesiyle bu yola harcanan milyonlarca liralık iş 
gücü vo yola dökülen 2 milyonluk kum ve çakıl 
da araya kışın girmesiyle heba edilmiştir. 

3. Yol hâlâ yapılmamış ve ciddî bir sıkın
tı ve şikâyet konusu olmuştur. 

Buna göre : 
Artık 1966 yılının ilk aylarında tamamlan

ması zarureti ortada olan bu yol üzerindeki 
çalışmalar ne zaman hızlandırılacaktır? 

Bu gecikmeye ve büyük zararlara sebebiyet 
verilmesinin ciddî gerekçesi nedir? 

T ürkiyc Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 20 . 6 . 1966 

Bakan 
952 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKSENBİRİNCİ BİRLEŞİM 

23 . 6 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLAEI 
1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
2. —• Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi

mi. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah

ri özdilek ve 5 arkadaşının Türkiye'de, din yo
luyla girişilen bölücülüğün ve yıkıcılığın ince
lenmesi ve bu konuda etkili olacak bir politika
nın tesbitine yardımcı olunması amaciyle bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İ Ş L E R 

ıv 
A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/128; Cumhuriyet Senatosu 1/653) (S. Sa
yısı : 785) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1966] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — 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] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — 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) 

4. — 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) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 . 1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 
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