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nus a vâki seyahatından edindiği intibaları, Tu
nus Milletinin gösterdiği samimî ve içten alâka 
ve sempatiyi ifade etti. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Ke'sinh es abı
na ve, 

Sivil 'Savunma idaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
bilançolarının onanmasına dair kanun tasarıla
rının acık oylama sonuçları okundu ve her iki 
tasarıda da salt çoğunluk sağlanamadığından 
gelecek birleşimde tekrar oya sunulacağı bildi
rildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 18 Nisan 1966 tarihli Anlaş

manın (ve ekleri) onaylanmasının uygun bulun
duğu halkkındaki kanun tasarısı ile, 

Türkiye (kındınriyeti Hükümeti ile Ivomanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında. Ha
va Ulaştırmasına dair 2 Mayıs 1966 tarihli An
latmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve tasarı
ların kanunlaşmaları kabul olundu. 

8 Aralık 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,35 te son 
verildi. 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair sözlü soru 
önergesi, - Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/412) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'mn, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun uygulanmasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/307) 

2. — Cumhuriyet Senatosu -Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğiu'nun, güreş tarihimizin ünlü kah
ramanlarından 'rahmetli Yaşar Doğu'ya dair ya
zılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderil
miştir (7/308) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökor'in, 15 ve 16 neı 'kotalardan hangi tu
ristik tesislere ne miktarda 'tahsis verildiğine 
•dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma, 
Oümrük ve Tekel bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/309) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında ikan un ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/272, 1/267, 2/375, 2/379; Cumhu
riyet Senatosu 1/693) (S. .Saıyısı : 848) 

2. — Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel 
müdürlükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatom 
(1/694) (S. Sayısı : 849) 

)>«-« 

BÎEÎNCî OTURUM 
Açılma saati : 15?G0 

BAŞKAM — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLES, : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 13 neü Birleşimi açıyonr-

BAŞKAN - - Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcah'vıv.; zey
tin rekoltesi, zeytin ve zeytin yağı fiyatları hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Nejat Saıiı-
calı buyurun. Lütfen kısa ve veciz olsun. 

NEJAT SAKLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, önemli memleket mah
sullerinden birinin idrak edilmekte bulunduğu su 
günlerde, durumu ve alınması gerekli âcil ted
birleri Hükümete duyurmak için gündem dışı bu 
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konuşma ile huzurunuzu işgal etmeye mecbur 
kaldım. 

Türkiye'nin bellibaşlı ziraat kollarından bi
ri olan zeytin yağı istihsali bu yıl tahminî olarak 
140 bin ton ile rekor seviyededir. Mahsulün bu 
derece yüksek miktarda istihsal edileceği 7 - 8 ay 
evvel Hükümet çevrelerine duyurulmuş ve bâzı 
tedbirlerin erkenden alınması tavsiye olunmuş
tu. Bu tedbirler meyanmda mâkul bir fiyat se
viyesinden Devlet mubayaalarına gidilmesi za
rureti başta geliyordu. Bu lüzum, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ziraat Odaları Birliği, İhracatı 
Geliştirme Etüt Merkezi ve mahallî müstahsil te
şekkülleri tarafından müteaddit raporlarla çok 
önceden Hükümete bildirildi. Büyük Ege gezi
si sırasında Sayın Başbakana da anlatıldı. Niha
yet Ekim ayı başında Ticaret Bakanı Sayın Müf-
tüoğhı'nun başkanlığında muhtelif teşekküllerin 
temsilcilerinin de katılması ile yapılan bir top
lantıda baz olarak kabul edilen 5 asitli bir kilo 
zeytin yağı için 465 kuruş müdahale fiyatı karar
laştırıldı. Arkasından, bu iş için Tariş in görev
lendirildiğini ve emrine de 110 milyon lira tahsis 
edildiğini bildiren Kararname sevk edildi ve Hes-
mî Gazetede yayınlandı. 

Müstahsil bir fiyat garantisine kavuşmanın 
memnunluğu içinde istihsal faaliyetine başladı, 
fakat bu ferahlık iki sebepten maalesef uzun sür
medi. Birincisi Tarım Bakanlığının zeytin sine
ği ve zeytin güvesine karşı başka yılların aksine 
bu sene ilaçlama yapmamış olması yüzünden 
mahsul çok düşük kalitede çıkıyor. Yemeklik ev
safta zeytin yağı elde edilmesi ihtimali günden 
güne azalıyordu. Havaların da sıcak gitmesi sa
yesinde hayatiyetini muhafaza eden ve esasen 
Tanın Bakanlığının mücadele devresindeki ihma
li yüzünden daha önce itlaf edilin iyen zeytin gü
vesi iyi, hattâ orta evsafta zeytin, yağı istihsali
ne engel oluyordu. Memleketimizin bu sebeple 
maddi zararı 150 milyon lira, döviz kaybı ise 
5 - 6 milyon dolardan aşağı değildir. Tarım Ba
kanlığı bu büyük felâketin vebalinden kendini 
acaba nasıl kurtaracaktır? Bu bir. 

İkincisi; mahsulün kalites' düşe dursun fiyat
lar daha hızlı bir tempo ile düşüyor, âdeta aşağı 
doğru çekiliyordu. Kararnamenin tatbikine bir 
türlü geçilmiyor, Devlet mubayaa mekanizması 
çalışmıyordu. T arış bu yağları ortaklarından ön
ce 420 kuruştan aldı. Semra da fiyatı 400 e in
dirdi. Fakat serbest piyasa 380 - 370 kuruştan 

seyrediyordu. Hükümet hariçten sabun imalâtı 
için döviz vererek ithal ettiği don yağlarını kilo
su 425 kuruştan tevzi ederken en azından sabun
luğa elverişli bu tip zeytin yağlarının 380 ku
ruştan müstahsilin elinden çıkmasına seyirci ka
lıyordu. Bu yağların bu derece düşük fiyatı 
hiç olmazsa iç piyasalarda sabun fiyatlarının in
mesine müncer olsa idi neyse, fakat ne gezer. Bu 
defa sabun imalinde kullanılan sudkostik kara
borsası başladı. Bu defa vaktinde ithal edilme
diği için kostik fiyatları 125 kuruştan 5 li
raya çıktı. Ve yağ fiyatlarının ucuzluğu hiç ol
mazsa müstehlike intikal etti'"ilemedi. Bu da işin 
başka bir yönü. 

Sayın üyeler, gittikçe düşen fiyatlar ve dış 
piyasalar konusunda geçen hafta içinde yine Sa
yın Ticaret Bakanının başkanlığında yeni bir 
toplantı yapıldı. Müstahsil temsilcilerinin çok 
acı şikâyetleri sonunda, Bakan Tariş yetkililerine 
derhal emir verdi ve müstahsil dan en aşağı fi
yat olarak tesbit olunan 420 kuruştan mubayaa
ya geçmelerini istedi. Telgraflar çekildi, her şey 
oldu bitti sanırsınız. 1 Tavır Aradan bir haf
ta geçmiş olmasına rağmen daha bir kilo zeytin 
yağı mubayaası yapılmadı, çünkü istihsal mınta-
ka harındaki kooperatiflere para gitmedi. 

Şimdi benim bu konuşmam üzerine Sayın Ti
caret Bakanı gelecek, «Gereken tedbirler alın
mıştır, Tarise emir verilmiştir, mubayaalara ge
çilmiştir, müstahsil korunmuştur.» diyecek ve me
sele bitecek. Zannedilecek. Benim bu sabah is
tihsal mmtakalan ile yaptığım mütaaddit tele
fon konuşmalarından öğrendiğime göre, Devlet 
hesabına müstahsil dan bir kilo mubayaa edilme
miştir. Fiyatlar devamlı düşmektedir 360 kuruş
tan muamele kaydedilmiştir. Sayın Bakan te
lefonla derhal Tariş Umum Müdürlüğünü ara
malı ve müdahale mubayaası olarak kaç. kilo zey
tin 3rağı teslim aldığını sormalıdır. Mahsulün ya
rısı gitmiştir. Zeytin taneler; güve tahribatı do-
layısiyle ağaçtan düşmüş, yerde çürümektedir. 
Devamlı yağmurlar mahsulün toplanmasına mâ
ni olmakta, zayiata sebebiyet vermektedir. Sayın 
Bakanın duruma en seri şekilde müdahale etmesi 
lüzumunu tekrar hatırlatırım. Yoksa iş işten geç
miş bulunacak, memleketin 5 - 6 yüz milyon liralık 
serveti ve onu üretenler perişan düşecek, ileriki 
fiyat yükselişlerinden müstahsil değil stokçular 
faydalanmış olacaklardır. Bu da b'r politika ise 
buna diyeceğini, volttur. Saygılarımla. 
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2. — Ticaret Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun, zeytin rekoltesi, zeytin ve zeytin yağı fiyat
ları hakkında, Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'ya 
cevabi demeci. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı (Sayın Müftüoğ-
lu, buyurun. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Muhterem se
natörler, muhterem arkadaşımızın ıgündem dışı 
vâki 'zeytin yağı hakkında konuşmasını (değerlen
direbilmek için her şeyden önce, zeytin yağı için 
bugüne (kadar takibedilen politika nedir, bugün 
ne olmuştur, bunu bilmekte fayda vardır •zanne
diyorum. Gerek ızeytin yağı ve gerekse diğer baş
lıca ihraç maddelerimiz, tarım ürünlerinde za
man ızaıman bu mahsuller ve bu mahsulleri yetiş
tiren müstahsil kaderi ile haşhaşa bırakılmış, za
man olmuş mahsuller az idrak •edilmiş, bakılmış 
ki, Hükümet buna müzahir olmazsa bu zürra ara
dan çıkacaktır, o zatman tutulmuş destekleme mu
bayaaları yapmıştır. Netice 'itibariyle ımüstahsıl-
da umumi olarak şöyle bir yanlış kanaat, hattâ 
tehlikeli bir kanaat hâsıl olmuştur: Mahsulün 
yüksek rekoltede idrak edildiği zamanlarda hü
kümetler müstahsili kaderiyle başbaşa bırakmış
lar, her hangi bir destekleme mubayaasına gitme
mişler. Buna mukabil türlü sebeplerle, başta ta
biî âfetler olmak üzere, mahsulün az idrak edil
diği yıllarda müstahsilin aradan çıkmak tehlike
siyle (karşı (karşıya (kalınca hükümetler bir nebze 
ellerini nıüstahsıla uzatmışlar ve destekleme mu
bayaasında bulunmuşlardır. İşte Türkiye'nin ta
rihinde bir 1964 yılı vardır. Bu yıl, zeytin yağı 
mahsulümüzün büyük mikyasta idrak edildiği bir 
devredir. Bu .sebepledir !ki, geçmiş tatbikat neti
cesi olarak Hükümetçe her hangi bir destekleme 
mubayaası veya taban fiyat tesbit edilmemiştir. 
Bunun neticesi şu olmuştur. Muhterem arkadaş
lar; mevsimin açıldığı zaman tahminen 10 bin 
ton zeytin yağı ımüstahsıldan 380 - 400 kuruş ara
sında mubayaa edilmiş, maalesef Türkiye'de ye
ter derecede stok yeri olmadığı liç.in, depolama 
imkânı olmadığı için bunu alan tüccar üzerine 
kendi normal kârını ilâve etmek suretiyle ihra
catta bulunmuştur. Netice itibariyle ısatılan bu 
zeytin yağının, bu düşük fiyatla müstahsilin elin
den çııkmış olması yalnız müstahsilin sararma ol
mamış, aynı zamanda düşük fiyatla müstahsilin 
elinden ıçı'kan ve o şekilde dış piyasalara intikal 

eden ızeytin yağları neticesinde Devletin de bü
yük mikyasta döviz kaybı olmuştur. Geçmiş tat
bikat Ibudur muhterem arkadaşlarım. Bulgun olan 
ise şudur : 

Sayın arkadaşınım ıda İfade ettiği gibi, haki
katen bu sene iyi bir rekolte vardır. 140 bin ton 
civarında tahmin eldilımektedir. Bunun 30 - 35 
bin tonu ihraoedilebilecektir; stoklama ve iç pi
yasada istihlâki nazarı itibara alınmak şartiyle. 
Bu durumu müşahede eden iktidarımız zamanın
da meseleye el (koymak suretiyle Sayın arkadaşı
mın da ifade etmiş olduğu gibi, alâkalı teşekkül
leri ve arkadaşları çağırmış, Ticaret Bakanlığın
da benim Başkanlığımda yapılan bir toplantıda 
tavan fiyatının ne olması lâzımjgeldiği hususu kar
şılıklı görüşmelerle tesbit edilmiştir. Tavan fiya
tında nazarı itibara aldığımız husus şudur muh
terem arkadaşlarıım. Biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi, bu, bizim başlıca ihraç mallarımızdan birisi
dir. Binaenaleyh vereceğiniz fiyat hem müstah
sili zarara ısokmıyacak onun malını değerlendire
cek ve alın terinin karşılığı olacak, hem de bu 
fiyat üzerinden bunun mubayaası tahakkuk etti
ği za/man dış piyasalarda pazarlama ve satış im
kânı (bulacak. Netice itibariyle hem müstahsilinin 
bu emeğinin değerlendirilmesi hem de duş piyasa 
fiyatlarının nazarı itibara alınması başlıca iki 
baz olarak bu meselenin tetkikinde karşımıza çık
mış ve o yolda arkadaşların da ittifakiyle beş 
asitli zeytin yağına 465 kuruşluk bir taban fiyat 
tesbit edilmişti ve Ibu bir kararname ile Resmî 
Gazetede ilân edildi. Bunu mütaakıp arkadaşları
mızın teşekkürlerini ifade eden birçok mesaj ve 
telgraf aldık. Bunun üzerinde fazla durmuyorum. 
Yalnız bu sene maalesef :zeytin yağı için bilhas
sa körfez bölgesi tâbir ettiğimiz bölgede bir talih
sizlik olmuştur. O da, bu bölgede istihsal edilen 
zeytin yağlarında % 20 ye yakın bir asit fazla
lığı olmasıdır. Bunun türlü sebepleri vardır. Ar
kadaşımızın Tarım Bakanına müteveccih tonkid 
ve ikazlarına tahmin ediyorum arkadaşım müta
akıp celselerde cevap vereceklerdir. Onun için ben 
yalnız kendi Bakanlığımla ilgili kısmı ifade et
mek istiyorum. Hakikaten % 20 ye kadar asitli 
olması bir talihsizliktir. Ama bunun Ticaret Ba-
kanlığiyle bir alâkası yoktur, tabiatın ortaya koy
muş olduğu bir neticedir. 

Tedbirlerle İnşallah bundan böyle bunun da 
bu şekilde olmamasının önüne geçilecektir. Yal
nız şunu ifade etmekte fayda mütalâa ediyö-
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ram. Denebilir ki, siz beş asitli zeytin yağları 
için 465 kuruş koydunuz, mütabaki asitliler 
ne olacaktır? Bu da 'muhterem arkadaşlarım, 
bugüne kadar takarrür etmiş 'kıstaslar içinde, 
muayyen asitlere muayyen ücretler ilâve edil
mek veya asit miktarı yükselmesi karşısında 
muayyen ücretler, muayyen fiyatlar düşülmek 
suretiyle bir baz içinde dcğerlejndirilmckte'd'ir. 
Bakanlığımız kararname ile sadece 'beş asitli 
yağların tavan fiyatlarını tes'bltle mükelleftir. 
Zannediyorum, 'kararnamenin ikinci maddesi
ne göre tamamen teknik olan -diğer asitli yağ
ların fiyatlarının tcsbifi ise muayyen ölçüler 
içinde, tamamen Tariş *in ve onun Yönetim Ku
rulunun yetkisine bırakılmış vaziyettedir'. İşte 
bu yetki cümlesinden olarak geçen hafta Çar
şamba günü veya Perşembe akşamı Tariş ge
rekli fiyatları tesbit etmiş ve bütün kooperatif
lere bu. fiyatları deklâre etmek suretiyle o gün
den iti'baren diğer asitliler için vâki fiyatlar ra
yiç 'bedel olarak piyasaya intikal 'etmiştir. Ar-
kandaşımız diyorlar ki, Sayın Ticaret Bakanı 
lütfetsin1]er Tarişe telefon etsinler, sorsunlar; 
bugüne kadar Tariş Devlet mubayaası olarak 
bir kilo zeytin yağı almış mıdır'? Benim bildiğim 
kadar durum şudur: 

Arkadaşlar, hakikaten bir hafta öncekine 
kadar Tarisln gerek ortak içi gerek ortak dışı 
tesbit etmiş olduğu 465 kuruş üzerinden yağ nıu-
'bayaa etmiş olduğu 'bir vakıa değildir. Zira fi
yatlar 465 kuruşun üzerinde bir değer 'bulduğu 
içindir ki, müstahsil, yüksek fiyat varken, ona 
nazaran piyasada daha düşük fiyat olan 465 
kuruştan malını Tarişe satmak lüzumunu his
setmemiştir. Zaten taban fiyatı tJeısıb'itihin ge
rekçesi ve felsefesi de buradadır. Muhterem 
arkadaşlarım; piyasaya normal bir fiyat süre
ceksiniz, bu fiyat piyasadaki fiyat yükselişine 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanlık Divanında acık, bulunan bir 
Kâtiplik için seçim yapılması. 

BAŞKAN —• Bir tezkere var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Başkanlığın 6 Aralık 1966 tarih ve 
6895 sayılı yazıları, 

b) Millî Birlik (Trupunun 7 Kasım 1966 ta
rih ve 20 yazılı yazısı. 

mâni olmayacak, yüksek fiyatlarla rayiç bedeli 
üzerinden mubayaa edildiği müddetçe haliyle 
Tarişin bir mubayaası veya müdahalesi varit 
veya mümkün değildir. Ve fakat piyasadaki 
fiyat 465 in altına doğru düşme temayülü gös
terdiği zaman, işte gerek ortaklar, gerek ortak 
dışı olan müstahsil o zaman Tarişin kapısını ça
lacak, Devlet baba 465 kuruştan destekleme 
mubayaasını ilân etmiştir, benim malımı al, di
yecek ki, Tariş alacak. 

Arkadaşımın ifade ettiği biir husus vardır. 
Diyor k'i, Tariş ortaklarına, 420 kuruştan öde
mede bulunarak 'bir kısım zeytin yağı almıştır. 
Doğru, ama bu ortakların statüsünde koope
ratifleşmeden meydana gelen bir 'durumun nor
mal 'neticesidir ve verilen 420 ''kuruşluk fiyat 
'bedel rayici değildir. Bu 420 kuruş bir avans
tı r. Normal piyasa fiyatlarına göre takarrür 
eden miktara hi I âhara iblâğ edilecek, hattâ 
hattâ dafha yüksek fiyatla dış piyasalarda 
satılması ve bunun üzeninde yüksek kâr edil
mesi halinde -olacaktır, tabiî- Tariş tarafın
dan aradaki faik ortaklarına risturn olarak da
ğıtılacaktır. Kooperatifieşimenin esası, koope
ratifleşmeyi teşvik etmek gayelerimizin içerisin
dedir. Ve; faydaları cümlelinden olarak bu me
seleyi hep beraber mütalâa etmiyor muyuz? 
Ediyoruz. Şu halde halen ortada aksayan bir 
durum yok. Tarişin 'bugüne kadar ortak dışı 
mubayaa etmemesi bir nakısa değil ve fakat 
fiyatın taban fiyat üzerinde piyasada rayiç be
deli bulması sonucu ortaya çıkan iktisadi bir 
vakıadır. Bu vakıa ise müstahsilin aleyhine de
ğil lehine bir durum yaratan 'bir keyfiyettir. 
Binaenaleyh arkadaşımıza, hana hu açıklama
yı yapma fırsatını verdiği için teşlekkür eder, 
h'ürm et l e r i mi su n a rı m. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(îrupumuzun Başkanlık Divanına katılmama 
kararı ve (Trup kontenjanının bağımsız bir diğer 
senatör tarafından doldurulması hususu daha 
önce arz edilmişti. 

(Teçen bu süre içerisinde Başkanlık Divanında-
ki boşluğun doldurulmamış olması ve Divanın 
tam olarak teşekkül edememiş bulunması muvace
hesinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divan 
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Kâtipliğine Grupumuzdan Tabiî Senatör Selâhat-
tin Özgür aday seçilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Millî Birlik Grupu Başkanı 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Tezkereyi dinlediniz, Başkanlık 
Divanınında noksan bulunan bir kâtip üyelik se
cimi zaruret halini almıştır. Bu hususu oylarını
za arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi seçime geçiyoruz, aday Sayın Selâhattin 
Özgürdür. (İşari oyla yapalım sesleri) 

Tasnif heyetini seçiyorum. Sayın Suphi 
Batur?... Yok. Sayın Mustafa Deliveli?... Yok. 
Sayın Cemal Tarlan?... Burada. Sayın Ahmet 
Karayiğit?... Burada. Saym Abdurrahman Ka
vak?... Burada. 

Tannif heyeti seçilmiştir. Seçime geçiyoruz. 
Seçime Sayın Haldun Menteşeoğlu (Muğla) 

dan başlıyoruz. 
(Muğla (İyesi Haldun Menteşeoğlu dan baş

lanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Lütfen tasnif heyeti yerini alsın. 
Müzakerelere devam ediyoruz. 

Seçime iştirak etmiyen sayın üye var mı?.. 
Yok... 

Seçim muamelesi bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili iki takrir var
dır. Birincisini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa oya konacak işler bö

lümünde bulunan (834, 835, 836, 837 ve 840) 
sıra sayılı kanun tasarılarının açık oylamalarının 
gündemde mevcut diğer işlere ta.kd.imen yapılma
sını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkam Y. 

İstanbul 
Osman Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyetler... Kabul edil
miştir. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/38, Cumhuriyet Senatosu 1/664) (S. 
Sayısı : 834) (1) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi /l/30, Cumhuriyet Senato
su 1/663) (S. Sayısı : 835) (2) 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/36, Cumhuriyet Senato
su 1/670) (S. Sayısı : 836) (3) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Ke
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/44, Cumhuriyet Senatosu 1/661) (S. Sa
yısı : 837) (4) 

6. —• Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 
yılları bilançolarının onanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/132, 3/133, 
3/152, 3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) (S. 
Sayısı : 840) (5) 

BAŞKAN — Arz olunan tasarılar, ikinci defa, 
açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular dolaştırı
lacaktır. 

(1) 834 S. Sayılı basmayazı 1 . 12 . 1966 ta
rihli 10 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır. 

(2) 835 S. Sayılı basmayazı 6 . 12 . 1966 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına, bağlıdır. 

(3) 836 S. Sayılı basmayazı 6 . 12 . 1966 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

(4) 837 S. Sayılı basmayazı 6 . 12 . 1966 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

(5) 840 S. Sayılı basmayazı 6 . 12 . 1966 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

http://ta.kd.imen
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Gündemle ilgili ikinci önergeyi 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan (845, 844, 843) Sıra Sayılı 
kanun tasarılarının görüşme süreleri bitmek üze
re bulunduğu cihetle, gündemde mevcut diğer, 
bütün işlere takdimen ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıların ivedilikle görüşülmelerini oylarını
za arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Divan Kâtipliği seçimi için ayrılan tasnif he
yetinden Sayın Abdurrahman Kavak arkadaşı
mızın -burada bulunmadığı anlaşılmıştır, yeniden 
ad çekiyorum. Sayın Fehmi Baysoy?... Yoklar. 
Sayın Aslan Bora?... Yoklar. Sayın Ziya Şeref-
hanoğlu?... Yoklar. İsmail Yeşilyurt?... Yoklar. 
Sayın Mehmet Şükran Özkaya?... Burada. Tasnif 
heyeti tamamlanmıştır. Komisyon lütfen yerini 
alsın. 

Tasarıların görüşülmesine devam ediyoruz. 

1. — Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma, komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/165; Cumhuriyet Senatosu 
1/685) (S. Sayısı : 843) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 

(1) 813 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarihli 
Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkında mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDK 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti arasında, Mücrim
lerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarirli Türkiye -
Almanya Anlaşmasının 19 ncu maddesindeki 
ihtiyari hükme mecburi bir mahiyet verilmesi 
hakkında 8 Aralık 1965 tarihinde Bonn'da mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oylarınıza arzediyorum. Küre 
dolaştırılacaktı r. 

2. — Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi 
kararları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182, Cumhuriyet Senatosu 1/683) (S. 
Sayısı : 844) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi kararları 
ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Pa
ris'te imzalanan «Kişi halleri işlemlerinin düzel
tilmesi kararları ile ilgili Sözleşme» nin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye1?.. Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. iKabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. •—• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Tümünü açık oylarınıza arz ediyorum. 

3. — Hükümetlerarası Denizcilik Îstişarî Teş
kilâtı (IMCO) Sözleşmesinde yapılan değişikli
ğin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/201, Cumhuriyet Senatosu 1/684) (S. Sayısı: 
845) (1) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GEB 

7. — Ctimhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tarık Remzi Baltan'a izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/530) 

(1) 845 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Raporun okunmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yoktur. Maddelere geçilmesi (hususunu oyu
nuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Hükümetlerarası Denizcilik îstişarî Teşkilâtı 
(IMCO) Sözleşmesinde yapılan değişikliğin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun 

MADDE 1. — 16 Temmuz 1965 tarihli ve 
6812 sayılı Kanunla Hükümetimizin iltihak et-
ımiş olduğu Hâilküımetlerarası Denizcilik îstişarî 
Teşkilâtı (IMCO) Sözleşmesinin 28 nci maddesi
nin söz konusu Teşkilât Genel Kurulunun 28 Ey
lül 1965 tarihli A. 70 (IV) sayılı Kararı ile de
ğiştirilmiş şeklinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
anı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum.. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında ısöz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Ka'bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Oyunuza arz ediyoruım. Kalbul edenler... Ka
bul 'etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Tümü 
açık oylarınıza arz edilmiştir. 

İkinci defa oya (konulacak işlerin oylaması
na devam ediyoruz. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin birinci mad
desinde Ibir izin tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tarık 

Remzi Baltan'm mazeretine binaen 29 . 11 . 1966 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayıl-
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ması Başkanlık Divanının 7 . 12 . 1966 tarihli 
toplantısında Ikararlaştırılımıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — İzin isteğini oylarınıza arz edi
yorum. Ka!bul edenler... Kalbul etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

<Ş. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Kararı (1) 

BAŞKAN — Kararı muhalefet şerhler/iyi e bir
likte okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Sıtkı Ulay'm 
üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlık Divanı Kararı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'
ın bir partiye intisabı dolayısiyle üyeliğinin kal
dırılmasına dair Çanakkale Üyesi Nahit Altan 
ile Afyon Üyesi Kemal Şenocak'm önergeleri hak
kında Anayasa - Adalet Komisyonundan alınan 
mütalâa ile tekemmül ettirilen evrakların Ana
yasa ve İçtüzük ımalddeleri muvacehesinde karar 
verilmek üzere, esas hakkında Divanda müzake
re 'yapılmadan Genel Kurula sunulması kararlaş
tırıldı. 

Başkan Başkanvekili 
T. Ş. Atasağun F. Turhamgil 

İdare Âmiri 
M. A. Telkin 

İdare Âmiri 
Çekinser) 
Â. Ünlü 

Başkanvekili 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
S. Atalay 

Kâtip 
N. Altan 

Başkanvekili 
M. Ünal'dı 

Kâtip 
(Çelkinser) 
N. özgül 

Kâtip Kâtip 
(Muhalifim. Muhalefet (Oylamada bulunamadı) 

şerhi eklidir) A. Erdoğan 
E. Bahadırlı 

Kâtip İdare Âmiri 
A. R. IJlusıman (Muhalifim) 

N. Seyhan 

(1) Başkanlık Divanı kararı ve müstenidatı 
tutanağın sonundadır. 

Muhalefet şerhi 

26 Ocak 1962 tarihinde Sayın Ulay bir siyasi 
partiye intisalbcttim, intisap tarihi 26 Ocak 1962 
-dii'. Hakkında Anayasanın 70 mci (maddesinin tat
biki için durumu Yüksek Huzurlarınıza arz eyle
rim, talebimin üvolik sıfatının ne zaman, sona ere
ceğinin tesıbitini isteımiştir. 

Başkanlık Divanı 27 . 3 . 1964 tarihinde ta
biî üyelik sıfatının Cumhuriyet iSenatasunun 6 yıl 
sonunda yapacağı seçimlerde sona ereceğine ve 
bu görüşün karar şeklinin Genel Kurula arz 
edilmesine lüzum olmadığına karar vermiştir. Baş
kanlık Divanı Anayasanın 70 nci maddesinin tat
bikinde tanzim edici istisnai 1 ve 2 nci yenile
meleri değil, istisnai hükümlerin hitamından son
ra ilik temel seçimi esas tutmuştur. Başkanlık Di
vanı bu kararında ayrıca üyelik sıfatı için bir 
karara lüzum olmadığına 70 nci maddenin son 
fıkrası maksadına uygun olarak 1961 ilk seçimin 
6 ncı yıl sonundaki »seçim tarihinde sona ereceği
ni teslbit etmiştir. 

Böylece konunun esasında alınmış olan bu 
karar mevcut iken, muteber iken, Sayın Ulay'm 
üyeliği hakkında yeniden bir (görüşme açılması 
ve karar alınması mümkün müdür? 

Başka bir deyimle Başkanlık Divanının bu ka
rarının hukukî durumu nedir? İşte konuda her 
şeyden önce bu cihetin tesbiti gereklidir. 

Başkanlık Divanının 30 . 11 . 1966 tarihli top
lantısında bir önerge ile her şeyden önce bu me
selenin bir çözüm şekline bağlanmasını istedik. 
Başkanlık Divanı oylanması işleminde bu Öner
gemiz ekseriyetle reddedildi. Konunun olduğu gi
bi Genel Kurula götürülmesi önergesi ekseriyetle 
kabul edildi. 

Bu iki ayrı konudaki muhalefet görüşümüzü 
ayrı ayrı tesbit etmek isteriz 

— A — 

1. Konunun yeniden görüşülmesi ve her 
hangi bir şekilde oylama ve karar mevzuu edil
mesi mümkün değildir. 

a) Başkanlık Divanı 27 . 3 .1964 tarihinde 
Anayasanın 70 nci maddesinin tatbikinin nasıl 
olacağını kararlaştırmıştır. Bu kararın değişti-
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rilmesini gerektiren yeni hukukî bir durum 
mevcut değildir. 

b) Başkanlık Divanı kararın kaldırılması ve 
değiştirilmesini talebetmiş de değildir. 

2. —• Başkanlık Divanı kararının konusu olan 
üyeliğin bir partiye intisaptan dolayı sona erme
si yeniden talebedilmiştir. 

3. — 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı 
kararı, tam ve muteber bir karardır. 

a) İçtüzüğün 6 ncı maddesinin 7 nci ben
dine göre Başkanlıkça Divana getirilen konu 
Divanca kararlaştırılmıştır. 

b) Divan kararlarının kesinliği ve hukukî
lik taşıması için behemehal Genel Kurula arz 
edilmelerini emreden veya öngören bir içtüzük 
hükmü yoktur. Aksine İçtüzükte Başkanlık Di
vanı kararlarının hangilerinin sunuş olarak Ge
nel Kurulu götürüleceği ayrı ayrı tesbit edilmiş 
ve belirtilmiştir. Başkanlık Divanının İçtüzüğün 
6 ncı madde 7 nci bendine göre alacağı karar
ların Genel Kurula arz edileceği veya oranın 
tasvibi gerektiğini asla göstermemiş, karar ve
rebileceğini tâyin etmiştir. Genel Kurulun tas
vibine bağlı olmıyan bilgiye arz edilen kararda 
mevcuttur. Genel Kurula bilgi, teklif ve tasvip 
için sunulan karar çeşitleri vardır ve İçtüzük 
bunlara işaret etmiştir. Üyeliğin bir siyasi par
tiye intisapla ilk seçim tarihinde değişmesinin 
tesbitinde Başkanlık Divanı kararının Genel 
Kurulca tasvibi gerektiği yolunda bir İçtüzük 
hükmü yoktur. Bu yolda alınan 27 . 3 . 1964 ta
rihli Başkanlık Divanı ekseriyet kararına da 
itiraz edilmemiştir, itraz ve başka bir yoldan 
şekil noksanlığı ileri sürülmemiş muteber ve tam 
bir karar ile karşı karşıyayız. 

c) Başkanlık Divanı kararları şüphesiz ki, 
kaldırılabilir değiştirilebilir. Ancak, yapımı yolu 
ve şekliyle veya bu kararlara usulen yapılan iti
raz yoluyla Genel Kurulca iptal yahut değiştirme 
yoluna gidilebilir. Olayımızda tam ve muteber 
bir Başkanlık Divanı var. Bu kararın değiş
tirme veya ortadan kaldırılması yoluna gidilme
miş, karar mevcut iken olayın Genel Kurula gö
türülmesi kararlaştırılmıştır. 

il) Başkanlık Divanının 27 . 3 . 1964 ta
rihli kararı ayrıca önemli bir özellik taşımakta
dır. Zira bu kararın konusu yerine getirilmiştir. 
Yerine getirilen bu kararın değiştirilmesi ise 
mümkün değildir. Sayın Ulay 26 Ocak 1962 de 

Anayasanın 70 nci maddesinin hakkında tatbi
kini istemiş, Başkanlık Divanı ilk iki yenile
menin tanzim edici istisnai durum olduğunu bu 
sebeple üyelik sıfatının sona erme zamanımın 6 
ncı yılın hitamı olan seçim tarihini tesbit etmiş
tir. Bu karardan sonra 1964 ilk yenilemesi ve 
1966 Haziran ayında ikinci yenileme yapılmış
tır. Anayasanın 70 nci maddesinin son fıkra
sına göre üyelik sıfatının siyasi partiye, inti
sap sebebiyle sona ermesi, intisapla yahut baş
ka bir zamanla tâyin edilmemiş ilk seçim tari
hinde sona ereceği belirtilmiştir. Başkanlık Di
vanı ise 1 ve 2 nci yenilemeleri normal yenileme 
ve seçim değil devriliği ve daimîliği temin eder 
istisnai ve tanzim edici saydığından, 6 yılın so
nundaki seçim tarihini esas almıştır. Sayın Sıt
kı Ulay bu karara uymuş ve görevine devam 
etmiştir. 1964 ve 1966 yenileme tarihlerinde 
görev sona ermiş şeklinde üyelik sıfatının sona 
erdiği yolunda hiçbir yeni karar ve işlem bu 
seçim tarihlerinden önce alınmadığından üyelik 
sıfatının bir başka tarih ve zamanda sona er
dirilmesi. 70 nci maddenin son fıkrasına tama
men aykırı olacağından mesele yerine getirilmiş 
ve kesin şekil bir hukukî kaide olmuştur. Baş
kanlık Divanı 27 . 3 . 1964 tarihli kararının ilk 
yenileme tarihi olan Haziran 1964 ten önce 
alındığı ve Haziran 1964 yenileme tarihinde bu 
kararın uygulanmasının tabiî neticesi olarak 
üyelik sıfatının sona erdiğini gösterir hiçbir iş
lemin Başkanlıkça yapılmadığı, bilâkis devamı 
gösterir işlemlerin (devam - oy verme - tartış
malara katılma, yolluk ve ödenekleri alma) yü
rütüldüğü aşikârdır. Aynı şekilde 1966 Hazi
ran seçim tarihinde üyelik sıfatının sona erdiği
ni gösteren hiçbir işlemin yapılmadığı aşikâr
dır. Bu durumun hukukî nesnedi nedir? Kesin 
olarak 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanıdır. 
Bu karara göre 1 ve 2 nci yenileme tarihlerin
de üyelik sıfatının sona ermediği ve devam ettiği 
açıkça tesbit edilmiştir. Hal böyle olunca, yani 
konusu tanı olarak yerine getirilen bir karar 
karşısında değil miyiz? Bütün hukukî icapları 
ile yerine getirilmiş bir Başkanlık Divanı kararı 
vardır. Bu kararı değiştirme ve ortadan kal
dırma mümkün değildir, zira karar konusu ye
rine getirilmiş, 1 ve 2 nci yenileme tarihlerinde 
üyelik sıfatının sona erdiği kabul edilmemiş 
üyelik devam etmiştir. Böylelikle yerine geti
rilmiş bir karar vardır. 
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4. Genel Kurula arz edilmeme 27 . 3 . 1964 
tarihli Başkanlık Divanı kararı muteberiyetine 
tesir edemez. İzin istiyen bir üyenin talebi Baş
kanlık Divanınca görüşülür ve karara bağlanır. 
145 nci maddeye göre bu karar Genel Kurulda 
görüşmesiz işari oyuna arz edilir. İzin istemi 
belli bir süre için ise Başkanın yetkisi içindedir. 
Belli bir süreyi aşınca Başkanlık Divanının ka
rarma bağlıdır ve fakat bu kararın kesinliği için 
Genel Kurula sunulma şartı mevcuttur. 148 nci 
maddeye göre komisyon ve Genel Kurul top
lantılarına özürsüz üç birleşim katılmayanla
rın izinsiz sayılmaları Başkanlık Divanınca ka-
rarlaştırılabilir. Şu halde Başkanlık Divanının 
karar verebileceği bir durum vardır. Bu karara 
15 günde Genel Kurulca itiraz edilebilir, itiraz 
süresi geçince hukukî neticeler tevlidetmek üzere 
kararın kesinliği tabiîdir. Başkanlık Divanları 
kararlarının hukukî niteliği tesbit edilince, bun
ların yürürlük ve tesirlerinin tesbiti kolaylaşır. 
27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı kararı, 1 ve 
2 nci yenilemelere tesir etmiş, üyelik sıfatı baki 
kalmış böylelikle, tam !bir hukukî sonuç, ver
miş muteber karardır. 

5. 27 . 3 .1964 tarihli Başkanlık Divanı ka
rarı uygulanmıştır. Cumhuriyet Senatosu Başka
nının görevlerini tâyin eden İçtüzüğün 7 nci 
maddesinin 5 nci bendi aynen şöyledir : (Baş
kanlık Divanı kararlarının uygulanmasını sağ
lamak) Başkanlık tam ve muteber saydığı Baş
kanlık Divanı kararının uygulanmasını sağla
mış 6 Haziran 1964 ve Haziran 1966 yenileme
lerinde üyelik sıfatının sona ermediğini 6 yılın 
sonunda sona ermesi gerektiğini kabul ederek 
buna göre hareket etmiştir. Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı Divanının kararının yerine ge
tirilmesini sağlamıştır. Hukukî neticelerini ver
miş ve yerine getirilmiş bir karar, yeniden ge
riye götürme neticelerini verecek şekilde gö
rüşme konusu edilemez. Sağlam bir düşünce 
prensibinin açısından olsun, hukuk kaideleri 
yönünde olsun aksini düşünmek mümkün değil
dir. 

— B — 

Konunun olduğu gibi gereği için Genel Ku
rula götürülmesi şeklindeki Başkanlık Divanı 
kararı hukukî ve haklı her türlü mesnetten 
mahrumdur. 

8 . 12 . 1966 O : 1 

1. Tam ve muteber olarak hukukî netice 
tevlidetmiş 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Di
vanı kararı mevcut iken, olayın Başkanlık Di
vanınca görüşülmesi sırasında bir önerge ile ge
reği için Genel Kurula bir kararsız götürülme
si mümkün değildir. 

2, Başkanlık Divanının alınmış 27 . 3 .1966 
tarihli kararı konusu yerine getirilmiştir. Baş
kanlık Divanının 30 . 11 .1966 tarihli kararının 
Genel Kurula konuyu olduğu gibi götürmenin 
hukukî nedeni ve mesnedi belirli değildir. Ne-

^yi Genel Kurula götürüyor ve neyi teklif ediyor? 
Zira Başkanlık divanları kararları izin, ödenekle
rin ödenmesi, komisyon seçimi gibi mahiyetleri 
ne olursa olsun Genel Kurula sunuş olarak götü
rülmeleri halinde belirli neticeleri kapsar bir tek
lif, bir görüş yahut neticeyi Genel Kurula götü
rür, yahut Başkanlık Divanı kararı olarak Genel 
Kurula götürme karakterinde görmediğini yürü
tür. Şimdi 30 .11 . 1966 tarihli Başkanlık Divanı 
kararı neyi Genel Kurula getiriyor! Hangi teklifi 
veya Genel Kurulun tasvibine arz edeceği hangi 
çözüm şeklini! Hiçbir şeyi. Başkanlık Divanı ola
rak iki üyenin önergelerini bunun üzerine veril
miş komisyon mütalâasını aynen Genel Kurula 
getiriyoruz; deniyor. Başkanlık Divanı bugüne 
kadar bu şekilde veya benzeri şekilde bir kararla 
Genel Kurul karşısına çıkmamıştır, çıkamaz da! 

Genel Kurula komisyonlar düşünceleri (Ka
nım tasarısı ve teklifleri hakkındaki raporlar de
ğil) doğrudan doğruya intikal etmez. Eğer Baş
kanlık Divanına başvurulmuş bir konu varsa ve 
Başkanlık Divanı bunun için bir düşünce alı-
masma ihtiyaç görürse, bu düşünceyi veren ko-
mİL'/omın düşüncesi üzerinde müzakereye mahal 
olup olmadığı ayrıca esasa ilişkin olarak leh ve 
aleyhte bir karar, bu karar Genel Kurula geti
rilir. Genel Kurula doğrudan doğruya intikal 
İçtüzüğün 149 neu maddesinde işaret edildiği 
gibi istisnai ahvalde komisyon raporunun Genel 
Kurulda görüşülmesi mümkündür. 149 ncu mad
de Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına izinsiz 
veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katıl-
mıyan üyenin üyeliğinin Genel Kurulca kararı 
ile düşüeeğini derpiş etmiştir. Son fıkrası aynen 
şöyledir : (Başkanlık Divanının havalesi 
üzerine Anayasa ve Adalet Komisyonlarınca iş 
incelenir ve düzeniecek olan rapor Genel Ku
rulda görüşülerek karara bağlanır.) Burada 
açıkça görülen husus komisyona havalenin 
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şeklini ve sonucunu tüzüğün tesbit etmesidir. 
Komisyon işi inceliyecek ve bir rapor düzenli-
yecektir. Bu rapor Genel Kurulda görüşülecek 
ve karara bağlanacaktır. Olayımızda ise 2 sayın 
üye yazı ile Başkanlığa başvurarak üyelik sıfa
tının düştüğünü iddia etmişler, Başkanlık Diva
nı Anayasa ve Adalet Komisyonunun düşünce
sini istemiştir. Niçin istemiştir? İşin usul yönün
de veya esasında olacağı karara ışık tutması 

* için komisyondan düşünce istemiştir ve komis
yona havalede bu belirtildiği gibi, düşünce iste
me kararında da kesin olarak belirtilmiştir. Şu 

halde komisyondan bir rapor ve karar istenmemiş
tir. İstemeye gayesi ise Başkanlık Divanı görüş
meleri için bir kolaylıktır. Bu komisyon düşün

cesinin bir esas ve verilmiş bir karar gibi Genel 
Kurula götürmesi hatalıdır, yanlıştır ve hukukî 
yönden bir yasama organı için bu düşünce yazı
sı etrafında görüşme açılması garip olacaktır. 
30 . 11 . 1966 tarihli Başkanlık Divanı ekseriyet 
kararı Genel Kurulda görüşülmez. Çünkü bu 
karar bir bakıma görevden çekinme mahiyeti 
taşır. Neticeleri tamamen yerine getirilmiş ve 
uygulanmış bir Başkanlık Divanı kararı mev
cut iken Cumhuriyet Senatosu Başkanlar] gö
revleri icabı bu kararın yerine getirilmesini 
sağlamış iken aynı konu ile ilgili 2 önergeyi gö
rüşülmeye mahal olup olmadığı yönünden 
«usul» e bağlı olarak her şeyden önce çözüm 
şeklinde bağlanmasını reddederek, belirsiz, tek
lifsiz, eylesimsiz bir şekilde konuyu Genel Ku
rula aktarmak hukuka ve usule aykırıdır. 

Usul, hukuk kaidesi, gelenek veya İçtüzük 
bir konuda bize açıkça yol göstermezse dâhi; 
düşünce prensibi ve akıl sezgisi ile doğruyu 
bulabiliriz. 

Başkanlık Divanı iki müracaatı düşünce 
vermesi için komisyona göndermiş, komisyon 
düşüncesini vermiş, bu kere Başkanlık Divanı 
ben ne usul yönünden, ne esas yönünden, bir şey 
demiyeceğim, konuyu Genel Kurula aktaraca
ğım işin içinden Genel Kurul çıksın yoluna 
sapmıştır. Bu yolun objektif ve doğru okluğunu 
sanabilir miyiz? 

Şüphesiz ki, Genel Kurul Anayasa, İçtüzük. 
ve geleneklere uygun olarak Cumhuriyet Se
natosunun yetkili son organıdır. Ama bu or
gan da İçtüzüğüne, hukuk kaidelerine ve gele
neklere uymak zorundadır. 

Şimdi kendiliğinden şu mesele ortaya çıkacak
tır. Genel Kurul neyi görüşecektir. Görüşmesinin 
konusu ne olacaktır. İşte görülmemiş garip ve aca-
ip durum ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu ya kanun tasarı ve tekliflerine ait 
komisyon raporunu görüşür, yahut Başkanlık Di
vanının sunuşu olarak gelen bir kararı ve teklifi 
görüşür. Divanın ekseriyet kararı nedir, konuyu 
olduğu gibi Genel Kurula getirmek, konu hak

kında bir, şekli ne olursa olyun, karar var mı? Ha
yır. Bir teklif var mı? Hayır. Neyi görüşecek Ge
nel Kurul. Cevap : Usulen ve İçtüzük hükümleri
ne ve tatbikata, göre hiçbir şeyi. Neye karar vere
bilecek Genel Kurul Divanın bu havale davranışı 
karşısında? Bütün ihtimalleri eleştirelim. Üyelik 
sıfatının devam ettiğine mi, etmediğine mi? 
Böyle bir karar söz konusu olamaz. Zira tam 
hukukî sonuç vermiş Başkanlık Divanı kararı 
var. Başkanlık Divanının yeni havai esinde böyle 
bir teklif de yok. Anayasa Komisyonu düşünce 
yazısının tas vib edilip edilmemesi mi? Bu da 
mümkün değil, zira böyle bir teklif de yok. Ay
rıca bir komisyonun bir ayrı heyet olan Divan 
için verdiği düşünce bir karar konusu olmadan 
Genel Kurula havalesi bir karar konusu olamaz. 

Görülmektedir ki, 30 . 11 . 1966 tarihli Baş
kanlık Divanı havale kararı Genel Kurulda gö
rüşme ve karlar konusu olacak İşlerden değildir. 
Hiçbir tüzük hükmüne, tatbikat örneğine ve ob
jektif hukuk kaidesine uymam aktadır. 

Yüksek Genel Kurulun 'böylesine hatalı ve 
yanlış bir havaleyi görüşme konusu etmiyecek 
kadar işe önem vereceğine ve konu üzerinde dik
katle duracağına Genel Kurulu yanlış bir istika
mete gidişten koruyacağına inanıyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekil i İdare Âmiri 
Sırrı At alay Necip Seyhan 

Divan Kâtibi 
Enver Bahadırlı 

BAŞKAN — İSeçime ait neticeyi arz ediyo
rum. Divanda münhal ibulunan bir kâtip üye
lik için yapılan seçime 133 sayın üye katılmuş; 
Sayın 'Selâhât'tin Özgür '1T9 öy almak suretiyle 
Divan Kâtipliğine seçilmiştir. (Alkışlar) 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?... Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
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Divan kararını ve 'muhalefet serinini 'dinledi
niz. Divan adına Sayın Fikret 'Turthanigil iza
hat vereceklerdir. 

Buyurun iSayın Turlhaınlgil. Bu hususta söz 
istiyen sayın üyeler lütfen isimlerini yazdırsın
lar. 

ENVER (BAHADIRLI ı ((Hatay) — (Sayın 
Başkanım, usul 'bakımından (bir takririmiz var
dır. Bu sebeple evvel e'mirde 'o mesele halledil
sin. 

BAŞKAN — Oylarız. 
ENVER (BAHADIRLI — .(Hatay) — Oyla

ma değil. 
FİKRET İTURHANCİİL (Aydın) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika iSayını Turhamgil. 
ENVER İMHADIRLI (Hatay) — Evvelâ 

bir usul (meselesi vardır. Onu Ihall etmemiz lâ
zım. 

BAŞKAN — Efendim Divan adına görüş 
arz edilsin, lomdan sionra takririniz hakkında 
muamele icra edilecektir. 

ENVER •BAHADIRLI (Hatay) — O Kaman 
esasa girmiş oluruz. 

BAŞKAN —• Esasa ıh.emiz ıgirilmiyor. müza
kereye geçmedik. Sadece lokunan takrirler hak
kında Divanın ıgıörüşü alımdık:tanı s'oııra esas 
müzakereye (geçilecektir. (Divanı •dinliye]im. lüt
fen, ondan sonra takririniz ihakkında muamele 
icra edilecektir. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VBKİLİ FİKRET ITUKHANGİL (Aydın) — 
Divan adına ıgerekli izahatım IhiçJbir zaman me
selenin esasına 'girmeyi öngörmemektedir. Ve 
esasen ıbuna yetkim de yoktur.-

Sayın Başkan, muhterem senatörler, mesele, 
Sayın Çanakkale (Senatörü -Nalhit Alt an tara
fından Başkanlık Divanına Sayın Cumhuriyet 
Senatosu Bağımsız Üyesi (Sıtkı IJlay'ım vermiş 
olduğu ıbir dilekçe ve siyasi (bir partiye intisabı 
hasebiyle intikal etmiş durumdadır. Başkanlık 
Divanımız (bu tezkereyi aldığında 23 . 3 . 1966 
tarihinde, mugün Divan kararında muhalefet 
serilileri de (bulunan sayın arkadaşlarımızın itti
fak eden loylariyle, mütalâa alınmak üzere me
seleyi Anayasa ve Adalet Komisyonuna 'gönder
miştir. Bilâlhara (Sayın Afyon (Senatörü Şen-
loeak'm Ibuna uygun Ibir dilekçe vermesi hali 
karsısında Başkanlık Divanımız «3 Kasım 1966 

tarih ve 1 sayılı karariyle yine Sayın Al tan'in 
vermiş olduğu takririn, aynı imaihiyetini taşıyan 
bu talebi de Anayasa, Adalet •Komisyonuna ev
velce tevdi edilen meselenin çabuklaştırılması 
yönü ile intikal etmiş ve (bugün Başkanlık Di
vanında muhalefette ıbulunan arkadaşlarımız 
da Anayasa, Adalet Komisyonunda hu mütalâa
nın alının alsıma ittifak etmişleridir. Başkanlık 
Divanınız meselenin esasını değil, hukukî, Ana
yasa ve İçtüzük muvacehesindeki durumunu 
eleştirmiştir. 

Muhterem senatörler-, taibiî senatörlük mües
sesesi Anayasa'muzım 70 nci maddesinin ikinci 
bendinde yer almıştır ive Üuimhuriyet Senatosu
nun esas tarifinin dışındadır. «Cumhuriyet Se
natosu, seçim yolu ile 'gelmiş 150 sayın üye ve 
Cumlhunbaşkanı tarafından sekilmiş 15 üyeden 
müteşekkil 165 üyeli Ibir Meclistir» der. Bu, 
izahtan uzaktır 'ki, !Talbiî Üyelik müessesesi 'ge
çici Ibir müessesedir. Halilhayatta 'bulunmama 
veya ıbir siyasi partiye intikal etme suretiyle 
Senatomuzda ıbu lorgamn lortadan kalkacağını 
Anayasamız düşünmüş olduğu •cihetle bu ikin
ci fıkrayı tedvin etmiş ve (birinci fıkradaki 165 
adedini de Ibu suretle tesibit etmiş 'bulunmakta
dır. Bu selboplo Anayasamızın diğer maddele
rinde Taibiî Senatörlük vasfı hakkında, üyeli
ğin nihayet İçilmesi yönünde (hiçbir ıbaşka mad
deye raslammamaktadır. 'İçtüzüğümüzde de 165 
sayın üyeyi ilgilendiren 119 ve 160 ncı madde
ler vardır. Bu maddeler, 149 ucu madde; de
vamsızlık hali 'karşısında ittillnız (olunacak mua
meleyi «gösterir, 160 ncı 'madde ise üyelikle ka
bili telif lolmiyan (bir görevle senatörlüğü içti
ma ettirdiği takdirde yapılacak işlemleri işaret 
etmektedir. Fakat ıbir taibiî senatörün her han
gi ıbir siyasi partiye1 intisabı (halinde ne ıgibi bir 
işlem yapılacağına dair İçtüzüğümüzda yukar
da arz 'ettiğim ıgcrekçe lolsa gerektir; d a im ilik 
taşımadığı, İçtüzüğümüzün daimilik taşıması 
hali karşısında ıbir madde tedvin edilmemiştir. 
Bin netice iki 'senatör tarafından verilen dilek
çelerin ıbir üyelik sıfatının sonuçlanın asiyi e il
gili 'bulunması yönünden (Başkanlık Divanınız, 
seçim yoluyla gelmiş veya (hımihurbaşkanı tara
fından seçilmiş 'olan 'arkadaşlarda uygulanan 
prosedürüm, taibiî senatörlük vasfını taşıyan ar
kadaşlarımız hakkında sarih Ibir hüküm .bulun
maması sebebiyle uygulanabileceği kanaatine 
varmıştır. Başkanlık Divanında yapılan tartış-
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mada, evvelce 'bu (hususta Başkanlık Divanında 
karar ittihaz edilmiş (bulunduğunu ve yeniden 
bir kararın ittihazına imkân 'olmadığı savunul
du. Ancak bu savunmayı yapan arkadaşlarımız 
daıha evvel vâki olan iki müracaat karşısında 
aynı Başkanlık Divanında (bu dilekçelerin mü
talâası alınmak iktizasına esas olmak üzere 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderilme
lerine muhalefet etmemişlerdir. 

•Kararımız, İçtüzüğümüzün yukarda arzına 
çalıştığım ıgerekçc içinde 149 ncu maddesine 
göre 'Verilmiştir. Müsaadenizle 149 ncu madde
yi okuyiorum; 

(Madde 149. — ıCumihuriıyet .Senatosu çalış-
ımalarına izinsiz veya özürsüz veya aralıksız 
olarak ıbir ay katılmıyan üyenin üyeliği Genel 
Kurul kararı ile düşer. 

Başkanlık Divanının (havalesi üzerine Ana
yasa ve Adalet Komisyonunca iş incelenir ve 
düzenlenecek ıolan rapor Genel Kurulda görü
şülerek karara bağlanır.) 

Şu halde !her hangi Ibir izinsiz veya özürsüz 
üyenin durumu 'Başkanlık Divanına intikal 
ederse 'Başkanlık Divanının yapacağı işlem, bu 
evrakı Anayasa ve Adalet Komisyonuna 'gön
dermek, mütalâasını alıp ıhlçlbir mütalâa ve ka-
rar vermeksizin yetkili ibulunan Genel Kurula 
meseleyi intikal ettirmektir.. 

100 nıcı madde : «Anayasanın 78 nci madde
sinde ve kanunlarda 'Cumhuriyet Senatosu üye
liği ile ibağdaşamıyacağı (belirtilen ıher hangi 
bir (hizmeti vöya ıgörevi kalbul ettiği bildirilen 
üyelerin durumu Başkanlık Divanınca incelenir 
ve araştırılır. Netice (Başkanlık Divanı kararı 
olarak Genel Kurula sunulur.» 

Muihterem arkadaşlarım, 78 ııci madde, 
Anayasamızın 78 .nci maddesi hizmet ve görev
den Ibalhsetmektedir. ıBunun da ne şekilde olaca
ğını aşağı yukarı Anayasamızın 78 nci madde
si tadadî (bir şekilde ıbeyan etmektedir. 'Sayın 
ıSıtkı Ulay'm durumu »buna uygun olmamakla 
beralber izinsiz ve öizürsüz ıgörevini ifa etmemiş 
bir durum da arz etmemektedir. Dunu Başkan
lık Divanının öngörüşmeleri olarak Yüksek 
Heyetinize arz ediyorum. 

Esas (meseleye gelince : 

BAŞKAN — Esas (hakkında mütalâanızı 
bildir em ezısiniz. 

BAŞKANLIK DlVıANI ADINA. FİKRET 
TURHANGİL (Devamla) — Esas mesele, dedi
ğim, yani Başkanlık Divanının esas meselesi. 

Esas mesele, 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık 
Divanı kararma itirazen dayatılmak istenmek
tedir. 27 Mart 1964 tarihli ve 211 sayılı Karar 
evvelâ okuduğum İçtüzüğün Ihiçibir maddesinde 
yerini bulamaz. T.albiî Senatörlerin her îhangi 
'bir siyasi partiye intisapları (halinde yapılacak 
işlem hakkında İçtüzüğümüzde (bir madde yok
tur. Şu (halde tatbikat: Muhterem senatörler 
tatbikatımız, iki (olayda vardır. 

Birincisi Sayın eski Çorum Senatörü Zeki Ar
san. Anayasa, Adalet Komisyonundan mütalâa, 
Divandan geçip Heyeti (îmumiyeye intikal et
mek suretiyle sonuçlandırılmıştır. Yetkili en 
büvük organ Yüksek Heyeti umumiyedir. Genel 
Kuruldur. 

İkinci olay, Sayın Enver Aka, Sayın Safa 
Yalçuk, Sayın Ömer Ucuzal'm seçim öncesi müd
detlerinin hesabı, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
olması hasebiyle kur'aya. tabi olup olmıyacağı, 
seçime tabi olup olmıyacağı hususiyle iki senelik 
müddetin dışında sayın iki senatörün müddetle
rinin durumu bahis konusu olmuş, müracaatlar 
suretiyle biz Başkanlık Divanı olarak bu mesele
nin Anayasa ve Adalet Komisyonunda ve" bir se
çim öncesi muamelesi olması dolayısiyle münha
sıran seçimle ilgili ve Yüksek Seçim Kurulunu 
da ilgilendirmesi dolayısiyle yine Anayasa, ve 
Adalet Komisyonu ve Yüksek Seçim Kurulundan 
da mütalâa almak suretiyle meseleyi Başkanlık 
Divanına getirmiş, Başkanlık Divanı bununla 
da iktifa etmemiştir, Yüksek Seçim Kurulu böy
le diyor, Anayasa ve Adalet Komisyonu böyle 
diyor, dememiş, gereğini Heyeti Umumiyeye in
dirmek, tasvip ve karar almak suretiyle dosya
yı tekemmül ettirmiştir. 

Şimdi 27 . 3 . 1964 tarihli bir karar var. Ka
rar; Sayın Üye Sıtkı Ulay 26 . 1 . 1962 günü 
bir dilekçe veriyor, Başkanlığa diyor ki; ben bir 
siyasi partiye intisabettim, Anayasanın 70 nci 
maddesini benim hakkımda uygulayın... 1962 de 
yapılan bu müracaat 1964 yımda Başkanlık Di
vanına geliyor, Başkanlık Divanı şu şekilde ka
rar veriyor; «Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sayın Sıtkı Ulay'm başka partiye geçtiğini bil
dirir 26 . 1 . 1962 günlü yazıları okundu, Ana-
vasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasının alın-
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ması tezi müzakere edildi ve böyle bir mütalâaya 
ihtiyacolmadiği,». Bu karara Sayın Âdil Ünlü, 
Sayın Lütfi Tokoğlu, Sayın Macit Zeren ve Sa
yın Ahmet Naci Arı muhalif kaldılar. Anayasa
dan mütalâa alınması hususundaki teklife. Ta
biî üyelik sıfatının Cumhuriyet Senatosunun al
tı yıl sonunda yapacağı seçimlerle sona ereceği, 
(Bu oylamada Sayın Macit Zeren'in söz hakkı
nın mahfuz, Sayın Lütfi Tokoğlu ve Sayın Ah
met Naci Arı çekinser kaldılar.) Esasen bu mev
zuda her hangi bir yapılı müracaat olmadığından 
şimdilik başka bir muamelenin yapılmasına lü
zum bulunmadığı için bu kararın Genel Kurula 
arz edilmesine ait teklifin de reddedildiği; bu 
redde Sayın Sırrı Ata 1 ay, S^ym Lütfi Tokoğlu, 
Sayın Macit Zeren'in muhalif kaldıkları beyan 
edilmektedir. 

Başkanlık Divanında, Başkanlık Divanının. 
Heyeti Umumiyeye izafetle görev ifa ettiği, bü
tün komisyonların Heyeti Umumiycye izafetle 
görev ifa ettikleri, bu sebeple meselenin Genel 
Kurula inmesinin gerektiği tezi savunulmuştur. 

Dikkat buyurulursa «Söz hakkım mahfuzdur» 
diyor arkadaşlar, Sayın Divan Üyesi, «Söz hak
kım mahfuzdur» diyor. Bu mahfuz hakkını nere
de kullanacak? Heyeti Umumiyede. Anayasadan 
mütalâa alınması lâzımgeliyor. Diğer bütün 
emsali hâdiselerde istişare organıdır; Başkanlık 
Divanı bütün hukukî meselelerinin hallinde esas 
mehazı Anayasa ve Adalet Komisyonundan ister. 
Kendisi çünkü bir Divandır, bir ihtisas mercii 
değildir. Hayır oradan da alınmasın, deniyor. 
Ve Başkanlık Divanındaki muhalefet bu karar 
bu kadar sarih bir katiyetle hukukî, katı ve ni
hai bulunmadığı halde; katidir, nihaidir, bunun 
aksi savunulamaz, bu Heyeti Umumiycye gide
mez. Heyeti Umumiyede görüşülemez denmek
tedir. Başkanlık Divanınız yalnız Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun kararını Yüksek Heyeti
nize indirmiş değildir. Başkanlık Divanınız, Sa
yın Sıtkı Ulay'ın istifası ânından şu âna ka
dar hakkında mevcut bütün işlemleri, evvelce 
verilmiş, Heyeti Umumiyeye iktiran etmemiş 
Divan kararının Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunun ve diğer evrakı muhtevi dosya ha
lindeki hususun, tabedilen hususun Heveti 
Umumiyeye indirilmesine karar vermiştir. Mu
halefet şerhi ve muhalefet iddiaları, Başkanlık 
Divanının bu kanaatte olan arkadaşlarını ma
zur görsünler, meseleyi Heyeti Umumi yeden 

uzaklaştırmak gayreti hiçbir zaman doğru de
ğildir. IlCyeti Umumiyenin vereceği karar ni
haidir, katidir, meselenin en büyük halledile
ceği yerdir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi saygıy
la selâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN —• Usul hakkında iki önerge var
dır, birincisini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin sunuşlar kısmında yer alan (Cum

huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'ın üye
liği hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı Kararı) İçtüzük hükümlerine aykırı bu
lunduğundan Divana geri çevrilmesine karar ve
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

BAŞKAN -— Sayın Bahadırlı, önergenizde 
İçtüzüğün hangi maddesine aykırı olduğu der-
meyan edilmemiş olduğu cihetle, buyurun izahı
nızı yapınız. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; evvelemirde bir 
hususu yüksek huzurlarınızda belirtmek isterim. 
Elimizde bir Divan kararı vardır, bu Divan 
kararında ne istenildiği yazılıdır. Bu Divan ka
rarına ek olarak muhalefette bulunan arkadaşla
rımızın muhalefet şerhleri de var. Bu Divan ka
rarında, Divan Sözcüsü diye her hangi bir ar
kadaş vazifelendirilmiş değildir, gösterilmemiştir. 
Esasen şimdiye kadar da Yüksek Huzurunuzda 
Genel Kuruldaki müzakerelerde böyle bir usul 
de mevcut değildir. Henüz bir müzakere açıl
madan, henüz bir usul meselesi görüşülmeden, 
esasa girişilmeden, kıymetli üye arkadaşların fi
kirleri belirmeden bir arkadaşın Divan adına 
izahat vereceğim diye Yüksek Huzurlarınıza çı
kıp izahatta bulunması, kanaatimce Divanı müş
kül mevkide bırakmıştır. 

Şimdi, meselâ bir noktayı ele alacağım. Sa
yın Fikret Turhangil buradan verdikleri izahat
ta dediler ki, mesele Divanda müzakere edilirken 
şimdi muhalefet şerhi koyan arkadaşlar, mev
zuun Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönde
rilmesinde muvafakat beyan etmişlerdir, karar
da imzaları vardı meselâ, diye bir beyanda bu
lundular. 
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BAŞKAN — Lütfen takrir üzerinde... Ver
diğiniz takrir üzerinde konuşunuz. Usulün hangi 
noktasında... 
. ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Geli

yorum efendim. Bu noktayı belirttikten sonra, 
benim şahsan Divan üyesi sıfatiyle Divanda bu 
konunun Anayasa ve Adalet Komisyonuna gön
derilmesine dair alınmış kararda imzam mevcut 
değildir, belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi takririmi isalı 
edeceğim. Bu mevzuda bir İçtüzük meselesinin 
evvelemirde halledilmesi lâzımgeldiği kanaatiyle 
takririmi sunmuş bulunuyorum. Mesele şudur 
muhterem, arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay, 26 Ocak 1962 ta
rihinde Başkanlığa verdiği bir dilekçe ile, ken
disinin bir siyasi teşekküle intisabettiğini, bu 
itibarla hakkında Anayasanın 70 nci maddesinin 
tatbik edilmesini istemiştir. Gayet iyi niyetle, 
gayet halisane şekilde bu dilekçeyi vermiş Baş
kanlığa. Başkan meseleyi kendi yetkisi dairesinde 
görmediği için mevzuu Divana getirmiştir. O za
manki Başkan. Mesele uzun müzakereler ve saf
halar geçirmiş, Başkanlık Divanı 27.3.1 964 tari
hinde bir karar almış. Şimdi bu Divan kararı 
alındıktan sonra bunun tatbikatı yapılmış, savın 
üyeye bilfarz maaşları verilmiş, ödenekleri ve
rilmiş, komisyonlarda bulunmuş, bütün kanun 
müzakerelerine katılmış... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen İçtüzüğün 
hangi maddeleri dolayısivle iadesini istiyorsanız 
o maddeden bahsedin. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Oraya 
gelivorum. Müsaade buyurun efendim, siz Baş
kanlık adına verilen bir izahatı bu kadar sabır
la dinlediniz, benim, şimdi içtüzük hükümlerini 
izah ederken daha ilk dakikalarda bu kadar sa
bırsızlığın mânası ne? Yani peşin bir hüküm ver
meyiniz. (A.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz ar
kadaşlar. 

ENVER BAHADIRLI (Devamla) — Baş
kanlık Divanı kararı bu suretle tatbik •sn.fhas,-
na konulmuş ve sayın üye teşriî sıfatını muha
faza etmiştir. Bu böyle devam ederken iki sa
yın üye Nahit Alttan ve Kemal Şen ocak arka
daşlarımız gene Başkanlığa verdikleri; Nahit 
Altan'm 15 . 3 . 1966, Kemal Şenoea'k'uı ver
diği dilekçenin tarihi 1 . 8 . 1966. Ke.ma'l Şcıı-

ocak'ın verdiği dilekçe daha çaidin dikkat. Di
yor ki: Sayın Ulay'm senatörlüğü sıfatı 
7 Haziran 1964 te yapılan seçimlerle nihayete 
ermiştir. Kendisinin üyelik sıfatının düşmesini 
ve şimdiye kadar ödenmiş bütün ödenek ve 
maaşlarının istirdadına karar verilmesini isti
yorum. Bu meseleler Divana gelmiş. Demin de 
arz ettiğim gibi, henüz Divan üyesi bulunmadı
ğım 'bir toplantıda (arkadaşlarımız münhasıran 
bilgi edinmek ve bu mevzuda kendilerini daha 
mücehhez hale getirebilmek için meseleyi Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna göndermişlerdir. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu bu 'husustaki 
görüşünü Divana bildirmiş. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Divanda me
sele t>ahis mevzuu edildiği zaman, 'ben 'dedim ki; 
«Meselenin evvelâ bir prosedürünü tesbit 
edelim, yani bu meseledeki muamele nasıl 
cereyan edecektir, bunu tesbit edelim, bir 
yol bulalım, ondan sonra meselenin esası
na girelim ve sayın üye hakkındaki ka
naatimiz, kararımız ne olacaksa bundan 
sonra tesbit edelim. Şimdi o zaman bana hiçbir 
hüküm gösteremediler ve demin Fikret Turhan-
gil arkadaşımızın burada beyan ettikleri .gibi 
'bula bula İçtüzüğün 149 ncu maddesini buldu
lar. 

Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, İçtüzükler, Ana
yasanın veyahut kanunların telsbit ettiği hü
kümlerin usulünü tanzim ©der. İçtüzüğümüzün 
149 ncu maddesi de Anayasanın 80 nc"i '.madde
sinde üyeliğin düşmesi .hallerini tesbit eden, 
Anayasamızın 80 nci maddesindeki, devamsız
lık halinde bir üye hakkında îie gibi muamele 
yapılacağını tesbit eden, tahdidedici bir hü
kümdür. Bunu ibu meselede tatbik edemeyiz. 
Sayın Ulay'm durumuna, uyan Anayasamızın 
70 nci maddesi vardır. 70 nci m ad esini i1 karşı
lığında usul hükümlerimize, tüzük hükümlerin
de her hangi Ibir kayıt, :her hangi bû- hüküm 
mevcud değildir. 149 ncu maddesindeki prose
dür şöyle -cereyan ediyor: «Münhasıran üyenin 
devamsızlığı halinde, bu devamsızlık meselesi
nin Başkanlık Divanınca Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan rapor alınmak «suretiyle, alınacak 
raporun müzakere konusu yapılması suretiyle 
Genel Kurula 'havalesi. Üyelikle bağdaşamıyan 
haller olarak Anayasamızın 78 nci maddesinde 
tesbit edilen " hallerin, yine İçtüzüğümüzün 
160 nci maddesinde prosedürü tesbit edilmiş-
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tir. Buradaki prosüdürde de, Anayasa ve Ada
let Komisyonundan sorulacak, alınacak rapo
run Başkanlık Divanında görüşülüp karara ^ad
lanması ve 'bağlandıktan sonra Genci Kurula 
;arz edilmesi meselesidir. Bu itibarla elimizde 
mevcut, (Adalet Partisi sıralarından «olmaz 
böyle» sesleri) 

BAŞKAN — Usul 'hakkında konuşuyor. 
Lütfen 'müdahale etmeyiniz efendim. 

ENVER BAHADIRLI (Devanla) — Elimiz
de mevcut, Bcşkanlılk Divanın 7 sayılı kararın
da ovrak tekammül ettirilmiş ve İçtüzük mad
deleri muıvacdhesinde karar verilmek: üzere 
esas hakkrnda müzakere yapılmadan Genel Ku
rula sunulması kararı 'tamamiyle hukukî mes
net ve dayanaktan 'mahrum ıbiı 'karardır. Bu iti
barla önergemi takdim ettim. Mevzuun Başkan
lık Divanında müzakere ediknes'ni endan son
ra Baş'kamlık Divanının vereceği karara göre 
elimizde mevcut Başkanlık Divanı kararında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu kararlarını mı 
müzakere edeceğiz, .'belli değildir. Başkanbk Di
vanının kararını mı müzakere edeceğiz? Bu da 
belli değildir. Başkanlık Livam ne istiyor? O 
da belli değil. Bu itibarla mevzuun Başkanlık 
Divanına geri çevrilmesi icabeder. Takdir Yüee 
Heyetindir, hürmetlerimle. 

NAHÎ.T ALTAN (Çanakkale) — Usnl hak
kında önergenin aleyhinde söz isliyorum. 

BAŞKAN — Dir dekika Sayın Altan, bir 
önerge daha vardır, onu da okuttuktan sonra 
önergelerin Mı ve aleyhinde isteri cu;:e 'birer »m-
yın üyeye söz vereceğim. Size söz vereceğim Sa
yın Altan, söz hakkınız mahfuzdur. Okutuyo
rum önergeyi. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçesini 'Genel Kurula açıklamak üzere, 

Sayın Sıtkı Ulay'ın durumu ile ilgili kesin ve 
açık bir karar verebilmesini sağlamak amacı 
ile, gündemin ikinci maddesinin Başkanlık Di
vanına geriveri'lmesini saygılarımla rica ede
rim. 

Tabiî Senatör 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, onu 
da okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Sıtkı Ulay hakkında »karar verebilmek İçin, 

fonunun istişari olarak Yüksek Seçim Kurulun

dan mütalâa alınmak üzere Başkanlık Divanına 
iadesine karar verilmesini saygı ile arz ve rica 
ederim. 

Konya 
Muhılt'tin Kılıç 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
takrirler mahiyetleri itibariyle »birbirinden fark
lıdır. Sayın Babadırh'ımı takriri, görüşülmeme
si, görüşülmemesine mahal olmadığı mânasını 
tazammun etmektedir. Sayın Ahmet Yıldız'ın 
ise, Başkanlık Divanı »kesin 'bir karar versin o 
karar buraya gelsin ve -o karar üzerinde müza
kere açılsın der. Sayın Kılıç ise Yüksek Seçim 
Kıı ralundan m üt emmim malûm at ister. 

Şimdi oylamaya geçtiğimiz zaman... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Takriri
mi izah edeceğim. 

BAŞKAN —• Takririnizi mi izah edeceksi
niz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Öyle yaz
dım zaten gerekçesini kürsüden izah edeceğim, 
dedim. 

BAŞKAN" —• Buyurun •takn.lriırizi iza'h edin. 
Bir dakika Sayın Altan, takrirler okunur, ma-
h'yetlcri anlaşılır, ondan sonra en aykırısından 
başlamak suretiyle usul hakkındaki tekliflerin 
lehinde ve aleyhinde birer üyeye süz verece
ği:;!, EÖZ hakkınız mahfuzdur. Lütfen sakin 
olun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
di a takrirler 'birbirine karışacak. 

BAŞKAN — En aykırısını önce muameleye 
akıca."im -sayiiu arkadaşım, andan sonra ikinci
si ondan sonra, üçüncüsü muamele görecektir. 
A.vi-ı ayrı 'konuşmalar olacaktır. Lütfen devam 
ediniz. 

AHMET YILDIZ (Tab'î Ü-o) — Saym Baş
kan, savın arkadaşlarım, önü rainde Senato Ge
nel Kurulunun ahşmadığı ve Başkanlık Divanı
nın da ncdenlcrmi a.4a havra yamadığımız bir 
davranışının rormeu olan b'r kenu vardır. Görüş
me konumuz budur. Ne istiyor, n'çin istiyor hu-
rrrharı dâhd tam karanlık halde, belli olmayan 
halde b'r kenu ili1 karşı karş-yayız. İnran Baş
kanlık Divanının bir açık oturum tertibett'ği ka
nı ana varıvor, - Başkanlık Divanı kusura bakma
sın. - Senato Genel Kurulanda böyle açık otu
rum tertibi bir görüşme olmamıştır. Ben esasa 
girm'ycccğiın, usul hakkında konuşacağım. Bâzı 
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arkadaşların dokundukları, özellikle Sayın Fikret 
Turhangll'in dokundukları bâzı noktalar eğer ge
rekçeme dokunursa sırf gerekçeyi ilgilendirdiği 
için ara edeceğim. Olay ned'r? Sayın Sıtkı Ulay 
Tabiî Senatör iken bir partiye intlsabcder. (Ada
let Partisi sıralarından «UJa\ mı, olay mı? soslc-
ri) Olay e [endim efend'm olay! Benim şivem ora
ya gelmez. Ulay'ı olay söylemem. 

Efendim, konu; Sayın Sıtkı Ulay Tabiî Se
natör iken bir partiye katılmış ve Anayasanın 
70 nci ma d der no göre işlem yapılması gerekmek
tedir. 1962 de oluvor bu Bildiğim kadarı, bu
rada d'nledik kürsüden, Savın Ulav durumunun 
70 nci maddeve gö::'e feshi t oddmos'n; Genci Ku
ruldan r'ca ediyor. 20 . 1 . Ü 932 de. Bu konu
nun tutanakların ehle edememekle beraber o sü
re Başkanlık Divanında konuşulduğunu duvdum. 
Üyelerden Savın Balkan dâhil buradadır bugün. 
Ve altı yıl süreceği hususunda nevse bir karara 
varıldığını o zaman biz de duymuştuk. Savın 
Ürgüplü'yü tanık gösterebilir'm, o zaman Baş
kandı. Ama tutanakları bulamadığım iç'n esas 
bu kararları almıyacağmı, ik'nci kararı alacağım. 
Aradan zaman geçer, konu uzun uzadıva orada 
o gün alman kararı tutanaklar olmadığı iehı arz 
ediyorum, bir dayanak olarak huzurunuza getir
miyorum ama, bir vicdani kanaate varabilmek 
için böyle b"r konulmanın bugün aleyhinde bu
lunan arkada i1 arm bir kısmının da dâhil bulun
duğu bir Başkanlık Divanında konuşulmuş .oldu
ğunu hatırlatmak siyasi davranışlarımız bakımın
dan değerlendirmeye ya "ar diye söz ediyorum. 
Sonra 27 . o . .1964 farilimde Başkanlık Divanı 
konuyu görüşüyor ve üyeye; sizin üyeliğiniz 6 yıl 
sürecek diyor, garanti, veriyor. Daha evvel de 
söylemiş, daha sonra da söylemiş. Üye de cBc-
nim yaptığım müracaatın gereği yerine getiril
miş.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız esasa giriyorsunuz, 
usul hakkında konuşunuz. 

AHMET YILDIZ (D-vanda) — Şimdi ora
ya geliyorum Aradan iki sene geçer, Başkanlık 
kararın gereğini yapar. Üzüldüm, evet Başkan
lığın tutumuna üzüldüm. Senato Genel Kurulu, 
her yönünü bildiği, - Ben üyeliği kalkıyor, kalk
mıyor, konusuna glrmiycceğlm. Oraya girmiyo
rum zaten - durumu aynen sürdürür Başkanlık 
Divanı yıllar geşer aşağı - .yukarı üyen'n partiye 
katılışından bugüne kadar beş yıl geçti, bir ay 
farklıdır, beş yıl olmuştur. Fakat bu arada hiç

bir itiraz olmuyor. İki sayın üye, üyeliğinin so
na ermiş bulunduğunu söylüvor. Divan kararının 
yanlış mı olduğunu söylüyor. Divanın yetkisiz 
olduğunu mu? Onları ben bilmem. Esasa girdi
ğimiz zaman onları da tetkik eder münakaşasını 
yaparız. Genel Kurulca bir yanlış içinde hattâ 
Anayasa ihlâlinde bulunduğunu anlatacak ifa
deler kullanan bir önergesi var. Senatoda Şcno-
cak'm kullandığı ifadeleri. Başkanlık Divanı ka
rar alırken bu ifadeler üzerinde durması gerekir
di. Haksız, Anayasaya aykırı bir tutum içinde 
olduğunu ifade ediyor. Başkanlık bura bir ses çı
karmıyor. ifadelere bakın: «Tabiî ııyelik sıfatını 
taşıdığını zannederek Senatoya devam etmek, 
ödenek ve yolluklarını almakta».. Zannederek de
ğil. Başkanlık Divanı, iki Başkanlık Divanı za
manında, «Üyeliğin devam ediyor.» kendls'ne 
denmiş, zannederek değil. . «Anayasamızın âmir 
hükümlerine rağmen hangi sebep ve anlayış1 a bu 
sıfatı devam ettirmekte milletin parası haksız ola
rak, mevcut olmıyan sıfat karşılığı ödenmektedir.» 
sözüyle Başkanlık Divanına müracaat ediyor. El
bette bu sözlerin üzerinde biraz durmak gerekir. 
Başkanlık Divanı durmalıydı. Evvelâ bir se
natör arkadaşa gösterilmesi gereken nezaketin 
ve saygının en alt sınırını aştığı gibi Başkanlık 
Divanına karşı ifadeleri çok daha asındır. Diyor 
ki, arkadaşımız; «Senato Genel Kurulu ve Baş
kanlık Divanı Anayasaya aykırı hareket etın'ş-
tlr» ifade öyle, «haksız para dağıtmıştır, mille
tin parasını dağıtmıştır, bundan Senato» diğer 
anlamı ile «Başkanlık Divanı suçludur». Başkan
lık Divanı bu olay karşısında, işte bunları anla
tacağını ki, Başkanlık Divanının bugün karşımı
za gelişinin gereksizliğini ve yanlışlığını anla
yalım. Ben Başkanlık Divanında olsam, açık söy-
liycyim: Sayın üyeyi çağırırdım, evvelâ su ya
zınızı bir değiştirin, siyasi nezakete, edebe yara
şır şekilde yazın. Biz Anayasayı ihlâl etmedik, 
biz haksız para dağıtmıyoruz, değiştirin bu ifa
deyi derdim. Bunu demediği gibi ne istiyor? 
(A. P. sıralarından «görüşü» sesleri.) Efendim 
görüşü, ama size birisi küfrederse, ağır b'r ifa
de kullanırsa görüşümüzdür efendim, ben de say
gı duyarım mı dersiniz? 

Başkanlık Divanından ne istiyor? Kararı ip
tal edin mi diyor? Yoksa sen yetkisizsin mi diyor? 
Bunu Başkanlık Divanı düşünerek gereğini yap
ması gerekmez mi idi? Yürürlükte olan ve 2 yıldır 
gereği yapılan Cumhuriyet Senatosu Genel Ku-
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rnhmca da açıkça bilinen l)ir durunda, ilgili öner
gelere ilişkin kararını Başkanlık Divanı bildire
cektir. Eğer iddia ediyorsa, haksızsın, yetkisizsin 
diyorsa, hayır delil im, en azından süreli] i k var
dır Devlet yönetiminde. Bir Başkanlık Divanı 
kendinden evvelki Başkanlık Divanının aldığı ka
ra rdan asla sorumlu bulunmaz mı? Bir Başkanlık 
Divanı kişilerle değil, bir Başkanlık Divanı bir 
makamdır, o makamı savunmak herkesin borcu 
değil mi? «Yetkisiz değildi bizden evvelki ma
kam.» demesi gerekmez mi? Ki zaten bir kısmı 
üyeleri de eskiden devretmiş kişilerdir. Bu mı 
söylemiyor, kara r yanlıştır demiyor, iptal edilme
si hususuna, «bundaki görüşümüz budur» da (İv
miyor. Ne demek istiyor Başkanlık Divanı ben 
anlamıyorum. Acaba Başkanlık Divanı demek is
tiyor mu ki, ben düşünemedim, yanlış yaptım, 
bundan dönmek yetkisini veya metodunu da bu
lamıyorum, kusurumu itiraf ediyorum, gereğini 
de Clene 1 Kurula arz ediyorum mu demek istiyor? 
Verdiğim, eski bir kararı sizin takdirinize bıra
kıyorum, siz şu durumda i m m i n önergesini oku
duğunuza göre bana SIK; yükleniyor? Ben de bu
nu kabul ettim, affedin mi dernek istiyor? Ne de
mektir. Böyle bir itham abımla bulunuyor. Böy
le bir önerge veriliyor. Başkanlık Divanı bütün 
malzemeyi huzurumuza, takdim ediyor, kenara çe
kiliyor. Sayın TTlay'ın üyeliğinin sona erdiğini 
iddia edenlerin, yine esasa girmeden konuşuyo
rum, çünkü adları bu, bu arkadaşlarını. Başkan
lık kara run dayannks!/ ırösterme (akalarına el
bette sonra değineceğiz, esasa gerdiğimiz zaman. 
Buradaki amacı belirteceğiz, hepsini tartışacağız 
enine, boyuna. Simdi oraya glrmiyeeeğbn. Şimdi 
yine usul hakkında d es! ek alman, Başkanlık Di
vanına mütalâa, verilirken de elman maddelerin 
de artık buraya uygülammyscağım bilmesi gere
kirken arkada^D"1 m mm v<- "i da dokum 
P I J ı ( ( 1f m ı id» ı n o ı u 1 T 1 
<» < fnı < ı ı b 7 ' " î ı 
la i p de n< ( 1 ı 1 u d 'ı ı 
da t i tıs m im ı ' ı h I "• u ( 
n "ı ol b b t>ı ı o u ı n ı> ] anlı D mı 
gc l m ı ' mı ui » ! utlı ki 1 ı u ( 
k i bu k ut ılı n u 1 i aı b ı ı ^ ı ı ı (t 
nı ı m t m ı ( n , d 
ıım ' hı ti mim < i t n> ı t 
VOL \ ı c n ı 1 

C 1 1 ' i ııl ı ı 
m b.,,ı «ı,\ dmbu..ıaıı idi. x.ıı<ıt.o,n„ t.,ııı im... , 

onları esasa, girdiğimiz zaman irce! iveceğiz, bu 
anlam nereye geliyor. Bütün bu gerçekler («Ne
reye geliyor» sesleri.) Neye heyecanlanıyorsunuz 
nöbeti i^en arkadaşlar!,. 

B A Ş K A N — Lütfen devam etliniz efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Sayın üyenin nezaketen 'bahsettiği Baş'kanh;k 
Divanı hakk ındak i sözlerini acaba kulağı du
yuyor mu? 

BAŞKAM — Başkanl ık cevap verecekt i r 
lütfen sakin olunuz. 

AÎI1M11T YILDIZ (Devamla) — Baş'kanlık 
Divanına 'karşı zaten bu du rumu düzeltsin diye 
çaba içindeyim. Başkanb'k Divanının i t ibarına 
saygı gö'stenmek çabası içindeyim onu da izah 
edeceğim. 

Bütün hu gerçekler ve aç.ıl'k hükümlere, yıl
larca uygulanan bir k a r a r ı olduğu halde, Sayın 
Başkanlık Divanının, bu 'konudaki tu tumunu 
anlamak benim için müipJkün değil. Oünkü ar
kadaş la r da 'Delirtti, ne istiyor, neyi getiriyor, 
neyi tar t ışmaya esas alıyor bunu bilemiyoruz. 
Bir komisyondan aldığı -bilgiyi bize aynen ak
tar ıyor . Elbette1 mı hususu da belirtsudc zo
rundayım. bundan evvelki Başkanbk Divanı 
da Bilim Kuru lundan görüş aldı. Acaba neden 
bu.ffiın'kö Badkanh'k Divanı cr,ki (karara dnva-
naık (dan Bilim Kurulunun karar ını göttü rm'i yo v? 
Onu da söylesin bakalım, mm da dklesin. Ha-
ym, onu ekleniliyor, bugün aldığı bir mütalâa
yı yalmz ekliyor. Onun için Başkanbk Divanı
nın buradaiki t u tumunun yanlış o lduğunu da 
belirtimde görevimdir. Tüzüğün 7 nci m'a(İde
sinin 5 nci bendine göre, k a r a n Başkanlık uy
gulayacağı yerde bunu açıkça. söylemrık is.te-
miyen, benimsemek i'stcmiyen hm y;>la nede1 ' 
sapıyor? K a r a r almış, uygulamış . Şimdi uy
gulama görevi Tüzükle 'kemlisine akhdan bir 
hususu 'benimsemez, durulma, bir kenara er'kili-
y uç es'ki karara (bvyanaik olan Bilimi Rurulu-
üiın görüşlerini dahi söyloıniyor (A. P. smnla-
rmdan «l'iibm Kurulu da. nedir affedersin eme» 
sesleri) Onu Başkanbk Divnnma sorun e fond ' ^ . 
Söylemediuizse, :'ll'̂  de öğrmmmMvdiniz çimim 
o zamanki Başkanh'k Divanı da 'birkaç yvrdmı 
görüş akb . Arammda dil ['ar'u olabilir 'esirde 
ama, bunu tartışmıvnb.m burada. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu görüşü

müzü, Başkanlık Divanının bu 'kararını sanırım 
ki, 'benden sonraiki arkadaşlar, Sayın Şeref 
Kayalar da savunacak burada. Biılkaç maka
lesini oikudum, aynı görüşü savunuyor. Her 
halde yalnız değilim, bu görüş partiler, par
ti gözetilmeksizin Anayasayı gereği gibi anla
yanların görüşü olduğu inancmdayıim ben.. 
Üçüncü yıldır uygulamakta olduğu kararı na
sıl oluyor da geri getiriyor bir Başkanlık Di
vanı, benim anlamam 'mümkün değildir bunu. 
Uyguluyor, uyguluyor sonra geri getiriyor. 
Kararma itiraz edilmeyince, kesinleşeceğini bi
liyor mu Başkanlık Divanı? Elbette biliyor. 
Verdiği karara sahip çıkması, böyle 'bir görev
den çekin memesi veya çdkinme durumuna düş
memesini isteriz, temenni ederiz. Bunun so
nuçlarını da her hakle Başkanhik Divanı he-
sabetmeliydi. Bir Başkanhik Divanı iki defa 
karar alıyor. Birisinin tutanağı ydk arma bili
rinin var, kesinlik kazanmış. Bunlar varken 
Başkanluk Divanı, bundan dönüşünün ne gibi 
sonuçlar doğuracağını hesabetmesi gerekmez 
miydi? Bizim Başkanhik Divalındır, yabancı 
Başlkanlik Divanı değildir onun için biz de bu 
kusurları düzeltmesini temenni edeceğiz. Evet, 
Anayasaya aykırı, haksizlik veya 'bir yanlışlık 
olduğu gerekçesiyle do olsa, 'kendisine yapılan 
bir müracaatı 'kendi uygulamasını 'da ilgilendir
diği için böyle benden değil, kenardan geçsin 
der gibi affedersiniz, Başkanlık Divanı bunu 
Genel Kurula getiremez. Görüşümüz bu. Bun
da ısrar ediyoruz. Kendisini ilgilendirir, üç yıl 
uygulamıştır. Ağır ithamlarla karşı karşıya 
kalan Başkanlık Divanı, haksızsın, Anayasaya 
aykırı bir hüküm verdin. G'enel Kurul da ay
nı itham içindedir, Çünkü 'biz de biliyoruz bu
nu üç yıldır. Böyle bir şey olduğunu, bu üye
nin bu durumda olduğunu biliyoruz. Demek 
ki, iki arkadaşımız bu Anaysa «dışı haksız ik
tisabı yaptığımızı söylüyorsa hepimiz görüşümü
zü savunmalıyız veya suçluluğumuzu kabul et
meliyiz. Bir resmî ve •çjo'k yüce bir yer işgal 
eden makamın 'böyle 'kendisine i^ol^n konulan 
tartışmadan önce görüşünü bizlere kesinlikle 
bildirmesi, tartışılmıyacalk 'kadar aç'Jk bir ger
çektir. Danışma Kurulunu neden toplamaz 
Başkanlık Divanı? Evet, burada Başkanlık Di

vanından tutumundan şikâyetçi olduğumuzu 
söylüyoruz. Evet, bundan daha az önemli konu
ları konuşurken Danışma Kurulu toplanıyor, 
orada tartışılıyor, bu ondan kaçıyor. Bu konuyu 
'destekleyecek nitelikte 'bulunan es'ki görüşler 
kenara itiliyor. Karşımıza hanı malzeme halinde, 
'ki, Senatonun görüşmesine esas almamıştır hiç
bir zaman böyle bir'konu, ham malzeme halinde, 
falanın görüşü budur, falanın görüşü budur, 
ben de 'bu işe karışmıyorum kararınızı verin 
deyip geliyor. İşte Başkanlık Divanı bu. Esasa 
girmiyoruz elbette, Başkanlık Divanının du
rumu bu. (A. P. sıralarından «komisyon kara
rıdır»' sesleri) Hayır 'komisyon kararı değil, ko
misyona sorduğunu arkadaşım inceieseydi, ko
misyona diyor ki, görüşünü bildir. Yani ben 
'karar vereceğim, görüşünü bana 'bildir diyor. 
Neden, Başkaniik Divanı görüşünü kullanır. 
Kullanmadı, kendisi bir karara varmıyor. Bizi 
bırakıyor karşı karşıya. Komisyona havale 
edersiniz bir 'konuyu 'komisyon 'kararı gelir, 
o zaman Başkanlık Divanı gelmez, komisyon 
kararı gelir, o tartışılır. O usulleri de uygula
rız. 

Arkadaşlarım, evet biz diyoruz ki, (A. P. sı
ralarından «Millî Birlik Grupu mu, siz mi,» ses
leri') diyorum ki, burada evet biz derseniz, is
terseniz arkadaşlar adına (konuştuğumu kabul 
edin, isterseniz kendi adıma fazla bir şey de
ğil. Bu Ikadar lâfların üzerinde durmıyalrm. 
Ben 'durdum 'du, meselâ Sayın Turhalgil bura
ya kalIktı, Millî Birlik Grupu Tabiî üyeleri fi
lân dedi. Tabiî üye Millî Birlik Grupu değil
dir ki, Tabiî üyeler biz değiliz \ki yalnız, şerefe 
hizmet etmiş Cumhurbaşkanı 'da Tabiî üyedir, 
bu, şerefi yitimi ediği sürece. Millî Birlik Gru-
punun üyeleri Tabiî Üyedir. Demedim 'bunları, 
lüzum yok bunlara, ama siz helmen bir lâf alın
ca ^tartışmayı açıyorsunuz. 

Bir resmî makamın arz ettiğimiz gibi 
böyle bir görüşünü yadırgaduk. Sayın Aka, Sa
yın Ucuzal ve Sayın Yalçuk hakkında Yüksek 
Seçim Kurulunun 'kararı da zaten Başkanlığa 
yeter derecede aydınlık vermesi ve görüşünü 
bunlara da dayandıraralk getirmesi gerekirdi, 
esasa girdiğimiz zaman bunu ayrıca tartışaca
ğız. Her ne şelkil ve nedenle bu çok yadırgadı
ğım duruma düşen Başkanlık Divanının saygı 
duyduğumuz ve korumayı görev -bildiğimiz yü-
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ce itibarına yarasan bir tutumu temsil eden 
görüşünü de 'belirtecdk şdkildc ikonunun Baş
kanlık Divanına iade edilmesini, bunu belirt
mesine fırsat vererdk iade edilmesini teklif 
e iliyorum. Önergem budur. Bu fırsatı Başkan
lık Divanından esirgemiyelim, diyorum. Baş-
Ikanlik Divanını ve Genel Kurulu Anayasaya 
aykırılık ve haksız bir tutum içinde gösteren 
'bir iddia hafife alınamaz arkadaşlar. Bunu 
•'böyle geçişemeyiz. Bu iddianın üzerinde dur
mak zorundayız. İddia budur, haksızsınız. 
«Anayasaya aykırı hareket ettiniz, Başkanlık 
Divanı» Genel Kurul diyor. Bunu hafife ala
mayız. Başkanlık Divanı görüşü getirmeli. 
biz de bunu burada tartışmalıyız, hakikaten 
haksız mıyız. Bunun için genel, etraflı 'bir tar-
'tışmaya ihtiyacımız var. 

Sayın arkadaşlarım, eğer peşin 'bir hi'Jküm 
yciksa, eğer ne derseniz deyin biz kararı verdik 
demiyorsanız, Başkanlık Divanının ve Cum
huriyet Senatosunun bu iddia altında kalma
ması için konunun Başkanlığa iade edilmesini.. 

BAŞKAN • Sayın üye, lütfen bu Ikonula-
takririniz hakkında konuşura girmeyiniz, 

yorsun uz. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Başkanlık 

Dlvaırna iade edilmesini, aynı şeyi söylüyoruz 
iade edilmesini savunuyorum. İade edilmesi
ni ve karşımıza d ak a etraflı, 'karardan vazgeç
me nedenlerini, yeni 'kararın nedenlerini, hcp'Sİ-
ni ihtiva eden; 'biz gitmesin, Genel Kurula gel
mesin demiyoruz, Sayın Turhangil yanlış an
lamıştır. Genel Kurula gelebilir, ama bir Baş
kanlık kararı gelir Genel Kurula. Başkanlık 
ben ne yapacağımı bilmiyorum öiz bilin, de
mez diyoruz. Onun için tekrar ediyorum eğer 
peşin bir hüküm yoksa, Cumhuriyet Senato
sunun ve Ba!

;kanhk Divanının haysiyetlini ko
ruyacak bir karar (A. P. sıralarından gürül
tüler) Ne bağırıyorsunuz canım Allah, Allah 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Beyefendi. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Böyle adam

larla konuşulur mu Sayın Başkan? Muhatapla-
r:m böy^e olursa konuşmam. (A. P. sıralarından 
isabet edors'n sesleri) (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Saym Ahmet Yıl-
dız'm beyanatından sonra meseleyi bir defa da

ha açmaya lüzum hâsıl olmuştur. Bundan Ön
ce Başkanlık Divanı Sayın Sıtkı Ulay hakkın
da bir karar vermiştir. Bu karar ile Anayasa
nın 70 nci maddesinin ihlâl edildiği hakkında 
iki arkadaşımız önerge ile müracaat etmiştir. 
Birisi Sayın Nahit Al'tan, diğeri Sayın Kemal 
Şenocakkır. Bu önergeler üzerine İçtüzüğün, 
üyeliğin düşmesine mütedair maddesine kıya-
sen meseleyi Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
göndermiş, Anayasa ve Adalet Komisyonu mü
talâa kararı almıştır. Karardır bu da. Zira bu
nun da muhalifleri vardır, oya 'konmuştur. Müs-
bet, menfi oyların neticesi bir karar haline gel
miştir. Bu karar Heyeti Umumiyeye Başkanlık 
Divanı tarafından intikal ettirilmiştir. Müza
kere mevzuu olan, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporudur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Takririmi 
izah için «Öz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz asabi bir hava esiyor. Bu bi
zim seçimle ilgili hangi kanun geldiyse veya 
senatörlüğün düşmesi ile ilgili hangi kanun 
geldiyse, min tarafilla, iki tarafta pek fazla 
kalabalık oluyorlar, çok şükür. Meselâ iki 
sonedir 'Hâkimler Kuruluna âza seçemiyoruz, 
böyle bir •ekseriyet yok. Bunu ben geçen se
fer de söyledim. Arkadaşlar neye yvîk dedim, 
buradan söyledim, bağııdmı, çağırdım. Ama 
burada var bakınız. Elektrikli olacağı kendi
liğinden belli. Burada ben otururken de iki 
sağdan girer, bir soldan girer, devamlı gelir ge
lir, gelir. O Seçim Kanunu Senatoya da nispî 
seçim uygulansın dediğimizde de saat 12 de de 
bu ekseriyet vardı. Ve bunu bitirmeden de 
bu ekseriyet dağılmaz ec.<k şükür. Onun için. 
.yani bakınız bu kadar hepimize tariz ile söze 
başlıyorum. Hiç kimseden benim ne alacağım 
var, ne vereceğim var, ne de korkum var. He
le bu Sayın Ulay'la da bir samimiyetim yok 
sayın arkadaşlar. Bir tok kahvesini içmiş bir 
arkadaş değilim. 

CELÂL EUTTJĞ (Elâzığ) — Bir senatör gi
bi konuşmasını öğrenin. 

BAŞKAN — Lütfen 'rmidaha7e etmeyiniz. 
MUHİTTİN KTLIÇ (Devamla) — Hangi ar

kadaşımız bana senatör gibi konuşmasını öğren 
dedi. 
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BAŞKAN — Sayın hatip devam ediniz lüt
fen. 

MUHİTTİN KILIÇ (Devamla) — Arkadaş
lar, bana senatör gibi konuşmayı burada hiç 
kimse öğretemez. O 'kadar 'ki, ben bir kanu
nun müzakeresinde dedim ki, eğer 5002 saydı 
Kanun, Sayın Nusret Tuna hatırlar, burada 
zapta geçmiştir, dedim ki, 5G92 sayılı Kanunda 
bu hüküm yoktur: Bakan da hay^r vaı^br, cfd 
kanunda da vardı, bu kanunda da var dedi. 
Ben de kanun şimdi geliyor, eğer Bakanın de
diği çıkarsa ben sağ kapıdan ç:kar giderini de
dim. 

Ben bu kadar acık alınlı bir adamım, Övle 
sağdan soldan gelecek bir, iki lâftan yılaeak bir 
adam değilim. Hattâ o kadar ki arka d fışlar, 
Johnson'un mektubu açıklansın açıklanmasın 
görüşmeleri sırasında partinin Genel Sokrole i 
burava geldi oturdu. Nüvit Yetkin arkadaş-m da 
part'm adına konuştu, fakat ben part'ınin fikri-
m'n alevhir.de konuştum. Bu kadar açık alımlı
yım. Övle tek sataşmadan, üç sn taşma d an, 20 
sataşmadan yılaeak bir adam değilim, daha çok 
açılacak bir adamım. (A.P. sıraların dan, «Tebrik 
ederiz, tebrik ederiz «tebrikler» ses1 eri ve gülüş
meler.) Ook teşekkür ederim muhterem arkadaşlar 
ş'mdi bakınız iki sene sonra 1964 nerede 10G6 ne
rede. 1964 senesmdo vazifesi sona erecek bir 
memurun idare mccl'si vazifesini sona eıVl'vmezsc 
iki senelik, tazminatı ah rh r ondan. Bizden, he
pimizden alabilir Devlet. ¥^ov Anavesa^-e e^i-r^ 
bir hal var ise, nerede imişiz şimdiye kadar? Hepi
miz uvumuşuz. Başkanlık Divanı? O da uvıı-
muş, Anavasa ve Adalet Konrsvonu?.. O da ulu
muş. Ne kadar uvumırı? Anayasa ve Adalet 
Komisyonu esirden Sıtkı TTlav'uı lehinde karaı-
verur's arkadaşlar. Lehinde ha^ar VCTIT, o'"e-
yanlış aulemadıvs'un. Savın Yıldızda olan böyle 
karşılıklı konuşmalarında... 

B \SKAN -— Vfinjış anlamışsınız, Anayasa 
j[orı:r,«A-n d^^'d, D'van. 

MUHİTTİN TaTJD (Dc-amla) — Gürel. 
füzal. d̂ hr», i^ri. F'V^ "̂ '̂̂ 0 va^^ş anamadı "̂ era 
Savın Fikret Tu^hen^'l'in J7a.hları'pda-nt vak^iv-
le bu ka^n^ı ahrVan ]vv ü'm hoT~ctWl~n mütalâa 
alılmış Mi d iv A b'r konulma ^^^+". 7\'m'n iein? 
RiTin UnyeT Ak^'^m. r,e->"+ö^ü'i'ünü"i d'vam 
cd'n o+m^'^^si 1T,TTI"I<T",^/;1'V Ne d'^or Ar,aTraş.a?... 
Anayasa diyor ki : «Başkan kur'aya iştirak et

mez.» Arkadaşımız, muhterem eski Başkanımız 
Senato Başkanı olduğu için kur'aya iştirak et
mez, ama, ne zaman seçime girer? Bu hususta 
bir ilim heyet'nden - eğer yanlış anlamadıysam, 
Sayın Fikret Turhangil'in izahlarını - bir rapor 
alınmış idi. Bunun başka bir emsali daha oldu 
burada, Bendeniz Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
id'm. Bâzı ihraç maddelerinden Hükümetin 
bâzı vergileri tenkis veya tamamen kaldırma 
vetk'si hakkında bir kanım müzakere edilirken 
kendi Vekilimiz, Fethi (Vl'kbaş'la takıştık. Onun 
mütalâasının yanlış olduğunu ilen sürdüm ve 
Bü^çe Kom'svonu Başkanı olarak bana iade edi
len, Hcveti Umumiyenin emri ile bana iade edi-
len kanunu üç tane nrofesö- sekerek mü+alâa 
eldik. Savın Enver Aka'nın iş'nde do böyle bir 
İmsıış var, başka bir kamında s'md' a^z ct/dğ"m 
b'r husus daha var. Bövle elektrikli bir husus-
to; ç.,-n hana. ben sana,, sen bana ha «ir. ea^ır ha
tibe sataş... Bana ş'mdivc kadar lr'ç sataşan ol-
madıvdı, bakın bugün bana da sata°an oldu. Siz 
o arkadaşa haddini bildirin arkadaşlar. Öyle 
oturduğu yelden «Senatör gibi ko^uş» fahân, onu 
hana o değd. tümü sövlivemez tümü. Bir tane-
s'uc değil tümüne söylettirmem onu ve alnına 
böyle şak. d ive çıkarım. (Gülüşmcle^) 

Şimdi arkadaşlar, arzım şu : O, beni tanıma
mış veni gelenlerden muhakkak. S'mdi muhde^em 
arkadaşlar, ben'm takrir'm su.: d'vorum ki ben, 
b'zleri burava kimler gelirdi? Sec'm kurulları 
'-otirdi. Mazbatalarımızı a ^ k , b^'mize itiraz 
od'lm'ş olsavdı, ne olumdu? İtiraz Yüksek Seçim 
Kuml ıva n-'de^d'. Sec'm mekanizmasını en iyi 
Ivlen Yüksek Secim Kuruludur. Bütün espirileri 
ile Ir'Vn... (Sacdan, «ne alâkası var?» sesleri) 

Alâkası var yok. onu Heyeti Umumiye takdir 
eder, ben söylerim de. 

ÖMF.P, TTCUZAL (Eskişehir) — Bu sandık 
meselesi de"dl. 

MUHİTTİN KTLIÇ (Devamla) — Demek ki 
buradaki iş sandıksız. Yani sandıksız demek 
metezori dernek. Ama sandıksız işler iyi netice 
"e'-mez tabiî arkadaşlar. Burada da konuşacağız, 
•"\H'sac~ğr7. Burada oylar belki açık oy olsun 
denilecek, belki şu denecek, yine sandığa gelecek. 

S-lmdi muhterem arkadaşlarım, ben diyorum 
ki, buradan bir mütalâa alınsın ve bu fikrimde 
de ıp-ar etmiyorum, illâ Yüksek Seç'm Kurulun
dan, demiyorum. Gerekirse Başkanlık Divanı 
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kendisi pekâlâ Sayın Yıldızin özetlediği gibi hiç
bir mütalâa söylemiyor, hiçbir fikir söylemiyor. 
Havale eder gibi, bir komisyona gönderir gibi 
gönderiyor Sayın Başkanlık Divanı. Kendisinin 
mütalâası yoktur. Hattâ raporu okuyoruz, pek 
de güzel gelmiyor, bana şahsan. Ama, benden 
bilgili arkadaşlar, benden dirayetli arkadaşlar 
onu kabul ediyorum. Fakat pek de isabetli gör
müyorum. Bakıyorum, şimdi saydım saydım bir 
tek Kudret Bayhan'm imzasını gördüm, başka 
partilerden C.K.M.P. den bir tek Kudret Bay
han'm imzası var. Öteki partilerden, Cumhur
başkanı kontenjanından gelmiş Üye Sayın Âmil 
Artus muhalifim diyor, öteki muhalifim diyor, 
öteki muhalifini diyor. Altı kişi kalıyorsu
nuz ve dikkat ediniz ki, say m A. P. lilcr, bu 
komisyonda ekseriyettesiniz. Burada ekseri
yette olduğunuz gibi, hâkim do ekseriyettedir 
ama, müdafi çıkar da aman bu kurşunu fi
lân değil de falan attı, dedidiği zaman insaf 
edin bir defa da Tıbbi Adliden sorun dediği za
man hâkimin yüreği şöyle hiniz burkulur. Si
zinki, de belki burkulur diye bunları söylüyo
rum. Soralım bir kere, kıyamet kapmuyor ya 
soralım. İki sene geçmiş ve bu arada sizler 
de uyumuşsunuz, Başkan da uyumuş ben de 
uyumuşum bana sataşan da uyumu:;, hepimiz 
uyumuşuz. 15 gün daıha duralım ve salim bir 
neticeye varalım. Hep A. P. İllerin oyla i iyi e, 
hep A. P. lilerin imzasiylc bir neticeye var-
mıyalıra. Bu iyi olmaz, diyorum. Binaenaleyh, 
takririme de «veya» kelimesini ekliyorek, «Yük
sek Secim Kurulunun veya bitaraf, onu da 
ckliyeyim, hani sizin de sevmediğiniz, be
nimde sevmediğim adamlar var illâ onlar gri
sin demiyorum ben - bitaraf ve Anayasadan 
anlıyan bitaraf, «Profesörlerden mütalâa alın
mak üzere dosyası evrakları ile birlikte Baş
kanlık (Divanına iade edelim» diyorum. Say
gılarımı sunarım. (Soldan ve ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1902 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa 134 arkada
şımız oy vermiş, 13i kabul, 1 ret, tasan ka
nuni aşmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1901 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına 138 ar
kadaşımız oy vermiş, 136 kabul, bir ret, bir 
çekimser 'Oy verilmiştir, tasarı kanunlaşmıştı]'. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 Büt-
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çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının oylamasına 
138 sayın üye iştirak etmiş, 13G kabul, 1 ret, 
bir çekinser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaş
mıştır. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Kesinhesap 
kanun tasarısının oylamasına 135 sayın üye iş
tirak etmiş, 134 kabul, 1 ret, oyu çıkmıştır ve 
tasan kanunlaşmııştır. 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İş
leri Saymanlığının .19(50, 1961, 1962 ve 1963 yıl
ları bilançolarının onaylananı asma dair kanun 
tasarısının oylamasına 136 sayın üye iştirak 
etmiştir. 136 kabul oyu çıkmıştır, tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül lî)3ü ta
rihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 nen 
maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair- kanun ta
sarısının 'oylamasına 135 sayın üye iştirak et
miş, 135 kabul loyu çıkmıştır, tasarı kanunlaş
mıştır. 

Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi ka
rarları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun t as arış in m 
açık oylamasına 125 sayın üye iştirak etmiş 121 
kabul, bir ret oyu çıkmıştır. Tasarı •kanunbin
miştir. 

Hükümeti orarası Denizcilik Istişarî Teşki
lâtı (İMOO) Sözleşmesinde yapılan değişikli
ğin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının açık. oylamasına 127 sayın 
üye liş'tiraık etmiş, 127 kabul oyu '.çıkmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay'ın, üyeliği konusundaki görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Altan. Usul hakkındaki 
teklifin aleyhinde 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, .arkadaşlarımızın usul hak
kındaki görüşlerine kısaca cevap arz edeceğim. 

Esasa girmeden evvel, (Sayın Bahadırlı arka
daşımız, Fikret Turhangil arkadaşımızın konuş
masından bahisle, Anayasa ve Adalet Koalisyo
nundan mütalâa alınmasında imzam yoktur, de
diği husus imzası ile ispat edeceğim. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) —İkinc i 
müracaatımı var. 
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NAHİT ALTAN (Devamla) — Tasrih etme
miştiniz beyefendi, sabredin (beyefendi. Ben oku
yayım, ondan sonra gelir konuşursunuz. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Usul hakkın
da mı konuşuyor, iSayın Başkan? 

BAŞKAN — Usul hakkındaki, teklifin aley
hinde konuşuyor. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — 23 . 3 . 1966 
tarihli kararda, kendisi o vaikit Divan üyesi ol
madığı için bulunmamış. Fakat bilâhara 3 Ka
sım 1966 tarihli kararda, Kemal Şenocak arka
daşımızın vermiş olduğu dilekçeden bahsederken, 
benim dilekçemin de oraya havale edilmiş bulun
duğu ve mütalâa istendiği aynı şekilde mütalâa 
verilmesi 'bahsedilmiş, kendisi de bunun altına im
zasını atmıştır. Demek ki, daha evvelki mü t aıaa-
ya da iştirak etmiştir. Bundan sonra hafızasını 
iyice yoklaımasını kendisine tavsiye etmekteyim. 

İkinci husus: Konunun Genel Kurula getiril
mesi de hufcııikî 'mesnetten mahrumdur, diyor. Ve 
bu yönden Divana iadesini istiyor, usul bakımın
dan. Şimdi 'mesele bu yönden ele alındığı zaman 
iddianın ısaıhibi olarak ve Genel Kurula bu şekil
de gelmesini iddia eden bir arkadaşınız olarak 
meseleyi kendi yönümden ve mesnedini göstere
rek izah edeceğim. 70 nci madde sarihtir; son fık
rasında üyeliğin sona erdiğini belirtiyor ve bu
nun bir tarihini sarih olarak teshit etmemiş. İle
ride yapılacak bir seçime atıfda bulunulmuştur. 
Burada her zaman için bir ihtilâf doğurabilir. 
Üye, ben şu tarihi esas alabiliyoruım der. Başkası 
şu tarih esastır der. İşte hâdisemizdelki (kilit nok
tası burasıdır. Ve bunda ihtilâf doğmuştur ve bu
nun hal 'mercii Anayasamız da ve İçtüzüğümüz
de yoktur. Burada mühim olan nokta hal mercii
ni tercihtir. İçtüzüğümüzün altıncı maddesinde 
Divanın vazifeleri sayılırken fbu ve buna benzer 
üyeliğin düşmesi, üyeliğin sona ermesi ve saire 
gibi hususlar da Divanın fearar organı olduğuna 
dair en ufak (bir emare bile yoktur. Esasen Di
vanın, Genel Kurul üyeleri hakkında, her hangi 
bir üyelik sıfatları bakıımından karar vermeye 
salâhiyeti de yoktur. Yalnız, dördüncü fıkrasın
da, Cumhuriyet ıSenatosu üyeleri hakkında tüzük 
hükümlerini uygulamak vazifesini Divana tevdi 
etmiştir, tüzüğümüz. Demekki Divan, üyelerin sı
fatlarının düşmesi veyahut sona ermesi hakkın
da ne tüzükle, ne de Anayasamız bakımından 
vazifelendirilmemiştir. Anayasada sarahaten va
zife »olarak verilen (husus, 78 - 80 nci maddeler

deki durumlardır. Bunlar da Genel Kurulun ka
rarma vabestedir. Şimdi burada, İstisnai bir hü
küm olan 70 nci ımaddenin son fıkrasına göre, 
hangi hüküm tatbik edilecektir? Bu mevzuun da 
halledilmesi lâzımdır. Bu hususta Anayasamızda
ki hüküm şudur: Diyor ki, 70 nci madde: Tabiî 
üyeler, Cumhuriyet Senatosunun diğer üyeleri
nin tâbi oldukları hükümlere tabidir. Binaena
leyh şu hükme dayanarak, umumi kaideye daya
narak, diğer üyelerin düşme sebepleri vâridoldu-
ğu zaman, üyelik sıfatlarının düştüğüne karar ve
recek merci hangisi ise, tabiî senatör arkadaşla
rımızın da üyeliklerinin sona ereceği hususunda
ki (kararı yine Yüce Meclis verecektir. Tezimiz bu 
olmuştur. Bu durum karşısında Divan hiçbir za
man karar almaya salahiyetli değildir. Maazallah 
her hangi birimiz hakkında Divan üyeleri böyle 
bir karar alsa hiçbir tebliğ yapmadan, üyelik sıfa
tınız sona ermiştir derse, içiımizden her arkadaşı
mızın üyelik sıfatı daima düşelbilir. Aynı şekil
de üyelik sıfatının düştüğü, düşmesi icabettiği 
hallerde Başkanlık Divanı geçmişte, 27 . 3 . 1964 
tarihli 'müphem kararda olduğu gibi, altı seneye 
vabestedir, senatörlüğü altı sene devam edecek
tir, der ve bunu üyeye tebliğ etmez, Genel Ku
rula sunmazsa, burada da Anayasaya aykırı ha
reket edilmiş olur. Bilhassa şu kürsüde ve bu top
luluk karşısında sık sık Anayasanın ihlâlinden 
bahsedilen bir yasama meclisinde ve sık sık her 
hâdisenin Anayasaya aykırılığı iddia edilen bir 
[memlekette Anayasanın tatbiki bakımından en 
az bizim kadar sizin de titiz -davranmanız iktiza 
eder. Burada hissî bir taraf yoktur. 

Yıldız aslkadanimizm dedıiği gibi hür art fi
kir yoktur. Bizim, hiç kimseden korkumuz yok
tur. Bir senatör arkadaşımızın burada senatör
lüğünün sona ermiş olması veya olmaması bi
zim için ehemmiiyeltli değildir. Hele bugün 96 
üyetti 'bulunan bir Adalet Paritıisinin arıt fikirde 
olduğunu iddia o imale çok tuhaf kaçma/ktadır. 
15 - 20 kişiniz ile ne yapabilirsiniz eğer İş reye 
gelince.. Bey dışındaki hareketlere zaten ce
vap ve fiiliyen bir Anayasaya ve bir fııkrc sa-
hibolan insan kütlesi olarak hurdayız. Aksini 
düşünenler varsa onların ye id burası değildir. 

Şimdi biz ıbu yönden bir m ere i aradık ve 
ben bu tezi ortaya attım. Divandaki arkadaşla
rımız Ibu m eşelenin G-enel Kurula sunulmama-
sı lûzırnjgekiiği hususundaki tezi evvelâ js'avu-
nurlarken ben arz etmiş, bırlıınduğum hukukî 
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mesnetleri aikrot'tim. Ve .daha evvel de 'zaten, 
burada çimdi Divanın bu kararma muhalif 
>olan Sırrı Atalay arkaadşımız da 27 . 3 . 1964 
tarihli kararda ibizzalt kendili bu meselenin 
Genel Kurula indirilin esini teklif etmiş, faikat 
bugün Iher nedense fikrinden caymıç'tır. Parlâ
mentomuzda bilhassa 'senatör -olup, 40 yaşını 
doldurmuş yüksek 'tahsilli •arkadaşlarımızdan 
rica ediyorum; ıharckeitlerini ve hu'kdkî fikir
le itini güne, iz a m ana ve şahıslara göre ayarla
masınlar. Hakikat ne ise onu burada dile ge
tirsinler, ona göre reylculni 'kullansınlar. Umu
mi Heyetin tam mânasiyle her 'hususta fikir
lerini ifsat etmeme'k yoluna gitsinler ve haki
katleri 'dile getirdikleri zaman hiç kimse bu ha
kikatlerin kime ne şekilde zarar vereceğinli ve
ya kime faydası olacağı hususunda düşünme
den 'otomatik olara'k reyini vicdanına dayana
rak versin. Biz A. P. olaraık bu düşüncenin için
deyiz. 

BAŞKAN — Lütfen, usûl hakkındaki tekli
fin aleyhinde 'konuşuyorsunuz, s adat dışına çık-
mayınız. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Efendim, 
usul hakkında 'teklifin aleyhinde konulurken, 
usul hakkında konuşan ve kendi takrirlerini 
müdafaa eden arkadaşların teker teiker konul
malarına cevap vermek m ce'bııi'ly. zindeyle, ay
nı zamanda. Arzetmiiş .olduğum gibi, Başkanlık 
Divanının getirmiş olduğu mozvu s arlıktır. Hu-
'küki mesnedi, a nz etmiş ıbulunduğum .glui, var
dır. Anayasanın 70 mcû maddesinin 'son fıkrası 
ve Anayasanm 70 ncli maddesinde taoiî üyeler 
hakkında, diğer üyelerin tabi oldukları hük 
mün tatbik edileceğine dair hükümlere atfen 78 
ve 80 nci maddeler burada sarahaten zikredilir 
ve bu, Divanımızın kararının 'hukuki mcımetle-
ıtlnden Ibiria'dir. Keza Divanımızın hukuki mes
netlerinden ıbir tanesi de kıyas yoluyla nudur : 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Divan nâ
mına konuşuyorounıız. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Takrir hak
kında beyefendi, Divanın kararı.... 

BAŞKAN — Göşülmesine mahal 'olmadığı
na dair takririn Divanda ne şoİTİde mütâlâa 
edildiğini de beyan etmek icap etaıclktedir. 
Arkadaşımız bunu yapıyor. 

EKREM ÖZDEN (İsanbul) — Yani Divan 
nâmına mı konuşuyor? 

8 . 12 . 1968 O : 1 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Divan na- x 

mma değil efendim. 
Beyefendiler, burada kendi hatibimiz, Ada

let Partisine tecavüz eder, kendi hatibiniz ve
yahut 'bir başka arkadaşınız Aıdale.t Partisine 
muhtelif sebeplerle tecavüz ederken de aynı 
hassasiyeti gösteriydiniz, ısizıln hüsnüniyetiniz
den .ben emin olurdum. 

BAŞKAN — Devam buyrıın efendim, 
NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi Baş

kanlık Divanının getirmiş olduğu kararın hu
kukî mesnetlerinden birlisi de İçtüzüğün 149 
ncu maddesidir. Malûmuâliniz 80 nci maddede 
üyeliğin düşmesi mevzuu tadadedilirken; 
özürsüz, aralıksız ve izinsiz bir ay Senato Genel 
Kuruluna katılmamış üyelerin üyelik sıfatının 
düşeceği tasrih edilmiştir. 149 ncu madde, bu 
üyeliğin düşmesi hususunda tatbik edilecek yol, 
usul nedir, bunu sarahaten göstermiştir. Ki, 
Başkanlık Divanı, yoklama yaptığına ve bir üye
nin bu durumuna muttali olmasına rağmen bu 
halde bile Başkanlık Divanı üyeliğin düşmesine 
karar veremiyor bu prosedüre göre ve Anayasaya 
göre; Genel Kurula getiriyor. Ve bunu getirir
ken esasa girmiyor. Ne yapıyor? Başkanlık Di
vanının havalesi üzerine Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda iş incelenir ve düzenlenecek olan 
rapor Genel Kurulda görüşülerek karara bağla
nır, diyor. Binaenaleyh, buna kıya sen yine aynı 
şekilde Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporu 
buraya gelmiş ve Başkanlık Divanı olarak usulen 
buraya getirilmiş, bunun buraya getirilmesine 
karar verilmiştir. Bu itibarla Anayasa ve Aela-
lct Komisyonu raporunun burada müzakere edil
mesi usule uygundur kanaatindeyim. 

27 . 3 . 1964 tarihli kararın var olduğunelan 
ve bunun muteber bulunduğundan bahseden Yıl
dı.™ arkadaşımız, şimdiye kadar hiçbir itirazın 
vâridolmadığmı, şimdi neden bunun ortaya atıl
dığını söylüyorlar. Eğer kendileri benim gibi 
27 . 3 . 1964 tarihli kararı bir defa daha ve bil
hassa son kısmını dikkatle okuyacak olurlarsa bu
rada kararın açık kapısını sarahatle görebilirler. 
Diyor ki, «esasen bu mevzuda her hangi bir ya
zılı müracaat olmadığından şimdilik başka bir 
muamelenin yapılmasına lüzum bulunmadığı için 
bu kararın Genel Kurula arz edilmesine ait tek
lifin de reddine.» Şimdi burada rahatça, «şim
dilik» tâbirini kullandıklarına göre o zaman ki 
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Divanda bir müracaat halinde bu inin Genel Ku
rula arz edilmesi lâzımgcldiğino kanaat etmiş 
demektir. Ve bir müracaatta muallak bırakmış. 
İşte burada geçmiş Divanın bir yanlışı daha var 
ki, böyle bir hâdisede başkasının, üçüncü bir şah
sın müracaatına lüzum yoktur. Sayın Sıtkı Ulay 
medeni cesaret sahibi bir insan olarak rahatça 
kendi durumunun hukuki yönden tebellür ettiril
mesini Başkanlıktan istemiştir. Bundan daha 
iyi, sarih bir müracaat olur mu? Müracaatını bir 
daha sarahaten okuyorum, durumu yüksek tak
dirlerinize bırakıyorum : 

«Senato Yüksek Başkanlığına 
Bir siyasi partiye intisabettim. 
İntisap tarihi, 26 Ocak 1962 dir. Hakkımda 

Anayasanın 70 nci maddesinin tatbiki için duru
mu yüksek kararlarınıza arz ediyorum» diyor. 
Kendisi sarahaten, «bana» diyor, «bu 70 nci 
madde gereğince senatörlüğüm nasıl olsa sona 
erecek, müddetini tâyin edin, durumu bana tas
rih edin, bildirin, diyor». Maalesef o zaman bu 
kararı veren kıymetli arkadaş1 arımız, arkadaşı
mıza asgari müspet veya menfi veya yazılı bir 
cevap vermeleri lâzımgel irken bunu dahi ihmal 
etmişler. (Tabiî Üyelerden, «vermişler cevap» 
sesleri) Bu durum karşısında sükût etmiş bir 
hakkın bilâlıara aranmıyaeağına dair bir karar 
yoktur. Bir senatör, buraya seçildikten sonra 
geçmişte veya seçildikken sonra senatörlüğüne 
mâni bir hal zuhur etse, aradan birkaç raine geç-
sc, bu arkadaşımız parayı aldı kimse ıttıla kes-
betmedi diye, vâki 3 sene sonraki bir itiraz üze
rime bu arkadaşımızın senatörlüğü düşmeyecek 
mi? Böyle bir şey olamaz arkadaşlarım. Bu, hu
kuk mantığına ve hukuk kaidelerine aykırıdır. 
Kaldı ki.... 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — 15 gün itiraz 
müddeti var, bakıverin. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bir vaka 
geçmiş mi? 

BAŞKAN — Esasa girilmediği için lütfen su
al sormayınız. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Esasa girdi
ğim zaman daha sarih olarak arz edeceğim efen
dim, biraz sabrediniz. 

Sonra arkadaşımız, «Başkanlık Divanı suçlu» 
diyor. Yazı münderecatına göre, Kemal Ocak ar
kadaşımızın yazısının münderecatına göre «vazi

fesini yapmamıştır, suçludur» diyor. Burada 
birbirimizi suçlamak çok kolay hale geldi. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — O «suçlu
dur» diyor, ben demiyorum estafurullah. 

NAHİT ALTIN (Devamla) — Onun yazı
cında başka bir şey yoktur, bu bir tefsirdir. Tef
sirler şahıslara göre değişiyor. Fakat sizin ka
naatiniz bu ise, başkalarının kanaatini söyliye-
mezsiniz. Başkanlık Divanı bir kararla gelmesi 
icabederdi, diyor. Demin de arz ettiğim gibi 
kararımız rahatça zikredilmiştir. Başkanlık Diva
nının «kararı yerindedir. Bizim peşin kararımız 
yoktur, hiçbir amacımız yoktur. Demt'n de arz 
ettiğim gibi, 96 mevcudu bulunan Senatoda, 
bir kütlenin; bir üyenin eksikliği veya fazlalı
ğından gocunacak hiçbir tarafımız yoktur. Bü
tün mesele, benim zaten bu meseleyi ole alı-
şımdaki esas işudur: Bu memlekette her şeyin 
üzerinde tutulması lâzımgelen Anayasamın hâ
kim olması ve Anayasa maddelerinin herkese, 
her yerde ve her zaman müsavi olarak tatbik 
edilmesidir. Şahıslara göre, Anayasayı tefsire 
kalkacak olursak, o zaman kimsenin diyeceği 
yek tur. Geçmişte şu veya bu şahısları veya 
kütleleri Anayasayı ihlâl suçu ile suçlandıran 
kimselerin kendi durumlarını da bu duruma 
göre takdir ütmeleri iktiza eder. (Tabiî üyeler 
sırasından «burası .anlaşılmadığı» sesleri) Tüzü-
ğün altıncı maddesin'n yedinci fıkrasından bah
çe diliyor. Barkanlık Divanının vazifesi b m a gi-
rermiş ve buna göre hareket etmesi iktiza eder
miş diye bir beyanda bulundu, Sayın Yıldız. 

7 nci fıkrayı okuyorum; «Genel Kurula ya
pılan yoklamalarda veya seçimlerde veyahut da 
ayırımlarda önemli yanlışlıklar olduğu bir bir
leşimden sonra anlaşılırsa, düzeltmek için -ge
rekli tedbirleri almak» Başkanlık Divanının va
zifesi bu. Bu, bizim elimizde mevcut konu ile 
hiçbir alâkası clmıyan ve Divana verilmiş bir 
vazife. Genci Kurulda olan hâdiselerin bilâhara 
düzeltilmesi hususunun nasıl yapılacağı madde
de sarahaten zikredilmiştir. Binaenaleyh bura
da 7 nci maddenin ne sebeple zikredildiğ'i anla
şıl mam aktadır. 

«Uç yıl sonra ne sebepten konu yeniden ele 
alınmıştır.» diyorlar. Müracaat etmişiz, 
27 . 3 . 1964 tarihli kararda da bir müracaatın 
olması beklenir gibi, bir hal var. «Şimdilik» de
miş, ileriye bir müracaata talik edilmiş, müra-
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eaat olmuş yeniden ele alınmış. I kından daha 
tabiî bir şey olabilir mi'? 

Bu arada Muhittin Kılıç arkadaşını iz Yük
sek Seçim Kurulundan mütalâa •alınmasını veya 
diğer bu işte ihtisas sahibi kimselerin veya he
yetlerin daveti ile bunların mütalâalarının alın
masının daha uygun olduğunu beyan ediyor ve 
emsal olarak da muhterem a i had as mm Aka, 
Ucuza! ve Yalçuk isimlerini zikrediyor. Bir İre
re hâdisemizde seçimle gelmiş bir arkadaşımız 
bahis mevzuu değildir. farklı ki, Yüksek Seçim 
Kurulunun vazifesi seçim .'bittikten sonra sr'd-
len üyelere mazbataları verildikten sonra biter. 
Ve bir üye gelip bu kürsüden yemin ettikten 
sonra, Yüksek Seçim. Kurulunun, bu üyenin sı
fatı ile al âh ası .kalkar. Ikın dan sonra yemin et
miş, üyelik sıfatını almış olan hir arkadaşın 
düşmesi, 'kalkması vesaıircsi hususunda karar 
'vermek salâhiyeti, İçtüzük gereğince, 'veyahutta 
Anayasa muvacehesinde Genel Kurula aittir. 
Böyle 'bir durumda meseleyi, Yüksek 'Keçim Ku
ruluna 'gönderip bu mesele hakkında oradan 
ret cevahı almak, Kenatonruz için ağır bir du
rum yaratır. Yüksek Heyetiniz hu meseleyi hal-
iedemiyecek kadar fikirden mahrum değildir. 
Her şeyi Yüksek Keçim Kuruluna gönderelim. 
Buraya gönderelim. O vakit 'bizim, komi.yyonla-
rımızın kurulmasının erbabı mueihesi nedir, 
'bunu zikredebilir inisiniz? Bir kanun çıkarıyo
ruz, hir seçim kanunu çıkarıyoruz; hu kanun
ların 'tatbikatını Yüksek Seçim ' Kurulu yapı
yor. Biz çıkardığımız hu .kanunlar hakkında yi
ne Yüksek Seçim Kurulundan .mütalâa istıiyc-
ceğiz... Senatonun haysiyetiyle kaıbili teklif de
ğildir, bunlar. Ancak komisyona havale ederse
niz. Komisyon lüzum görürse komisyon istiye-
bilir. Ama Umumi Heyet bunu ist i yemez. 

Bu (bakımlardan üç takrir yeninde değildir. 
Usul bakımından Divanın kararının burada mü
zakere edilmesi uygundur. Usule müiaaliik tak
rirlerin Anayasa ve İçtüzük 'muvacehesinde red
di gerekir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Üç ayrı takrir olduğu için her 
birinin lehinde ve aleyhinde birer üyeye söz ve
receğim. Şimdi aleyhinde söz sırası Sayın Nus-
ret Tuna'mn. Buyurun. 

.KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Her tak
rir için ayrı yapıimıyacak mı ? 

8 . 12 . 1086 O : 1 

KKREM ÖZDEN (İstanbul) - - Muhittin Kı-
lıc/m takririnin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Üç 'ayrı takrir- vardır. Biri Sa
yın Bahadırlı'm ıı takriridir, Sayın Altan'a söz 
verdini, ikincisi Kayın Yıldız/ın takriridir. Sa
yın Nusret Tuna'ya söz veriyorum. Bundan son
ra söz sırası lehte sizindir. 

MUHİTTİN KrLlÇ (Konya) - - Takririmi 
geri istiyorum. Ufak hir değişiklik ya.ptım. Bir 
ilâve yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir okundu. 
Değişiklik ayrı bir önerge ile olur. Değişik

liği ihtiva eden önergenizi lütfen veriniz, oku
yalım. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Değiştiren 
takriri veriyorum. Bunun okunmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Takririnizi geri alın ve yeni 
bir takrir verin. 

MUHİTTİN KU71Ç (Konya) —. Söylüyoruz, 
diıı îemîyorsunıız ki.. 

BAŞKAN — İlâve istediniz beye tendi. İlâ
ve yapamam. Geri almak hakkınızdır. Yeniden 
takrir vermek de hakkınızdır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) —. (deri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri veriyorum. 
Buyurun Sayın Tuna. 
NÜS.RUT TUNA (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşllar, demokrasilerde en büyük teh
likelerden bir tanesi] usûle mütaallik muame
lelerin esas gibi ele alınması ve bunun bir gaye 
imiş gibi güdülüp götürülmesidir. Şimdi usul! 
hukuku malûmunuz; tüzükler muvacehesinde 
genel kurul sıhhatle, isabetle nasıl neticeye va
rabilir, sıhhatle neticeye varmanın esaslarını 
tesbit eder. Şimdi müzakereye başladık. Bu, 
genel kurulda konuşulmasın, konuşulamaz 
tezi ileri sürülüyor. Bu, görüyorsunuz ki, bu
günkü mesaimizi aşağı - yukarı içerisine almak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, usul bakımından raü-
zakereniıı tehirini istiyeh a rkadaşliarımızdan 
iki tanesi genel kurulda şu mevzuun konuşul
masının mümkün olduğunu kabul ettiler. Ge. 
nel kurulda bu mevzu konuşulur, genel ku
rul. karar verecektir dediıter. Bir arkadaşımız, 
usul hakkında takrir veren arkadaşlardan bir 
tanesi de genel kurulda bunun konuşulması 
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mümkün değildir, vaktiyle karar verilmiş ve 
karar infaz edilmiştir». Denmektedir. 

Şimdi iki arkadasın, Genel Kurulda bu mev
zu konuşulacaktır, diye beyanda bulunan arka
daşların, tehir talebinin aleyhinde bulunuyorum. 
Niçin? Genel Kurulda şn mevzuun müzakere edil
mesinin mümkün olduğu kabul edildiğine, Genel 
Kurul işe el koyduğuna, lehinde ve aleyhinde 
- tarihinin birisi eski olabilir. - Kararlar ve mü
talâalar bildirildiğine göre .artık işi usul tarife
leriyle geriye atmaya lüzum olmadığı kanaatinde
yim. İşin esasına girmeli. Her bir arkadaşımız 
şu nazik mevzuda lehinde ve aleyhinde fikirleri
ni ortaya koymalı, Yüksek Senatoda bu dcrme-
yan edilen fikirlerin ışığı altında oyunu kullanıp, 
kararını vermelidir. Binaenaleyh, lehinde ve aley
hinde, bu mevzuun aleyhinde Anayasa Komisyo
nu karar almıştır, lehinde Başkanlık Divanı - ta
rihi kısmen eski olmakla beraber - karar almış
tır, kararlar vardır, bu kararların ışığı altında 
bu Umumi Heyete .gelımiş karara bağlamamız lâ
zımdır. Usulî tehir taleplerinin de reddi kanaa
tindeyim. 

Şimdi, .«Bu konu burada konuşulamaz Umu
mi Heyette konuşulamaz», deniyor. Muhterem ar
kadaşlar diyorlar ki, Umumi Heyette konuşula
cağına dair kayıt göstersinler. 

.Şimdi salâhiyetler Oumıhııriyet Senatosuna ve
rilmiştir. Anayasanın bize bahşettiği haklar Baş
kanlık Divanına veya Komisyona verilmiş değil
dir. Cumhuriyet Senatosu şu kararı verir: işte kı
yas voliyle tatbik etmemiz lâzım.gelen Anayasa
nın 80 nci maddesinde üyelik sıfatının düşmesi 
ile ilgili hüküm vardır. Diyor ki, bir üyenin üye
lik sıfatının düşmesi ile ilgili kararı Cumhuriyet 
Senatosu verir veyahut meclisleri verir, hükmü
nü iktiva etmektedir. Şu halde Anayasada da 
zaten hüküm var. Arkadaşlarını aksini nasıl dü
şünebiliyorlar bir türlü anilıyamıyorum. Asıl olan 

salâhiyet Yüce Heyetinizindir. Komisyonlar size 
yardımcıdır. Başkanlık Divanı, bizim toplanma
mızı müzakerelerimizi .suhuletle neticeye varabile
cek şekilde yürütmemiz için kurulmuş yardımcı 
bir kuruldur. Binaenaleyh, salâhiyet Senatonun, 
Umumi Heyetindir. Aksine bir kayıt varsa, yap
mış olduğu tüzükte eğer bâzı haklarından, kıs
men itiraz edilmiyecek şekilde açık .olanlarından 
Başkanlık Divanına verdiği ıbir hak varsa, sara
hat bulunma şartı ile, Başkanlık Divanı veya Ko

misyonlar kullanır. Yoksa bütün salâhiyet He
yeti Umumiyonindir. «Heyeti Umumiyenin salâ
hiyeti olduğuna dair .açıklık göstersinler.» Aman 
arkadaşlar, her salâhiyet Heyeti Umuımiyenindir. 
Eğer bunu müstakillen bir kurul kullanmak isti
yorsa 'salâhiyetini o göstermeye mecburdur. Bi
naenaleyh, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, 
üyelik sıfatının düşüp düşmemesi'bakımından ka
rar vermeye yetkilidir. Başkanlık Divanının sa
lâhiyeti varsa, Başkanlılk Divanının salahiyetli 
olduğuna dair kaydın .gösterilmesi lâzım. Böyle 
bir kayıt tüzüğümüzde yok. Binaenaleyh, yüksek 
heyetiniz vazifelidir ve bu kararı verecektir. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız, «Başkanlık Diva
lınım kararı yok neyi müzakere edeceğiz1?» dedi
ler. Arkadaşlar Başkanlık Divanının bir kararı 
var, 1964 tarihli bir kararı var. Yalnız bu kara
rın, - maalesef üzüntü ile arz edeyim ki, - taki-
betmesi lâzıımgeleıı yollar o zaman takibettiril-
mem iştir. Ne denmiştir? Divan ikiye ayrılmıştır, 
bir kısmı Anayasa Komisyonundan .mütalâa ala
lım, bir kısmı almıyalım, demişlerdir. Tutmuş
lar bir ekseriyetle Anayasa Komisyonundan mü
talâa alınmasına mahal olmadığına karar almış
lardır. 

İkincisi; Divanın böyle müstakil karar alma 
salâhiyeti olmadığı, Tüzükte bir sarahat bulun

maması dolayısiyle salâhiyetin, Anayasanın 80 nci 
maddesindeki sarahate istinaden Genel Kurula 

i a'dolmasma rağmen, Genel Kurula sunulmasına 
] mahal olmadığına dair karar .almışlar. Diyor ki, 
1 her hangi bir itiraz eden yok, Başkanlık Divanı

nın kararına itiraz eden yok. Sıtkı Ulay'm üye-
I lik sıfatının devam ettiğine dair olan görüşümü

ze bir itiraz eden yok. Binaenaleyh, Genel Ku
mla sunulmasına da şimdilik mahal olmadığı.. 
Bu kayda nazarlarınızı, çekerim; «Şimdilik mahal 
olmadığı» E-vet bu karar, hakikaten arkadaşları-

j mızm dediği gibi tatbik ediliyor, 1966 geliyor, 
1966 Martında Nalıit Altan 'bilâlıara diğer bir 

| arkadaşımız itiraz ediyor. Bunun üzerine Başkan-
I lık Divanı bu itirazlar muvacehesinde Divan üye

lerinin ittifafeiyle Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan keyfiyetin sorulmasına karar veriyor. 

] Yalnız muhalefet şerhlerinden açıkça görülüyor 
I ki, Başkanlık Divanında bir grup; «Eski bir fea-
l rar vardır, bu karar infaz edilmiştir, tatbik edil-
| mistir, kesinleşmiştir, bunun aleyhine karar ala-
j m azsınız.» diye ısrar ediyor. Ancak Umumi Hc-
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yete gidip gitmemesi lâzımgeldiği hususunda eski 
kararda sarahat var. Niçin Umumi Heyete gön
dermedi? İtiraz eden olmadığı için Umumi Heye
te gönderilmesine lüzum yoktur, denilmekte. Baş
kanlık Divanınca evvelce verilen karara itiraz 
edildiği, Umumi Heyete gönderilmemesi kararı 
itiraz edilmemeye bağlandığı için, bugün itiraz 
vukubulunca Umumi Heyete gönderilmesine ka
rar verilmiştir. Binaenaleyh, Baikanbk Divanı
nın kararı vardır. 1964 tarihli karar Başkanlık 
Divanının kararıdır. Bu karar itirazdan sonra 
mütalâa dermeyanı için Anayasa Komisyonuna 
gönderilmiştir. Onun da gösterdiği bir mütalâa, 
bir görüş vardır. Binaenaleyh, bir mevzu Cum
huriyet Senatosunun ihtisasa taallûk eden mer
cilerinde tetvkik edilmeden Heyeti Umum iyeye 
gelmiştir, konuşulamaz şeklinde bir mütalâa da 
varit değildir. 

Başkanlık Divanı karar vermiştir, tarihi es
kidir, fakat bu konuşulamaz diye bir kayıt yok
tur. Anayasa Komisyonundan bir mütalâa alın
mıştır ve bir karar vardır. 

Netice itibariyle şunu arz etmek istiyorum. 
Usule mütaallik itirazların nihai gayesi, en kısa 
yoldan, en kestirme yoldan bir işi halletmeye 
matuf yolu arayıp bulmaktır. Tüzük bunu âmir
dir. Mevzu, salahiyetli olan Yüksek Heyctiniz'n 
huzuruna gelmiştir. Bunu yeni baştan geriye 
atmak suretiyle işi geciktirmeye mahal yoktur. 
Başkanlık Divanının kararı vardır, tarihi eski
dir, fakat Umumi Heyete itiraz eden olmadığı 
için gönderilmemiştir, ttiraz eden olmuştur, o 
kararı Umumi Hevete gönderme fıkrası da ta
hakkuk etmiş huzurunuza gelmiştir. Binaen
aleyh, durum Umumi Hcvet'n tetkik edebileceği. 
müzakere edilebilecek bir hale gelmiştir. 

Muhı'i^-n a:'vadaşımızın «Yüksrlk See'r-
Kuru1 una frörderilsin» şeklindeki beyanına da 
iki kelime ile temas etmek istiyorum. 

Elimizdeki Anayasanın 75 nci maddesi Yük
sek SeeV-ı Kurulunun vaz'f ederini a e-I1-e a tnd^'1-
etrrr's arked^sbnr. No d'vor? S~ç'm bitinceye ka-
dar olan isleri tedvir eder. Onun ie'n Yük^eV 
See:m Kumlu bu flp'hi ahvalde mütalâa verebile
cek bîv makam değildir. Vaktiyle Başkanımızın 
ve iki üve arkadaşımızın durumu Yüksek Seçim 
Kn^ubva. n-itti. ama, kend'sinden mütalâa so
ramadı . Dendi ki; s;z seçim zamanı nerelerde 
seçim yapılacağım tesbit etmekle görevli bir ku

rulsunuz, nerelerde seçim yapacaksan bildir. Mü
talâa istemek başka, şu vazifeni ifa et demek baş
kadır. 

Netice itibariyle elimizdeki mevzu Umumi 
Heyette müzakere edilebilecek olgunluktadır. 
Esasa geçilmesini, geriye bırakılmasına matuf ta
leplerin reddini saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; ben, benden evvel 
konuşan arkadaş1 arımın yaptıkları gibi esasa te
mas etmek istemiyorum. Bir usul meselesini bu
rada, müzakere ediyoruz ve usule mütaallik bir 
takririn lehinde söz almış bulunuyorum. Onun 
üzerinde mütalâalarımı naçizane arz edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar, Sıtkı Ulay hakkında Baş
kanlık Divanı 27,3.1964 tarihinde bir karar ver-
rrrştir. Bu kararda, Sıtkı Ulay'm müracaatı 
inerine ne t iHü muamele yapılacağı derpiş edil-
m's, ve kend'si hakkında altı sene süreye bağlı 
olmak üzere ekserivetle bir karar sâdır olmuş 
ve bu karar kc^d'sinc b'ldirilmiştir. Sıtkı Ulay 
da, ondan sonraki oturumlara iltihak etmiş, yok
lamalarda, hazır bulunmuş, teşriî vazifesini ifa 
etmiş. Ve bu tarihten sonra 1964 ve 1966 tari-
V'-n'To vnTvhan 'V,T"',Î S^^a't^ "pT^kvinp dn ken-
d'si iştirak ettirilmemiştir. Simdi bövle bir ka-
"\T\ minnet bir karar vâin mü"acaata pÖre müs-
-n t̂ hû* karar ittihaz ed'1 dekten sonra esbabı mu-
Vbrsi rö^.erilerek muhalifleri, muvafıkları bir 
kararın altını imza, ettikten sonra, veni bir şikâ
yet ino^'^o D :vamn bir ka^ar ittihaz etmemiş ol
ması calibi dikkattir, arkadaşlar. 

Savın Tuna, da1'™a fikirlerine hürmet ede-
~*'m. daima, kendisini severim ve hukukî müta-
1 baların dan istifade ederim, bulada usul meselesi 
d'vor, demokrasiyi âdeta dei^ne^e eder gibi bir 
^ale ."-etiriyor, bu doğru değ*ld;r buyuruyorlar, 
^ladıftım. kadar. Ama. ben kendilerine naçizane 
ifad° edeyim ki, kanun1 arın tatbikine mütedair 
n^-tllori, mosedinü tatbik, etmezsek esas kanun 
+,n+Tv'k od:ır"om's, olur. Simdi kanunu reden 
tatbik etmedik, bunu izaha çalışacağım. Müsaade 
'vı-'ni'^ınlîiT di. upul meselelerinin. ka^un mese-
MfH kadir, hattâ onun da üzerinde bir kıyme
ti. bir hukukî varlığı olduğunu lütfen kabul 
buT rn"ç<ım|ar. 

Muhterem, arkadaşlarım, mese^, sayın arka
daşlarımızdan Nahit Altan ve Kemal Şenoeak 
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arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Senatosu Yüksek 
Başkanlığına, Divanına değil, Sayın Tuna, Yük
sek Başkanlığa vâki nıüracaati üzerine ele 
alınmıştır. Bu müracaatler tetkik edilmiştir. 
Peki tetkik edildi ne olacak? Yani bir mah
kemede bir dâva acılıyor, bir ceza veyahut ela 
hukukî meseleye bakan bir hâkim dâvanın 
ehlivukuflarını, ve sairesini dinledikten sonra 
altına imza atıp Temyiz Mahkemesine gönde
riyor. Bu mudur yani yapılacak iş? Hayır. 
Bunların deY.llerini toplıyan hâkim, mahkeme, 
esbabı mucibesini göstermek suretiyle delille
rini arz ederek bir heyete vermeye mecbur
dur. 15 sc.ıe ağır hapse karar verilmiştir, nasıl 
olsa Temyiz Mahkemesine gidecektir diye 15 
seneye karar verdim diyebilir mi. Ağır ceza 
mahkemesi? Diyemez. Esbabı mucibe göster
meye mecburdur. Göstermezse Temyiz. Mah
kemesi iade eder. Bunu bir kıyas olarak söy
lüyorum. Bu bir hukukî meseledir, hukukun 
bir anaprensibidir. Bu prensibi ihlâl edeme
yiz arkadaşlar. Bir heyetten karar alınma
dan, bir heyetin müspet veya menfi bir neti
ceye vardığını görmeden kararı tetkikle, o 
meseleye bir karar vermdkle mükellef olan he
yetin hiçbir şey yapmasına imkân hâsıl ol
maz arkadaşlar. 

Şimdi, bizden sordular; Anayasa ve Ada
let Komisyonundan soruldu. Niçin soruldu? 
Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâa be
yan etsin, ekliyelim mütalâayı, gönderelim diye 
mi sordular? Hayır; Anaj/asa ve Adalet Ko
misyonu ne diyor 'bu meselede? Şöyle söylü
yor; ekseriyetle bir karar aldık - ben muha
lif kaldım, esasa girmediğim için muhalefe
timi anlatmıyorum, ama ekseriyetle bir ka
rar verdik, - gönderdik Başkanlığa. Başkan
lık iğneledi gönderdi bize. Böyle mi?.. Ha
yır. Biz bir ihtisas komi:yonu olarak bir hu
kukî mütalâa beyan ettik. Bu hukukî mü
talâayı evirip, çevirip Anayasa hükümlerine 
uygun olup olmadığını bizzat Divan tetkik 
ederek bir neticei hukukîyeye bağlamak ve 
varmak mecburiyetindedir. Onun için itiraz 
ediyoruz. Sıtkı Ulay'm dâvası, Mehmet efen
dinin dâvası, Ayşe hanımın dâvası değildir, 
boyler. Burada kanunu tatbi'k edecek miyiz, 
etmiyecek miyiz? Mesele budur. Edeceksek 
edeceğiz, etmiyeceksek o zaman başka, 

Bir de ikinci noktayı söyliyeyim. Hangi 
Başkanlık Divanı vardır da böyle esbabı mu-
cibesiz ve kararsız Heyeti Umumiyeye arz 
edilmiştir; bana Sayın Tuna gösterebilir mi? 
Gösterebilir mi lütfen »oradan söylesinler. 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Vardır, 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yoktur, 

Ben söyliyeyim; cevabını ben vereyim, göster
mesine imkân yoktur. Niçün yoktur? Canını 
efendim bu bir heyettir. Bu heyetin bir ka
rarı olacaktır. Bu heyet vasıtai muhabere mi
dir? Hâkim yazmış müddeiumumiye, müd
deiumumi almış zabıtaya göndermiş. Bu mu
dur vazifesi? Hayır.. Ya nedir? İçtüzüğün 
6 ncı maddesinde onun vazifeleri tasrih edil
miştir. Şimdi ona geleceğim, bu vazifeler 
var. Bu vazifeleri yerine getirmiyen bir Di
van var şimdi 'karşımızda arkadaşlar. Teamül 
de böyle. Teamül nedir? Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun mütalâası veya başka bir ko
misyonun mütalâası alınır, Divan (toplanır ek
seriyetle bir karara varır. Bu kararı Heyeti 
Umumiyeye arz eder. Vazife budur. Kanun da 
'bu şimdi bu yapılmamıştır. Karar vardır eleni
yor. Ne karar 'var? Ben c'kuyorum arlkadan-
lar, ben mi anlamıyorum yoksa? Tekemmül 
ettirilen evrakı Anayasa ve içtüzük maddeleri 
muvacehesinde karar verilmcik üzere Toize geli
yor. Bu bir karar mıdır? Bir mütalâadır ar-
kada^ar. Ne mütalâasıdır? Vasıtai muhabere. 
Müddeiumumi almış 'kâğıdını elemiş ki, «Mah
keme böyle diyor, icabını yapınız» diye baş-
kf\ bir makama havale ediyor, tapu memu
runa havale ediyor. Yok arkadaşlar. Bu Diva
nın kend:ne mahsus vazifeleri vardır, vecibeleri 
vardır. Bu vecibeleri, bu vazifeleri yerine getir
me ve mecburdur. Niçin mecburdur? Bizi tenvir 
etmekle mecbur esasen. Vazifesini yerme getir
mekle mecbur. O vazife de nereden doğuyor?.. 
tçtüzükten doğuyor. Şimdi arz edeceğim, İçtüzü
ğün neresinden doğuyor. Arkadaşlar, şimdi bu
rada benden çok daha kıdemli, çok daha mühim 
adlî vazifelerde bulunmuş hattâ Adalet Bakan
lığı yapmış, Temyiz Mahkemesi Reisliği yapmış, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış kıymetli 
arkadaşlarımız var, burada, lütfen eğils'nler be
nim şu söyled'ğim meseleye; Ekrem, desnler, 
hatalısın. Lütfen açalım şimdi Cumhurivet Se
natosu İçtüzüğünün iptal edilmiyen - ki, biliyor
sunuz Anayasa Mahkemesinden de geçmiştir -
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altıncı maddesinin dördüncü fıkrası vardır. Ne 
diyor? Cumhuriyet Senatosunun üyeleri hakkın
da Tüzük hükümlerini uygulamak» Tamam. Ye-
dinci maddesi var: «Secimler hakkında, kara r ver
mek» Bir de sokizuıci maddesi var. Nedir o seki
zinci made? Hop beraber .okuyalım. «Kanunlar ın 
veya tüzüğün em re! tiyi veya başkanın tovdi eyle
diği sair hususlar hakkında ka ra r yermek.» Bu
yurun, şimdi no diyeceksiniz? Şimdi arz edeyim: 
Sıtkı Ulay ne re ve müracaat etti Beyler? Sıtkı 
T Hay Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına müra
caat etti. Başkanlık ne yaptı? Bvrakı havale et
ti. Nereye Divana. Başkanlık Divanına Başkan
lık Divanı karar verdi. Doğru. Ne vakit karar 
verdi? 27 . 3 . 1904 tarihimle. Peki şimdi ne ola
cak Sayın Nahit Bey ve diğer arkadaşlarımız ne
reye müracaat ettiler, Başkanlık Divanına mı? 
Hayır . Burada yazıyor: «Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına». Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
ne yapacak arkadaşlar? Cebine mi koyacak evra
kı? Hayır . İcabına, bakmak ve bir karar İttihaz 
etmek üzere Başkanlık Divanımı havale edecek. 
ve Savın Başkanımız elbette ki, öyle yapmışlar
dır. Başka türlü yapılmasına imkân-yoktur. Şu 
halde ne oldu arkadaşlara Şikâyet Başkanlık ta
raf ından Başkanlık Divanına havale, edildi. Ta
mam mı, şimdi burada b i r ih t i l â f ımız var mı?. 
Yok. Peki, G ncı maddi1 ne diyor-, fi ncı madde 
nin 8 nci fıkrası ne diyor?.. Başkanın, yani Cum
huriyet. Senatosu Başkanının tevdi eylediği sair, 
yani şu tadadedilon sair bunun gibi hususlar hak
kında, kara r veımez. i'elci şimdi ne olacak arka
daşlar?.. K a r a r da verilmediğine göre, bu kararı 
vermek,.. Jîiea ederim, hukukçu arkadaşlar, bil
hassa, Adalet Part isi kanadında aiızı mevki et
miş, şerefle aksu mevki etmiş kıymetli hu'-uken 
arkadaşlardan bu ibarenin tefsirini bu ko raiden 
rica ederim. Kararsız olmaz, arkadaşlar. Eğer 
kararsız gelmiş olan şu vesikayı usul noktasından 
reddeder, a.s]ma girerek ve eksm-iyotimize ;sti-
nadederek çıkarueanm, kanunları ihlâl etmiş 
olursunuz. Bırakınız da, ekseriyetimiz varken, 
bu tekrar gitsin usul; noktakır ikmal edilsin gel
sin. kanun yerini bulsun. İşle usulü,ı kıymetli 
noktası da budur arkadaşlar. 

Hürmeti erim h\ (a lk ış lar ) 

BAŞKAN --- Sayın arkadaşlarım mevzu çok 
ehemmiyetli olduğu için, şa ' ıuu Anayasa -muva
cehesindeki. hukuku •mrvzuukahsolduğu iç-'-n ve 
rey kullanacakların vicdanlarında en ufak bir 

te reddüt hâsıl olmaması' için b u usul hakkındaki 
müzakerenin, daha, erken bitirilmesi mümkün ol
duğu halde G arkadaşı konuşturmak imkânını 
side edebilmek İçin ',) takrir i aynı zamanda mü
talâaya aldım. Daha önce söz istemiş, aleyhte söz 
istemiş iki arkadaş üst, üste konuştuğu için şimdi 
sonradan lehte söz ishiyou iki arkadaşı üst üste 
konuşturacağım. Ondan sonra lehte ve aleyhte 
söz istlyen 2 arkadaş v a r d ı r Onları da konuş
tuktan sonra takrir leri oya koyacağım. 

Şimdi söz sırası Sayın Artukmaç' indır . Bu-
y uru 11 S avun A r t uk n ı a ç. 

SADİK ARTÖKMAÇ (Vozgat) — -Muh
terem arkadaş la r Cumhuriyet Senatosu üye
lerini i lgilendiren Anayasamızda esaslı iki hü
küm vardır. Bu hükümlerden birisi, üyelikle 
bağdaş un yan halleri 'derpiş eden madde. İkin
cisi, üyelik, sıfatım ilgilendiren .maddedir. Üye
likle bağdaşmıyan haller Anayasamızın 78 nci 
maddesinde belir t i lmişt ir . Ve 78 nci maddede 
bu haileni saydık tan isoıır-a, bu hususta, bağdaş
mıyan bir halin v u k u u n d a ne gibi muamele 
yapılacağı .açıkça nr taya konmuştur . Burada 
deniliyor ki, üyelikle bağdaşmıyan hal lerde her 
meclis Ikendi üyesi hakkında ka ra r veulr. Şu 
halde üyelikle bağdaşmıyan b i r husus varsa, 
meselâ bun la rdan k i r kısmı Der.det bütçesinden 
para almak (mevzuu, vazife almak mevzuu ıgibi 
hallerde her 'meclis kendi üyesi hakkında ka ra r 
verecektir . Burada Anayasa, sarili hüküm vsz'-
etmiştir . Ve 8-0 nci madde do bunu toyidoi mes
tedir . 

İkinci nok taya gelince, üyelik sıfatını ilgi
lendi nen bir cihett ir k i bunda, Anayasa mes-
k u t 'geçmiştir. Hangi merci ' tarafından k a r a r 
verileceğine, dair bir hüküm, sevk etmemiştir . 
70 nci maddenin son fi lu-as nida Tabiî Üye ola-
ra'iv Cumhur iye t Senatosuna kat ı ldıktan 'şuura, 
bir siyasi pa r t iye girenler in Tabiî Üyelik sıfatı 
part iye [girişlerinden sumraki ilk Cumhuriye He-
nataısu üyeliği -seçilin itarlkinde sona -ener. Bu, 
te tk ik b u y u r u İd uğu ' takdirde üyelik uıf'a'hnı 
i lgilendiren bir keyfiyet t i r ve Anayasamız 

burada. 78 nci maddede oldağu g'iVı Cumhuri
yet Senatnsu bu hususta kara r vmıir, diye bir 
hüküm. koymaeıyl i is Şu halde bundan istidlal 
ettiğimiz netice şudur ki, üyelik niteliğini, ,;-n-
• [•'atını i lg i lendi en ıher hang i ıhır hal okusa se
cini kanunlar ın ın bahis mevzuu olması hâizim. 

http://Der.de


C. Senatosu B : 13 8 . 12 . 1966 O : 1 

Ve dolayısiyle Yüksek Seçim Kurulunca bu işin 
incelenmesi -gerekir. Maddeden anladığımız ve 
anlaşılan nokta budur ve Ibu bakımdan Sayın 
Muihittin Kılıç arkadaşımızın teklifini bende
niz yerinde görmekteyim. Bu işin Yüksek Se
çim Kurulunca incelenmesi gerekmektedir. Bu 
hususta emsalimiz de vardır. Daha evvelki top-
lantılarımızida Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Enver 
Aka, Sayın Safa Yalçuk hakkındaki, onların 
durumları da üyelik .sıfatını ilgi]endirim'ekite 
idi, muhterem arkadaşlarını bakiye müddeti 
dolduracak mı, diolduramıyacak mı, yani bakiye 
müddet içinde doldurmazsa üyelik sıfatları ba
ki kalacak mı, kalmıyaıcak mı mevzuu idi, ay
nen müşabehet vardır, aynı 'durumdur. Önce 
Yüksek Bey etlimize bu 'emsal ikararı gösteri
yorum, ibu şekilde Yüksek .Seçim Kuruluna (gön
dermiş olduğumuza göre, bu olayın da bu hâ
disenin ille Yüksek Seçim Kurulunca (tetkik 
edilmesine lüzum ve zaruret okluğu kanaaitln-
deyim, 

Saygılar sunarım. 
-BAŞKAN — Sayın tekender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; efendim 
usul hakkında üzeninde durduğumuz mesele, 
Senatör Sayın Sıtkı Ulay'm Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanı tarafından alınmış olan 
kararın Umumi Heyette müzakeresine geçilsin mi 
yoksa bu karar tekrar Divana iade edilsin mi me
selesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ulay Tabiî 
Senatör olduğu halde bu müesseseden istifa etmiş 
ve bir siyasi parti kurmuştur ve bu partiyi 
kurduktan sonra Anayasanın 70 nci maddesinde; 
gayet sarih olarak tabiî üyelerden her hangi bi
risinin bu tarz hareketi karşısında durumu ne
reye varır, ne olur, bu gayet açık olarak ifade 
edilmiştir. Tabiî üyelik sıfatı partiye girişlerin
den sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği se
çimi tarihinde sona erer. Şimdi bunu sayın üye 
kendisi de bildiği için, partiye... 

BAŞKAN — Esasa girmeyin Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Esasa girmiyorum Sayın Başkan. Partiye bir 
müracaatta bulunuyor. Zaten Sayın Başkan, bu
günkü konuşmalarda esasla usul birbirine tama
men karışmıştır. Onun için müsaade ederseniz 
bazan esasa girer gibi ifadede bulunmak mecbu
riyeti hâsıl olacaktıi'. 

Sayın üye bunu gayet iyi bildiği için, Baş
kanlık Divanına daha doğrusu Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına müracaatta bulunmuştur. Cum
huriyet Senatosu Başkanı da bu müracaatı, Baş
kanlık Divanında tezekkür edilsin diye havale 
buyurmuştur. Bu tezekkür neticesinde Sayın 
Üyenin senatörlüğünün altı yıl sonunda düşeceği 
şeklinde Divan bir karar almıştır. Bu kararın 
Sayın Üyeye yazılı olarak tebliğ edilip edilmedi
ğini biliniyorum. Ancak bir nokta üzerinde dur
mak gerekir. Başkanlık Divanının, bugün bâzı 
arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi her hangi bir 
konuyu, kendisine havale edilen bir konuyu tet
kik edip mütalâada bulunmadan Genel Kurula 
sevk ettiğini ve böylece yanlış bir harekette bu
lunduğunu iddi eden arkadaşlarımız olduğu gibi, 
o gün alınmış olan bu kararın da hatalı olabile
ceği, hattâ Anayasaya aykırı olabileceği iddiasın
da bulunacak bir üye veyahut da bir grup çıkabi
lir idi. Eğer o gün alman karar Anayasaya uy
gun değilse Başkanlık Divanı böyle bir hatanın 
içine düşmüşse ve bilhassa karar üzerinden zaman 
geçti diye yanlışı düzeltmek gibi bir yola gir
memek mevzuubahsolamaz. O bakımdan bu mese
le üzerinde iki sayın arkadaşımız kalkmış müra
caatta bulunmuştur. Muhterem arkadaşlarım, 

Sayın Ekrem Özden arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi bu müracaat Divana değil, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına olmuştur. Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına yapılan müracaatın asıl 
müzakere edileceği yer eninde sonunda Umumi 
Heyet olması lâzımdır. Ve yine arkadaşlarım 
ifadesinden bir noktayı hatırlatarak sözlerime de
vam edeyim; müesseselerde devamlılık olduğu 
ifade edilmiştir, burada konuşan hatip arkadaş
lar tarafından ve denilmiştir ki, şu veya bu şahıs 
değil, makamlar devamlılık arz eder, makam
larca alman kararlar her zaman o makamlarca 
muteber sayılmıştır. Onun için şahısların malı 
değildir. O zaman ilk müracaatta, yani Sayın 
Ulay'm müracaatında Başkanlık Divanı, almış 

olduğu kararda bir hata işlemişse ve ondan sonra 
muhterem iki arkadaşımızın, bu devam eden üye
liğin Anayasaya aykırı olduğu tarzında müraca
atları tekrar Divana gelmişse Divan ne yapacak
tır? Bu mevzuu tezekkür edecektir. Ancak Di
vanın daha evvelce alınmış bir kararı da vardır. 
O bakımdan bu mevzuda tarafsız olunabilmesi 
ancak bunun bir ihtisas komisyonuna havale 
edilmesi icabeder. Ve bunu da Divan yapmış, ih-
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tısas komisyonuna bu dilekçeler havale edilmiş
tir. İhtisas komisyonu gereken müzakereyi yap
tıktan sonra karara varılmıştır. Ve bu kararı 
Başkanlık Divanına bildirmiştir. Başkanlık Di
vanı da Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
kararı diye bir başlık koyarak bu mütalâayı lehte 
ve aleyhte imzaları bulunan Başkanlık Divanı 
üyelerinin şerhlerini aldıktan sonra Umumi He
yete aksettirin iştir. Şimdi efendim bu mevzu 
tekrar Başkanlık Divanına havale edilsin; Baş
kanlık Divanı bu mevzudaki mütalâasını beyan 
etsin, sözleri bence zaittir. Çünkü Başkanlık 
Divanı İhtisas Komisyonunun almış olduğu karar 
üzerinde arkadaşların mütalâasını imzalariyle, 
serhleriylc, muhalefet serhleriylc ortaya koymuş 
durumdadır. Mesele gayet vazıh ve aydınlıktır. 
Eğer Başkanlık Divanı bu mevzuu farzımuhal 
alsa da, Adalet ve Anayasa Komis.yonunun kara
rma rağmen, «efendim, bizim daha evvel almış 
olduğumuz karar muteberdir, bu sayın üyenin 
üyeliği altı yılın sonuna kadar devam edecektir» 
şeklinde bir kararla Umumi Heyete gelse, biz, 
efendim Başkanlık Divanı bu şekilde bir karara 
vardığına göre ve Başkanlık Divanı da Umumi 
Heyet adına vezife gördüğüne göre tamamdır bu 
diye mütalâamızı, fikrimizi ve oyumuzu kullan-
mıyacak mıyız? Kullanacağız. Öyle ise bunun 
tekrar geri gitmesi ve bir daha gelmesinin fayda
sı nerede? 

Arkadaşlar, ayrıca burada Başkanlık Divanı 
adına bir arkadaşımız da çıkmış Başkanlık Diva
nında bu meselenin nasıl müzakere edildiğini ve 
arkadaşlarımızın, Başkanlık Divanında bulunan 
arkadaşlarımızın temayüllerini de birer birer 
ifade etmiştir. Bu durum karşısında bunu tek
rar geriye döndürmek, işi uzatmaktan gayri hiç
bir fayda vermiyecektir, kanaatindeyim. Bu ba
kımdan bu usul hakkındaki müzakerelerin ve usul 
hakkındaki takrirlerin biran evvel oylanmasını ve 
neticeye Umumi Heyetin vereceği kararla varıl
masını temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, lehinde 
buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; ben, Sayın Ba
hadırlı 'mn, görüşülmeye mahal olmadığı tar
zında buradan tasrih ettiği, - önergesinde tanı 
belirtmemişti ama burada tasrih etti - Sayın 
Başkan da bu yolda görüşünü söyledi, onun 
üzerine lehinde söz aldım. 

Bir de şu mesele ortaya çıktı; bilmem dik
katlerinizi çekti mi? Sayın Başkan buyurdu
lar ki, «İtiraz vâki olmuştur» neye itiraz vâki 
olmuştur?.. Başkanlık Divanının 27 . 8 . 19(54 
te aklığı karara, itiraz vâki olmuştur. «Bunun 
üzerine harekete geçtik» dediler. Aslında ben 
bir soru ile Başkanlık Divanından İçtüzüğün 12 
nei maddesine göre soracaktım ; bu sayın iki 
üyenin Ulay hakkında verdiği dilekçeyi no 
kabul ediyorsunuz, İçtüzüğün hangi maddesine1 

oturtuyorsunuz, diyecektim, Sayın Başkan bu
nu açıkladılar. Demek ki, böyle kabul ediliyor. 

• Onun üzerine sadece görüşülmeye şimdilik ma
hal olmadığını (Mutlaka (Jenol Kurulun bunda 
dahi i olacak, onu arz edeceğim. Şimdilik 
mahal olmadığını) izaha çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, İçtüzüğümüzün 12 nei 
maddesi; Başkanlık Divanının veya Divana dâ
hil bir üyenin karar ve işlemleri hakkında sayın 
üyelere Başkandan yazılı ve sözlü soru sormak 
imkânını tanır. İçtüzük önümüzde, bakalım, 
12 nei madde şöyle söylüyor. Başkanlık Diva
nının kararları veya Başkanlık Divanmdaki 
bir kişinin karar ve işlemi hakkında sayın 
üyeler yazılı ve sözlü soru sorabilirler, diyor. 
Vazıh ve sözlü soru sorulunca ne olacak? Sa
yın Başkan yazdı olarak cevap verecek. Ki
me? Soran üyeye. Sözlü olursa, ne olacak? Söz
lü olarak cevap verecek. Kime? Soran üyeye. 
O halde şimdi gelelim esasa. - Konunun esa
sına. Konunun esasına değil efendim, usul hak
kındaki konuşmanın bence kabul ettiğim esa
sına -

Sayın iki üyenin Başkanlığa yazdığı dilekçe
lerin hukukî mesnedi nedir? Ve bu dilekçe
lerin muameleye konmasmdaki Başkanlık Di
vanının tutumunun hukukan muteberliği ve 
tamlığı nedir meselesi çıkıyor karşımıza. Bu çok 
mühim arkadaşlar. Filhakika bir usul mesele
sidir ama esası çözmek de çok mühim bir nok-
tdır. Ortada bir Başkanlık Divanının kara
rı var, Tüzüğümüz açıkça tâyin etmiş; Başkan
lık Divanının karar ve tutumu hakkında, is
terse Divanın, isterse bir üyenin yazılı ve sözlü 
soru sorma, hakkını bizlere tanımıştır. O hal
de bu ilci dilekçeyi Başkanlık Divanı böyle mi 
kabul etmiştir? içtüzüğün 12 nei maddesi böy
le kabul etmesini icabettirir. Eğer böyle kabul 
ettiyse, 'Başkanlık Divanının yapacağı şey, ya
zılı cevap vermek, sözlü cevap vermek. E bu 
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yapılmamıştır. 12 nci madde işlemiyor, işletil
miyor. Sayın Senato Başkanının üzerinde de 
dolayısiyle bu yük kalıyor. Çünkü İçtüzüğü
müzün 6 neı maddesinin sekizinci bendinde 
izah edilen hususlar hakkında alınacak bütün 
kararları yürütmekten Sayın Başkanı sorumlu 
tutuyor Tüzüğümüz. Bu yola gidilmemiş. 

İkinci şık : Bu sayın iki üyenin Sayın 
Ulay hakkında verdiği, Başkanlık Divanının 
kararına itiraz tarzında değil, şöyle bir mua
mele yapın diyor : Bu muameleyi İçtüzüğün 
hangi mesnedine dayanarak muameleye ko
yuyor Başkanlık Divanı? Koyamaz, mümkün 
değil.. O zaman Başkanlığa her üyenin, şu isi 
böyle yap, bu işi böyle yap tarzında bir yol 
açması imkânını sağlar. O halde usul şöyle 
olabilir : İki sayın üyenin itirazı, İçtüzüğü
müzün 12 nci maddesine göre Başkanlık Diva
lımın Sayın Ulay hakkında eskiden aldığı ka
rara itiraz mıdır, değil midir? Eğer Divan 
bunu karara itiraz kabul ettiyse, Tüzüğün 12 
nci maddesine göre yazılı ve sözlü bir cevap 
verir. Ne olur o cevap! Sayın üyelerin eline 
geçer, aldığı cevap tatmin etmezse çıkar bu
rada konuşur. Ne olur o cevap? Sözlü olarak 
verilir, Başkan buradan izah eder, sayın üye 
de kalkar, - konuşma hakkı var çünkü - konu
şur, bu kararı beğenmediğini söyler. Gayet tabiî 
ki her üyenin hakkı bu, Ha bu takdirde ne olur
du? Bu takdirde çok basit, çok açık ve kesin 
hüküm vardır İçtüzüğümüzde. İSO nci madde 
diyor ki ; «Bu Tüzük hakkında yapılacak tek
lifler veya Tüzüğün tatbikatından doğan anlaş
mazlıklar mütalâa alınmak üzere Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna sevkedilir» diyor. Bakın 
nasıl bağlandı şimdi.. Demek ki, bu iki sayın 
üyenin dilekleçlerini itiraz kabul etseydi, Baş
kan cevap verecekti, yazılı ve sözlü olarak.. Sa
yın üyeler itiraz edecekti; hayır bu sizin tutu
munuzu heğenmiyoroz, Divanın aldığı karar 
yanlıştır diyecekti. E yanlış mı doğru mu? 
İçtüzük maddelerinden doğan tatbikatta şüp
he var. 180 nci madde gayet sarih, okuyun 
arkadaşlarım. Bu, mütalâa alınmak üzere Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gider. Oradan 
mütalâa gelecektir. Başkanlık Divanı, bu gibi, 
Anayasanın 70 nci maddesinin tatbikatında 
Başkanlık Divanı müstakildi karar alamaz, 
Genel Kurula aittir. İşte bir ietihad bir ieti-
had doğmuştur, iste bir tatbikat doğmuştu, işte 

bir kanun doğmuştu.. Bunun normali bu idi. 
Y'eya Anayasa ve Adalet Komisyonumuz bir ka
rar getirecekti buraya, hayır, Başkanlık Divanı 
karar alabilir bu işte; işte 1964 senesinde aklığı 
karar da muteber olacaktı, sayın iki üyenin 
Ulay hakkında merakları da tatmin olacaktı 
böylelikle. Mesele hukukî rayına oturma
dan halledilmez arkadaşlar. Çünkü tatbika
tı da var bunun. Buraya geldi, Sayın Tuna 
diyor ki, «E nasıl olsa Genel Kurulun malı ola
bilir, konuşulur.» Doğru tabiî, gayet tabiî. Ya
ni Genel Kurulun oyu muhtemeldir. Neticede 
Divanını seçen de kendisi, ama Tüzüğümüz ne 
yapmış? Bâzı meselelerde doğrudan doğruya 
Genel Kurulun oyu ile olur, der. Nitekim üye 
düşmesi, üyelik sıfatının kaybedilmesi filân.. 
Sarih hükümler koymuş. Bâzılarında ne yap
mış? Başkanlık Divanına sarih hükümler 
koymuş. Ona da biz soramayız buradan; bir 
memuru şöyle aklın götürdün, niye alıyorsun 
diye soramayız. Ancak tutumundan dolayı so
rarız. Bâzı meseleler için de muğlâk kalmış. 
Onu da ne yapmış Tüzük .. 180 nci madde
sinde demiş ki, şayet tatbikatta bir anlaşmaz
lık doğarsa, Anayasa ve Adalet Komisyonuna, 
bu anlaşmazlığın halli için sorun, demiş. E bü
tün bunları bizim muhterem Başkanlık Divanı, 
- ben de o zaman içindeydim ama son safhada bu
lunmadım - bir kenara itiyor, iki sayın üye
nin verdiği dilekçeyi itiraz kabul etmiyor. İti
raz dedi Başkan ama kabul etmiyor. Eğer iti
raz kabul etseydi, 12 nci maddeye göre Sa
yın Başkanın yazılı veya sözlü cevap vermesi lâ
zımdı. Etmedi.. Etmediğine göre ne kabul edi
yor bunları ? Bu işte hukukî mesnet burada 
yok, boşluk var. Burada boşluk var, bu boşluk
lar halledilmeden şüphe kalır muhterem arka
daşlarım. Yoksa Sayın Ulay müddeti doldur
muştur, Anayasanın tatbiki gayet tabiî esas, 
biz niye itiraz edelim yani.. Eğer Anayasanın 70 

nci maddesindeki ilk seçim hakikaten iki yıl 
sonraki seçim ise düşerdi... Kim düşürme
miş bunu?.. Sayın üye düşürmemiş değil ki bu
nu, Ulay düşürmemiş değil ki.. Başkanlık Di
vanı karar almış, demiş ki, altı sene bekliye-
ceksin. Bir hukukî, bir siyasi müktesep hak 
doğmuş. Bir malî müktesep hak doğmuş 
Başkanlık divanlarmdaki devamlılık meselesi 
budur aslında. Kararlarını değiştirebilir, 
gayet tabiî değiştirebilir ama müktesep 

• —421 — 
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halılar doğmuşken, yeni bir hak doğmuşken 
veya bir hak alınacakken burada kolay kolay 
değiştiremez. Değiştirmesi için de gene Genel 
Kurula gelir, işte Sayın Tuna ile burada be
raberim. Genel Kurul, Başkanlık Divanı yanlış 
almıştır bu kararı, derse vicdanen Sayın Sena
to Başkanı da müsterih olur; «Ne yapayını Di
van bana, böyle emir verdi, - kararlar emirdir, 
yürütmekle mükelleftir - ben de yürüttüm, 
vicdanî mesuliyeti benim değil» der. Eski Di
van da der ki; «Ee ne yapayım ben böyle mü
talâa etmiştim bu işi, ama Genel Kurul böyle 
kabul etmedi» der, o da vicdanî mesuliyetten kur
tulur. Nihayet, hukukî mesuliyet Genel Kurula 
aidolur. Bu yollara götürelim muhterem arka
daşlarım.. Çok. açıktır, iki sayın üyenin verdiği 
itiraz kabul edildiyse1, - öyle dedi Başkan - o 
halde yanlış muamele yapılmıştır. Cevap ve
rilmeliydi, 12 nci maddeye göre. İtiraz kabul 
edilmediyse nedir, nasıl muamele görür? E bı
rakın ki Başkanlık Divanı, bir meselede eski 
kararı olduğu için hiç değilse şöyle demeliydi : 
«Eski Başkanlık Divanının aldığı kararı uy
gun bulmuyoruz.» E bir Başkanlık Divanı ka
rarı uygun bulmuş, diğeri bulmamış, getiriyo
ruz Genel Kurula. Tamam gelir de... Hiç bu 
yollardan geçmemiş ve Genel Kurulun önüne 
emrivaki tarzında âdeta getirilmiş. Yine bu 
birçok şüpheleri, - kabul ederseniz mutlaka -
b e ra b e rinde t aşıy o ı •. 

Bu işi düzeltmenin çaresi: Genel Kurul de
meli ki, ben bunu şimdi konuşamam. Ama ko
nuşamam elemek konuşma hakkım yok demek de
ğil. Bunu konuşamam, bu, sayın iki üyenin, ver
diği litirazsa, muamele, İçtüzüğün 12 nci mad
desine göre cereyan eder. Eder, bu bir günlük 
mesele de değil, verilir, cevabı alınır. Yarın öbür-
gün başka ıbir vazifeye de .gidecek değiliz. Alı
nır, gelir buraya, eski başkan, bir kere mutlaka 
cevabı venmesi lâzım, Sayın (Senato Başkanının; 
bizim böyle bir kararımız vardır, 10nun için Sa
yın Tllay maaş almaktadır, şunu almaktadır, bu
rada kalmaktadır, demesi lâzım. Sayın Ulayîn sır
tından da halk efkârı önünde bu yükü kaldır
mak vazifesi en azımdan Sayın Senato Başkanına 
düşer. Tüzükte bunu âmir... Bilen var, bilmiyen 
var bu durumu. E, vicdanî mesuliyetimiz var sa
yın arkadaşlarım... Demesi lâzımdı.. Veya demez. 
Demez, der ki, hakikaten bu eski Divan yanlış 
karar almış, toplar Divanı, yanlış karar aldığını 

Divan kararı ile tesbit ettirir, bu arada mütalâa 
da alabilir komisyondan, fakat buraya mutlaka 
tekemmül etmiş olarak gelir. Alman karara uy
muyorum, fakat bir müktesep hakların ihlâli tar
zında bir hukukî mesele çıkmıştır, Muhterem 
Heyetin karan muteberdir. Zaten muteberdir, 
kimse de değiştiremez. 

Gelin arkadaşlarım bunu böyle yapalım, hu
kukî rayına olursun, hareket noktamız doğru ol
sun. Kalkar kalkar, kalkmaz kalmaz, pek mühim 
bir mesele de değil muhterem arkadaşlarım ve 
bir tir teamül çıkıyor ortaya. Belki bundan sonra
ki seç i m den sonra ben de müracaat ederim, bilirim 
ki, ha; tannanı ilk seçimde düşeceğim. Bu pek bü
yük bir mesele değil, bunun üzerinde durup si
nirlenmeye de değmez. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Usul teklifleri hakkında lehte 
ve aleyhte konuşuldu. Şimdi takrirleri aykırılık 
derecesine göre tek tek okutup oylıyaoağım. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin sunuşlar kısmında yer alan Cum

huriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'ın üye
liği hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanının kararı İçtüzük hükümlerine aykırı bu
lunduğundan Divana ıgeri çevrilmesine karar ve
rilmesini saygılarımla rica ederim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Senatör Sıtkı Ulay hakkında Cumhu

riyet Senatosu Başkanlık Divanı tarafından 
27 . 3 . 1964 tarih ve 21 sayılı Karar alınmış
tır. Bu karar bugüne; kadar uygulanmıştır ve 
halen de yürürlüktedir. Bir sayın senatörün ta
lebi üzerine konu Başkanlık Divanınca yeniden 
ele alınmış ve verdiği yeni karar da faydalanmak 
üzere 've münhasıran bir mütallâa mahiyetinde 
olmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
fikir sorulmuştur. Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı 21 sayılı Kararı ile bu mütalâayı (göz
den geçirerek yeni bir karar almaya mecburdur. 
Ortada böyle bir karar ımevcudolmadığından ge
rekli işlemin yapılması için raporun Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına geri verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 
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Sayın iBaşkanlığa 
Gerekmesini Genel Kurula açıklatmak üzere 

Sayın Sıtkı Ulay'ın durumu ile ilgili kesin ve 
açık 'bir karar verilmesini .sağlamak amacı ile 
gündemin ikinci maddesinin Başkanlık Divanına 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

TaJbiî Senatör 
Ahmet Yıldız 

Senato Başkanlığına 
Sıtkı Ulay konusunun iyice aydınlanması için, 

dosyanın Yüksek Seçim Kurulundan veya bita
raf bir ilim heyetinden mütalâa alınmak üzere 
Divana iadesine karar verilmesini saygı ile arz 
ve rica ederim. 

Konya 
(Muhittin Kılıç 

Sayın Başkanlığa 
Gereik Başkanlık Divanının kararı ve gerekse 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun karar veya 
mütalâaları Umumi Heyeti hiçjbir zaman bağhya-
mıyacağından tehire ait önergelerinin reddi ile 
müzakerenin esasına (geçilmesini saygı ile arz ede
rim. 

İstanbul 
Dr. Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın üyeler şimdi okunmuş 
olan takrirler üç noktada toplamaktadır. 

Birincisi; bu mevzuun Umumi Heyette görü
şülmesine mahal olmadığına mütedair Sayın Ba-
hadırlı'nan takriri... 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Şimdilik. 

BAŞKAN — Şimdilik.. Diğeri ıSaym Yildız'ın 
ve Sayın Bekatanm takrirleri; aşa. ğı - yukarı ay
nı mahiyet taşımaktadır. Divana iadesi, bir karar 
istihsal edilmek üzere Divana iadesi. 

Üçüncüsü de Sayın Muhittin Kılıç'm ilmî he
yetten ımütalaa alınması veyahut Yüksek Seçim 
Kurulundan mütalâa alınması suretiyle meselenin 
olgunlaştırılıp öyle getirilmesine müteda'r tak
rir. 

Şimdi bir de Sayın Rifat Özıtürkçine'nin 
takriri vardır ki o da esasa geçilmesine müte
dair. 

Aykırılık derecsine göre oya vaz'edilecektir 
bu takrirler. 

Bir açık oy takriri var, onu okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Ahmet Yıldız ve Enver Bahadırlı ve Muhit

tin Kılıç'm takrirlerinin açık oya konulmasını 
arz ve teklif edriz. 

İstanbul Samsun 
Ekrem özden Rıza Isıtan 

Malatya Tekirdağ 
M. Zeki Tolunay Hayri Mumeuoğlu 

Konya Gaziantep 
Mustafa Dinekli Zeki İslâm 

Yan Zonguldak 
Ferid Melen Akif Eyıidoğan 

Yozgat Adana 
Sadık Artukmae Mukadder Öztekin 

Hatay Balıkesiı 
Enver Bahadırlı Nejat Sarlıcah 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oy takriri 
tüzüğün aradığı şartları 'haiz olduğu cihetle, 
açık oya gidilecektir. Beyaz oy kabul, kırmızı 
oy ret, yeşil oy çekiırseri ifade eder. Takriri :ka-
''bul edenler 'beyaz oy, reddedenler kırmızı oy, 
çekinserler ise yeşil oy kullanacaklardır. 
(A. P. sıralarından «Hangisi önce oy
lanacak» sesleri) Önce aykırı olan En
ver Bahadırlının takriri olduğu cihetle 'bu 
takrir açık oya v az'edilecektir. 

Takriri oylamadan iönce tekrar okutuyorum. 
(Hatay Üyesi Enver Bahadırlımın önergesi 

tekrar okundu). 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Bahadırlımın, Sayın Bekata'mn ve Sayın Yil
dız'ın önergelerini beraber oylıyalım. 

BAŞKAN — Belki bir karışıklığa uğrar 
endişesiyle tek tek oylıyacağım. Ad çekiyo
rum. 

Sayın Eşref Ayhan, Ordu'dan 'başlıyoruz. 
(Ordu Üyesi Eşref Ayhan'dan başlanarak 

oylar toplandı) 
(BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 

varsa oylarını kullansınlar. 
Oylama muamelesi ıbitmiştir. Lütfen sayın 

arkadaşlar yerlerinize oturunuz. 
İkinci takrir Hılfzı Oğuz Bekata ve Sayın 

Ahmet Yildız'ın takrirleridir. Bir karar istihsa
li için mevzuun tekrar Başkanlık Divanına ia
desi arzu edilmektedir. Bu hususu da açık oy
larımıza vaz'edeceğim. Tekrar okutuyorum. 

— 423 — 



C. Senatosu B : 13 8 . 12 . 1966 O : 1 

KÂMİL KARAVELİOÖLU (TaJbiî Üye) — 
Birinci aylamanın neticesi (belli olmuş mudur? 

BAŞKAN — Bildireceğim. Mevzular ayrı 
olduğu için... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tajbiî Üye) — 
Malhal yoksa mesele; ıbitmiştir. Ne lüzum var 
yeniden oylama... 

BAŞKAN — Peki öyleyse./ 
Sayın Enver Baihadırlı'nın vermiş olduğu 

takririn oylama neticesini arz ediyorum. 
Oylamaya 131 sayım üye iştirak etmiş, 60 ka

bul, 68 ret, 3 çekimser oy çıkmıştır. Takrir red
dedilmiştir. 

Sayın üyeler, aksine Heyeti Umumiyede (bir 
karar istihsal edimedikıçe 'mesaimiz saat 16.00 
ile 19.00 arasındadır. Müddetimiz dolduğu için 
birleşimi... (Sol sıralardan «iSalıya sesleri» sağ 
•sıralardan «karar 'alalım» sesleri) 

Devam mı edelim? (ISağ sıralardan «ıhayır 
efendim» sesleri) Teklif var mı (beyler? Yıok. 
Evet, almadığına ıg'öre ıbirleişimi 13 . 12 . 1966 
Salı 'günü saat 15.00 te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesin hesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır-) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökcr 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M, Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 134 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılınıyanlar : 50 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Tıırhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR' 
("). Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil! 

İÇEL 
O. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburuıı 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurcr 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Cumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İ] yas Karaöz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agmı 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem ezoğhı 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan' 
Kâmil Karavclioğlu 
Mehmet Özgüneşı 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

[Oya kat 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şerei'hanoğlu 
BURSA 

İ. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akit Eyid'oğan 
CUMHURBAŞKANIN- . 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalnı 

ERZURUM 
Sakıp Hatuııoğlu 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlıı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Lûtfi Akadk 
Âmil Artuî-ı 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragrp Ün o T 
Âdil Ünlü 
c-uad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
L Etcm Karakapıcı 

YOZGx\T 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

Imıy anlar / 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır. ̂  

TABİİ ÜYELEK 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

__ Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağaç] ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şcnocak 

AĞRI 
Salih Türkmen. 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Uiusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye s ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenlıer 
Reddedenler 

Çekinscrler 
()ya katılmıyanlar 

Aeık üyelikler 

.184 

.1,'ÎS 
136 

1 
1 

46 
0 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alfan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZ Lt 
Hüseyin Atmaea 

DİYARBAKIR 
Sel âh attin Cizrelioğlıı 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa 1 )eliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

-* M. Cemal Yıldırım 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozca!ı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fe L'it Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkcrim Saraçoğlı 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni GöktürL 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. M'ecdi Aşım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğln 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AMASYA 
M'aeit Zeren 

AYDİN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat Öeteıı 
Ziya Önder 
I Fulûsi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mımıcuoğlıı 
(.'emal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan r>ora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
M'ehmet Faik Al avurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akil! Eyidoğan 
Tevl'ik İnci 

BİTLİS 
Z. Nami Şercfhanoğhı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoglu 

1UJKSA 
t. Sal)ri Cağhyangil 
(B-) 
Safıet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYE 
Reı.ct Aksoyoğlu 

[Oya katümıyanlar j 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

İSTANBUL 
O. Zeki Oümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZM İ M 
Enis Kaıısu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk:. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSER t 
Hüsnü Dikeeligilı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kdıe 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulün ay 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalnı 
[jfıt.fi Akadla 
Âmil Arturı 
Hidayet; Aydı ne i' 
Sadi Kocası 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragrp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

MANİSA 
.idinin Aear 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni 13etil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğhı 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

(J l JMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlıı 

«»ı*^> 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılıKesinhesap kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : lo8 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 1 

Oekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 46 

Açık üyelikler : 0 

(Tasarı kanunlaşmıştı r.) 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Tıırhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ü. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğiu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizaıııettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Üzdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksolej' 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
"Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYrA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Ecem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik A ta. yurt 

VAN 
Fenci Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddeden] 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 

[ÇekinserJ 

TABİÎ ÜYE 
Refet Aksoyoğlu 
[Oya katıl mty anlar J 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangü 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansıı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Ak adla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

MANİSA 
Emin Acar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
O. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 
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İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Kesinhesap kanuni1, tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır."» 

Üyo sayısı : 184 
Oy verenler : 135 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 49 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

İsmail Yetiş 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Cavsi Ucae'ök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU ' 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendcci 
Fethi Tevetoğiu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulûsi SöylemezoğJu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altunfaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

T ÜNCE] i t 
Arslau Bora 

URFA 
1. Etcm Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal hm 
Akn Eyidoğan 
Tcvfik İnci 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıyanlar] 

BİTLİS 
Z. Nanıi Şerei'hanoğiu 

BOLU 
Sırrı U'zımhasanoğlu 

BURSA 
İ. Sabrı Oağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligiİ! 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Acıkabil 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin T üzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Ahmet Onar 
NEVŞEHİR 

İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Osman. Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Riıat Öçten 

TOKAT 
Zihni Betili 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
O [ J MHİJRB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 

\>G<{ 
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Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları bilan
çolarının onanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
136 
136 

0 
0 

48 
0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 
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ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
O. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
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Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

EIZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğhı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Ora! 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şcrefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı U/Ainhasanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağbyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlıı 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikoçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

Lûtfi Aka dlı 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Sadi Ivoçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üııer 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

MARDİN 
•\bd 11 rrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Ab dur rahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 
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Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
135 
135 

0 
0 

49 
0 

[Kabul edenler] 

M. Akif Tekin 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreMoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçaıgök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rif«fc Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAEI/I 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Oîlhan Akçe 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
AMurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHISAR 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fer id Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlryangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koıçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Sııad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

» » « 
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Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi kararları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının 
lunduğuna dair Kanuna verilen oyların sonucu 

uygun bû  

(Tasarı kanunlaşmıştır 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 59 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alacddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Cfavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Öz güneşi 
M. Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Eteni Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadia 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligilı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 

[Reddeden] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

[Oya katılmıyanlar] 
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Hükümetlerarasj. Denizcilik istişarî Teşkilâtı (IMCO) Sözleşmesinde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş) 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 127 

Kabul edenlıer : 127 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

M. Akif Tekin 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

OANKTRT vJİ l i ıXVXXVİ 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâecldin Çetin 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizreldoğlu 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin. Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

— 42 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki. Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

19 — 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteışeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlü 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎYAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
M. Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URPA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akil; Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Lûtfi Akadk 
Âmil ArtıiH 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
O. Tevfik Okyayuz 

[Oya katıl mıy anlar] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Hidayet Aydıner 
Ömer Er gün 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(>. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 

» • • • < « 
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Sayın Enver Bahadırlı'nın önergesinin açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Önerge reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şeriocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul 

Maıısur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcah 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

[Redde 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangü 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
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131. 
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53 
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edenler] 

Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
.ATA L4.Ciiili.lJ.J-V'i. V/ }J LtZj 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 

'SAMSUN' 
Rıza Isıtan 

ienler] 

Sırrı Uzunhasanoğkı 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 
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HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabrı Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
AM Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

[Çekinserler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Aeıkalın 

Hidayet Aydmeı• 
BALIKESİR 

Enver Aka 

[Oya katılmıyanlar] 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü • 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFAİ 
Hasan O rai 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 12 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 

Tarık Remzi Baltan'a izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/530) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay'm üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Kararı 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kcsihesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/38, Cumhuriyet Senatosu 
1/664) (S. Sayısı : 834) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/30, Cumhuriyet Senato
su 1/ 663) (S. Sayısı : 835) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/36, Cumhuriyet Senato
su 1/670) (S. Sayısı : 836) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Ke
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/44, Cumhuriyet Senatosu 1/661) (S. Sa
yısı : 837) [Dağıtma tarihi : 22 . 11 . 1966] 

X 5. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1960, 1961 1962 ve 
1963 yılları bilançolarının onanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/132, 3/133, 
(3/152, 3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) (S-
Sayısı : 840) ] Dağıtma tarihi : 22 . 11 . 1966 [ 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Mücrimlerin iadesine dair* 3 Eylül 
1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında mek

tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/165, Cumhuriyet Senatosu 
1/685) (S. Sayısı : 843) [Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1966] 

X 2. — Kişi halleri1 işle'mlerinin düzeltilmesi 
kararları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil-



let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182, Cumhuriyet Senatosu 1/683) (S. 
Sayısı : 844) [Dağıtma tarihi : 5. . 12 . 1906] 

X 3. — Hükümeti erarası Denizcilik îstişarî 
Teşkilâtı (TMCO) Sözleşmesinde yapılan deği

şikliğin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları ((Millet 
Meclisi 1/201, Cumhuriyet Senatosu 1/684) (S. 
Sayısı : 845) [Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1966] 



Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'm üyeliği hakkında 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Blüdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Karan 

Karar No. : 7 
Karar tarihi : 30 Kasım 1966 
Toplantı No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'm bir partiye intisabı dolayısiyle üyeliğinin kal
dırılmasına dair Çanakkale Üyesi Nahit Altan il}. Afyon Üyesi Kemal Şenocak'm önergeleri hak
kında Anayasa - Adalet Komisyonundan alman mütalâa ile tekemmül ettirilen evrakların Anaya
sa ve İçtüzük maddeleri muvacehesinde karar verilmek üzere, esas hakkında Divanda müzakere ya
pılmadan Genel Kurula sunulması kararlaştırıldı. 

Başkan 
t. Ş. Atasağun 

Kâtip 
N. Altan 

Kâtip 
A. R. Vlusman 

Başkanvekili 
F. Turhangil 

Kâtip 
(Çekinser) 

N. Özgül 

İdare Âmiri 
(Muhalifim) 

N. Seyhan 

Başkanvekili 
(Muhalifim. Muhalefet 

şehri eklidir) 
S. Atalay 

Kâtip 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
E. Bahadırlı 

İdare Âmiri 
M. A. Tekin 

Muhalefet şerhi 

Başkanvekili 
M. Ünaldı 

Kâtip 
A. Erdoğan 

(Oylamada bulunamadı) 

İdare Âmiri 
(Çekinser) 

A. Ünlü 

26 Ocak 1962 tarihinde Sayın Ulay bir siyasi partiye intisabettim, intisap tarihi 26 Ocak 1962 
dir. Hakkımda Anayasanın 70 nci maddesinin tatbiki için durumu Yüksek Huzurlarınıza arz eyle
rim, talebiyle üyelik sıfatının ne zaman sona ereceğinin tesbitini istemiştir. 

Başkanlık Divanı 27 . 3 . 1964 tarihinde tabiî üyelik sıfatının Cumhuriyet Senatosunun 6 yıl 
sonunda yapacağı seçimlerde sona ereceğine ve bu görüşün karar şeklinin Genel Kurula arz 
edilmesine lüzum olmadığına karar vermiştir. Ba jkanlık Divanı Anayasanın 70 nci maddesinin tat
bikinde tanzim edici istisnai 1 ve 2 nci yenilemeleri değil, istisnai hükümlerin hitamından sonra 
ilk temel seçimi esas tutmuştur. Bagkanlık Divanı bu kararında ayrıca üyelik sıfatı için bir kara
ra lüzum olmadığına 70 nci maddenin son fıkrası maksadına uygun olarak 1961 ilk seçimin 6 ncı 
yıl sonundaki seçim tarihinde sona ereceğini tesbit etmiştir. 

Böylece konunun esasında alınmış olan bu karar mevcut iken, muteber iken, Sayın Ulay'ın 
üyeliği hakkında yeniden bir görüşme açılması ve karar alınması mümkün müdür? 
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Başka bîr deyimle Başkanlık Divanının bu kararının hukukî durumu nedir'? İşte konuda her 

şeyden önce bu cihetin tesbiti gereklidir. 
Başkanlık Divanının 30 . 11 . 1966 tarihli toplantısında bir önerge ile her peyden Önce bu me

selenin bir çözüm şekline bağlanmasını istedik. Başkanlık Divanı oylanması işleminde bu öner
gemiz ekseriyetle reddedildi. Konunun olduğu gibi Genel Kurula götürülmesi önergesi ekseriyetle 
kabul edildi. 

Bu iki ayrı konudaki muhalefet görüşümüzü ayrı ayrı tesbit etmek steriz. 

— A — 

1. Konunun yeniden görüşülmesi, ve her hangi bir şekilde oylama ve karar mevzun edilmesi 
mümkün değildir. 

a) Başkanlık Divanı 27 . 3 . 1964 tarih ndc Anayasanın 70 nei maddesinin tatbikinin nasıl 
olacağını kararlaştırmıştır. Bu kararın değiştirilmezini gerektiren yeni hukukî bir durum mevcut 
değildir. 

b) Başkanlık Divanı kararın kaldırılması ve değiştirilmesini talobetmiş ele değildir. 
2. Başkanlık Divanı feararımn konusu olan üyeliğin bir partiye intisaptan dolayı sona erme

si yeniden talebedilmiıştir. 
3. 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı kararı, tanı. ve muteber bir karardır. 
a) İçtüzüğün 6 ncı nnaddesiniıı 7 ncü bendim; göre Başkanbkça Divana getirilen konu Divan

ca kararlaştırılmıştır. 
b) Divan kararlarının kesinliği ve hukukîlik taşıması için behcıuahal Genel Kurnkı arz edil

melerini emreden veya öngören bir içtüzük hükmü yoktur. Aksine İçtüzükte Başkanlık Divanı 
kararlarının hangilerinin sunuş olarak Genel Ku aı'a, göiüıüleceği ayrı ayrı tesbit edilmiş ve be
lirtilmiştir. Başkanlık Divanının İçtüzüğün 6 ncı madde 7 nei bendine p;'örc alacağı kararların 
Genel Kurula arz edileceği veya oranın tasvibi gerektiğini asla göstermemiş, karar verebileceği
ni tâyin etmiştir. Genel Kurulun tasvibine bağlı olnnyaıı bilgiye arz edilen kararda mevcuttur. 
Genel Kurula bilgi, teklif ve tasvip için sunulan karar çeşitleri vardır ve İçtüzük bunlara işaret 
etmiştir. Üyeliğin bir siyasi partiye intisapla ilk seçim tarihinde değişmesinin teshilinde Başkan
lık Divanı kararının Genel Kurulca tasvibi gerektiği ydunda bir İçtüzük hükmü yoktur. Bu yol
da alman 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı ekseriyet kararına da itiraz edilmemiştir. İtiraz 
ve başka bir yoldan şekil noksanlığı ileri sürülmemiş muteber ve tam bir karar ile karşı karşı-
yayız. 

c) Başkanlık Divanı kararları şüphesiz ki, kaldırılabilir değiştirilebilir. Ancak, yapımı yolu 
ve şekliyle veya bu kararlara usulen yapılan iti -az yoluyla Genel Kurulca iptal yahut değiştirme 
yoluna gidilebilir. Olayımızda tam ve muteber bir Başkanlık Divanı var. Bu kararın değiştirme 
veya ortadan kaldırılması yoluna gidilmemiş, karar mevcut iken olayın Genel Kurula götürülme
si kararlaştırılmıştır. 

d) Başkanlık Divanının 27 . 3 . 1964 tar ihl i 'kırarı ayrıca önemli bir özellik taşımaktadır. Zira 
bu kararın konusu yerine getirilmiştir. Yerine get'rilen bir kararın değiştirilmesi ise mümkün değil
dir. Sayın Ulay 26 Ocak 1962 de Anayasanın 70 nei maddesinin hakkında tatbikini istemiş, Baş
kanlık Divanı ilk iki yenilemenin tanzim edici istisnai durum olduğunu bu sebeple üyelik sıfatının so
na erme zamanının 6 ncı yılın hitamı olan seçim tarihini tesbit etmiştir. Bu karardan sonra 1964 
ilk yenilemesi ve 1966 Haziran ayında ikinci yenileme yapılmıştır. Anayasanın 70 nei maddesinin 
son fıkrasına göre üyelik sıfatının siyasi partiye intisap sebebiyle sona ermesi, intisapla, yahut baş
ka bir zamanla tâyin edilmemiş ilk seçim tarihinde s;ma ereceği belirtilmiştir. Başkanlık Divanı ise 
1 ve 2 nei yenilemeleri normal yenileme ve seçim değil devriliği ve daimîliği temin eder istisnai ve 
tanzim edici saydığından, 6 yılın sonundaki seçim tarihini esas almıştır. Sayın Sıtkı Ulay bu kara
ra uymuş, ve görevine devam etmiştir. 1964 ve 196 3 yenileme tarihlerinde görev sena ermiş şeklinde 
üyelik sıfatnim sona erdiği yolunda hiçbir yeni karar ve işlem bu seçim tarihlerinden önce alınmadı-
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ğmdan üyelik sıfatının bir başka tarih ve zamanda sona erdirilmesi 70 nci maddenin »on fıkra
sına tamamen aykırı olacağından mesele yerine 'getirilmiş ve kesin şekil bir hukukî kaide ol
muştur. Başkanlık Divanı 27 . 3 . 1964 tarihli kararmnı ilk yenileme tarihi olan Hasiran 1964 ten 
•önce alındığı vo Haziran 1964 yenileme tarihinde bu kararın uygulanmasının tabiî neticesi olarak 
üyelik sıfatının sona erdiğini gösterir hiçbir işlemin Başkanlıkça yapılmalığı, bilâkis devamı gös
terir işlemlerin ('devam - oy verme - tartılmalara katılma, yolluk ve ödenekleri alma) yürütüldü
ğü aşikârdır. Aynı şekilde 1963 Haziran seçim tarihinde üyelik ısıfatmın sona erdiğini gösteren 
hiçbir işlemin yapılmadığı aşikârdır. Bu durumun hukukî mesnedi nedir? Kesin oılarak 
27 . 3 . 1964 tarihli Bajkanhık Divanıdır. Bu karara göre 1 ve 2 nci yenileme tarihlerinde 
üyelik sıfatının sona ermediği ve devam ettiği açıkça teslbit edilmiştir. Hal böyle olunca, yanı 
kıomusu tam olarak yerine ge'tirilcn bir karar karşısında değil miyiz? Bütün hukukî icapları 
ile yerine getirilmiş bir Başkanlık Divanı kararı vardır. Bu kararı değiştirme ve ortadan kaldır
ma mümkün değildir, zira karar konusu yerine getirilmiş, 1 ve 2 nci yenileme tarihlerinde üye
lik sıfatının sona erdiği 'ka'bul edilmemiş üyelik davam etmiştir. Böylelikle yerine getirilmiş bir 
karar vardır. 

4. Genel Kurula arz edilmeme 27 . 3 . 1964 tarilhli Başkanlık Divanı kararı mutcıbcriyctine 
tesir edemez. İzin istiyen bir üyenin talebi Başkanlık Divanınca görüşülür ve karana bağlanır. 
145 nci maddeye göre bu karar Genel Kurulda ıgiörüşmesiz işari oyuna arz edilir. İzim istemi belli 
bir süre için ise Başkanın yetkisi içindedir. Belli bir süreyi aşınca Başkanlık Divanın:n kararma 
bağlıdır ve fakat bu kararın kesinliği için Genel Kurula sunulma şartı mevculttnr. 148 nci mad
deye göre (komisyon ve Genel Kurul toplantılarına özürsüz üç birleşim katılmıyanluraı izinsiz sa
yılmaları Başkanlık Divanınca kararlaştırılaibilir. Şu halde Başkanhk Divanının karar verebilece
ği bir durum vardır. Bu karara 15 günde G<enel Kurulca itiraz edilebilir. İtiraz süreci geçince hu
kukî neticeler tevlide t mek üzere kararın kesinliği talbiıdir. Başkanlık Divanları kararlarının hu
kukî niteliği tesbit edilince, bunların yürürlük ve tesirlerinin tesibiti kolaylaşır. 27 . 3 . 1964 ta
rihli Başkanlık Divanı karan, 1 ve 2 nci yenilmelere tesir etmiş, üyelik sıfatı baki kalmış böy
lelikle, tam bir hukukî sonuç vermiş muteber karardır. 

'5. 27 . 3 . 1964 tarihli Bajkanlık Divanı kararı uygulanmıştır. Cumhuriyet Senatosu Başka
nının görevlerini tâyin eden İçtüzüğün 7 nci maddesinin 5 nci bendi aynen şöyledir: (Başkankik 
Divanı kararlarının uygulanmasını sağlamak) Başkanlık tam ve muteber saydığı Başkanlık Di
vanı kararının uygulanmasını sağlamış 6 Haziran 1964 ve Haziran 1966 yenilemelerinde üyelik 
sıfatının sona ermediğini 6 yılın sonunda sona ermesi gerektiğini kabul ederek buna göre hare
ket etmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Divanının kararımın yerine getirilmesini sağlamış
tır. Hukukî neticelerini vermiş ve yerine getirilmiş bir karar, yeniden geriye götürme neticelerini 
verecek şekilde görüşme konusu cd'ılemez. Sağlam bir düşünce prensibinin acısından olsun, hu
kuk kaideleri yönünde olsum aksini düşünmek mümkün değildir. 

(B) 

Konunun olduğu giibi gereği için Genel Kunda götürülmesi şeklindeki Başkanlık Divanı ka
rarı hukukî ve haklı her türlü mesnetten mahrumdur. 

i . . Tam ve muteber olarak hıknkî netice tevlidetmiş 27 . 3 . 1964 .tarihli Başkanlık Divanı 
kararı mevcut iken, olayın Başkanlık B'Jvamnca görüşülmesi sırasında bir önerge ile gereği için 
Genel Kurula bir kararsız götürülmesi mümkün değildir. 

2. BankanİJk Divamır.m alınmış 27 . 3 . 1966 tarihli Kararı komusu yerine getirilmiştir. Baş
kanlık Divanının 33 . 11 . 19Ö3 tarihli Kararının Genel Kurula konuyu olduğu g M götürmenin 
hukukî nedeni ve mesnedi belirli değildir. Neyi Conel Kurula götürüyor ve neyi teklif ediyor. Zira 
Başkanlık divanları kararları izin, ödeneklerim ödenmesi, •komisyon seçimi gibi mahiyetleri ne 
•olursa olsun Genel Kurula sunuş olarak götürülmeleri halinde belirli neticeleri kapsar bir teklif, 
bir görüş yahut neticeyi Genel Kurula götürür, yahut Başkanlık: Divanı kararı olarak Genel 
Kurula götürme karakterinde görmediğini yürütür. Şimdi 30 . 11 . 1966 tarihli Başkanlık Divanı 
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kararı neyi Genel Kurala getiriyor! Hangi teklifi veya Genel Kurulun tasvibine arz edeceği hangi 
çözüm şeklini! Hiçbir şeyi. Başkanlık Divanı olarak iki üyenin önergelerini bunun üzerine veril
miş komisyon mütalâasını aynen Genel Kurula getiriyoruz; deniyor. Başkanlık Divanı bugüne 
kadar bu şekilde veya benzeri şekilde bir kararla Genel Kurul karşısına çıkmıştır, çıkamaz da! 

Genel Kurula komisyonlar düşünceleri (Kanun tasarısı ve teklifleri hakkındaki raporlar değil) 
doğrudan doğruya intikal etmez. Eğer Başkanlık Divanına başvurulmuş bir konu varsa ve Başkan
lık Divanı bunun için bir düşünce alınmasına ihtiyaç görürse, bu clüşünceyUveren komisyonun dü
şüncesi üzerinde müzakereye mahal olup olmadığı ayrıca esasa ilişkin olarak leh ve alehyte bir ka
rar, bu karar Genel Kurula getirilir. Genel Kurula doğrudan doğruya intikal İçtüzüğün 149 n'eu 
maddesinde işaret edildiği gibi istisnai ahvalde komisyon raporunun Genel Kurulda görüşülmesi 
mümkündür. 149 neu madde Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız 
olarak bir ay katılmıyan üyenin üyeliğinin Ge ıol Kurulca kararı ile düşeceğini derpiş etmiştir. 
Son fıkrası aynen şöyledir : (Başkanlık Divanın m havalesi üzerine Anayasa ve Adalet Komis
yonlarınca iş incelenir ve düzenlenecek olan rapor Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır.) 
Burada açıkça görülen husus komisyona havalenin şeklini ve sonucunu tüzüğün tesbi't etmesidir. Ko
misyon işi inccliyecek ve bir rapor düzenliyecekti r. Bu rapor Genel Kurulda görüşülecek ve karara 
bağlanacaktır. Olayımızda ise 2 sayın üye yazı ile Başkanlığa başvurarak üyelik sıfatının düştü
ğünü iddia e imişler, Başkanlık Divanı Anayasa ve Adalet Komisyonunun düşüncesini istemiştir. 
Niçin istemiştir? İşin usul yönünde veya esasında olacağı karara ışık tutması için komisyondan 
düşünce istemiştir ve komisyona havalede bu belirtildiği gibi, düşünce isteme kararında da 
kesin olarak belirtilmiştir. Şu halde komisyondan bir rapor ve karar istenmemiştir. İsteme ga
yesi ise Başkanlık Divanı görüşmeleri için bir kolaylıktır. Bu komisyon düşüncesinin bir esas 
ve verilmiş bir karar gibi Genel Kurula götürülmesi hatalıdır, yanlıştır ve hukukî yönden bir 
yasama organı için bu düşünce yazısı etrafında görüşme açılması garip olacaktır. 30 . 11 . 1966 
tarihli Başkanlık Divanı ekseriyet kararı Genel Kurulda görüşülmez. Günkü bu karar bir bakı
ma görevden çekinme mahiyeti taşır. Neticeleri tamamen yerine getirilmiş ve uygulanmış bir 
Başkanlık Divanı kararı mevcut iken ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları görevleri icabı bu ka
rarın yerine, getirilmesini sağlamış iken aynı konu ile ilgili 2 önergeyi görüşülmeye mahal olup 
olmadığı yönünden «usul» e bağlı olarak her şeyden önce çözüm şekline bağlanmasını reddederek, 
belirsiz, teklifsiz, eylemsiz bir şekilde konuyu Genel Kurula aktarmak hukuka ve usule aykı
rıdır. 

Usul, hukuk kaidesi, gelenek veya İçtüzük bir konuda bize açıkça yol göstermezse' dâhi'; 
düşünce prensibi ve akıl sezgisi ile doğruyu bulabiliriz. 

Başkanlık Divanı iki müracaatı düşünce vermeisi için komisyona göndermiş, komisyon düşünce
sini vermiş, bu kere Başkanlık Divanı ben ire usul yönünden, ne esas yönünden bir şey demi'yece-
ğim, konuyu Genel Kurula aktaracağım işin içinden Genel Kurul çıksın yoluna sapmıştır. Bu yo
lun objektif ve doğru olduğunu sanabilir miyiz? 

Şüphesiz ki, Genel Kurul Anayasa, İçtüzük ve geleneklere uygun olarak Cumhuriyet Senatosu
nun. yetkili son organıdır. Ama bu organda İçtüzüğüne, hukuk kaidelerine ve geleneklere uymak 
zorundadır. 

Şimdi kendiliğinden şu mesele ortaya çıkacaktır. Genel Kurul neyi görüşecektir. Görüşmesinin 
konusu ne olacaktır. İşte görülmemiş garip ve acaip durum ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurula ya kanun tasarı ve tekliflerin*1 ait komisyon raporunu görüşür, yahut Başkanlık 
Divanının sunuşu olarak gol en bir kararı ve teklifi görüşür. Divanın ekseriyet kararı nedir, ko
nuyu olduğu gibi Genel Kurula getirmek konu hakkında bir, şekli ne olursa olsun, karar var mı? 
Hayır. Bir teklif var mı? Hayır. Neyi görüşecek Genel Kurul. Cevap : Usulen ve İçtüzüh hüküm
lerine ve tatbikata göre hiçbir şeyi. Neye karar verebilecek Genel Kurul Divanın bu havale dav
ranışı karşısında? Bütün ihtimalleri eleştirelim, üyelik sıfatının: devam ettiğine mi, etmediğine 
rai? Böyle bir karar söz konusu olamaz, Zira tanı hukukî sonuç vermiş Başkanlık Divanı kararı 
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var. Başkanlık Divanının yeni havalesinde böyle bir teklif de yak. Anayasa Komisyonu düşün
ce yazısının tasvibodilip edilmemesi mi? Bu da mümkün değil, zira böyle bir tekliI: de yok. Ay
rıca bir komisyanım bir ayn heyet olan Divan için verdiği düşünce Divanca bir karar kanıısıı 
olmadan Genel Kurula havalesi bir karar konusu olamaz. 

Görülmektedir ki, 30 . 11 . 1986 tarihli Bajkanbk Divanı havale kararı Genel Kurulda gö
rüşme ve karar konusu olacak işlerden değildir. Hiçbir tüzük hükmüne, tatbikat örneğine ve ob
jektif hukuk kaidesine uymamaktadır. 

Yüksek Genel Kurulun böylesine hatalı ve yanlış bir havaleyi görüşme konusu etmiycee'k 
kadar işe önem vereceğine ve komi üzerinde dikkatle duracağına Genel Kurulu yanlış bir isti-
kaımeta gidişten koruyacağına inanıyoruz. 

Cumhuriyet Senıotosu 
Balkan/vekili İdare Âmiri Divan Kâtibi 
Sırrı Al al ay Necip Seyhan Eııver Bahadırlı 

Cumhuriyet Senatosu 
Gev el Sekreterliği 

Kânunlar Müdürlüğü • 23 . 3 . 1966 
Sayı : 6182 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

26 . 1 . 1962 tarihinde verdiği bir dilekçe ile bir siyalsi partiye girdiğini belirten ^Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı ülay'ın, Tabiî Senatörlüğünün hitamı ile ilgili olaraik Komisyon ırmuz-
dian mütalâa alınması, Başkanlık Divanının 23 . 3 . 1966 tarihli toplantısında kararlaştırılrnıştır. 

Gereğinin acele olarak yerine getirilmesini rica ederini. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkan vekili 

Eki : 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit 
Alfcan'm mütalâa istemine esas olan raporu. 

Not : 

Komisyon müzakere muttlarının mütalâa ile birlikte gönderilmesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sıltfcı Ulay, Yüksek Başkanlığınıza sunduğu 20.1..1962 
tarihli dilekçede; bir siyasi partiye girdiğinden Anayasanın 70 nci maddesinin tatibikini taleibet-
miştir. 

Anayasanın 70 nci maddesinin son cümlesi, (Taibiî Üye olarak Cumhuriyet Senatosuna katıl
dıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı partiye girişlerinden sonraki ilk 
Cumhuriyet Senatosu Üyaliği seçimi tarihinde sona erer) âmir hükmünü vaz'otmiştlr. 

Bu maddenin metninde mevcut unsurların, Sayın Sıtkı Ülay'ın durumuna uygun olup olma
dığı tetkik edilecek olursa; 

1. ıSaym Sıtkı Ulay Anayasanın 70 nci maddesi gereğince taibiî Üyedir. 
2. 15 Ekim 1961 seçiminden sonra Cumıhuriyet Senatosuna katılmıştır. 
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3. 26 . 1 . 1962 tarikinde bir siyasi partiye (Sosyal Demokrat Parti) girdiği, dilc-kç esiyle 

sabit olduğu gijbi Cumhurilyet Senatosunun 30 . 1 . 1962 tarih ve 26 ncı Birleşiminde de okunan 
dilekçesi ve kendi beyaniylede tutanağa derç suretiyle tescil edilmiştir. 

4. Cumhuriyet Senatosunun, M'ilM Meclisi gibi dönemi yoktur. Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğinin süresi vardır. Dolayısiyle Millet Meclisinin dönemine g'öre umumi seçimi varsa da Cumhuri
yet Senatosu üyeliğinin hepsine şâmil bir umumi seçim yoktur. 

Anayasanın 73/2 maddesinde de belirtildiği gibi Cumhuriyet Senatosunun Genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenileneceğine dair, seçimine ait Ana
yasada bir tek: hüküm vardır. Bu hükümde Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin seçimini göstermek
tedir. 

5. Anayasa hükümlcri'n'c göre Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin ilk seçimi 7 . 6. 1964 tarihinde 
yapılmıştır. 

Yukarıda mâruz hukukî ve fiilî sebeplere binaen Sayın Sıtkı Ulay'm Tabiî Senatörlüğü 7.6.1964 
tarihinde sona erdiğinden gereken işlemin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla. 15 . 3 . 1966 

Nakit Alta:: 
Çanakkale Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4 . 11 , 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6725 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî tîyesi Sıtkı Ulay'ın, Tabiî Senatörlüğünün hitamı ile ilgili, Cumhu
riyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak tarafından Başkanlığımıza verilmiş bulunan 1 . 8 . 1966 
tarihli tezkere sureti ilişik olarak sunulmuş olup; aynı mealde Başkanlığınıza yazılmış olan 23.3.1966 
tarihli ve 6182 sayılı yazımız da göz önünde bulundurularak bu husustaki mütalâanızın acele olarak 
Başkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

1 . 8 . 1966 

Cumhuriyot Senatosu Yüfeok Başkanlığına 

1. Anayasanın 70 nci maddesi gereğince Tabiî üyelerin bir siyasi partiye girdikleri takdirde 
tabiî üyelik sıfatı partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde so
na erer. 

2. Aynı maddede Tabiî Üyeler Cumhuriyet Senatosunun diğer üyelerinin tabi oldukları hüküm
lere tabidirler demekte ise de ancak haklarında bu Anayasanın 73 ncü maddesiıı'n 1 nci ve 2 nci 
fıkraları ile geçici 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrası uygulanamaz. Dediğinden 73 ncü maddenin 1 nci 
fıkrası hükmü olan Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin «üresi 6 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçi
lebilir. Hükmü ile 2 nci fıkradaki Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanlığınca 
seçilen üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. Hükmü tatbik edilemez. Anayasa hükmü bu 
iken tabiî üye sıfatını 1962 yılında Sosyal Demokrat Partiyi kurup Genel Başkanlığı görevini üze
rine alan Sayın Sıtkı Ulay'm 1964 Senato seçiminde tabiî üyelik sıfatı con bulmuştur. Buna rağmen 
bu sıfatını bırakmayıp Senatoya devam ederek 1961 ten bu yana ödenek ve yolluklarını almış ol
ması» hele 2 nci 1966 Senato seçiminden önce Sosyal Demokrat Partisini C. II. P. saflarına kongre 



kararlariyle iltihak ettirmiş olması neticesi 1066 Senato seçiminde tabiî üyelik sıfatı ikinci defa 
ortadan kalmış olman gerekirken hâlâ tabiî üyelik sıfatını taşıdığını zannederek Senatoya devam 
etmekte ödenek ve yolluklarını almaktadır. 

3, Anayasamızın âmir hükümlerine rağmen hangi sebep ve anlayışla bu sıfatı devam ettirmek
te, Milletin parası haksız olarak mevcudolmıyan sıfat kargılığı ödenmektedir. 

4. Anayasamızın 70 nci ve 73 ncü maddeleri âmir hükümlerinin tatbiki ile haksız ödenen para-
Ların geri alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kemal Şenocak 
Afyon Senatörü 

Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası 

Cumhuriyet Senatocu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 17 . 1.1 . 1966 
Esas No. : 84/6725 

Karar No. : 58 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet 8enato!su Başkanlık Divanının 23 Mart 1966 tarihli toplantısında, «26 Ocak 1962 
tarihinde verdiği bir dilekçe ile bir siyasi partiye girdiğini belirten Cumhuryet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sıtkı Ulay'ın, Tabiî Üyeliğinin hitamı» ile ilgili olarak Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
mütalâa istemine dair olan karar ve bu karara alt Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit 
Altan'm önergeleri Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 23 Mart 1966 tarihli ve 6182 sayılı yazı
ları ile Komisyonumuza gündenimokle' bilâhara yine Başkanlığın 4 Kasım 1966 tarihli ve 6725 
sayılı yazılarına ekli olarak gönderilen Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Kemal Şeno-
cakın önergesi aynı konuya ilişkin olduğundan yukarda sözü edilen yaızı ve ekleriyle birleştirile
rek Komisyonumuzun 13 Kasım 1936 tarihli Birleşiminde tetkik ve mütalâa olundu. 

I - Anayasamızın 70 nci m adı d oinln birinci ve ikinci fJkraları Cumhuriyet Senatosunun, ge
nel 03da seçilen yüz elli üye, Cumhurbaşkanınca soçlen 15 üye ve 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 
sayılı Kanunun a Unda adları bulunan Millî Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumlıur-
başkaularmdan teşekkül edeceğini belirtmiş ve .bu son grup a da Tatbiî Üye ismini vermiştir. 

Anayasamız, Cumhuriyet Senatosunun genel -oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri hak
kında 70 11A aıaddryi mütaakıp özellikle daimî 'bir Meclis olan Cumhuriyet Senatosunun bu sü
rekliliğini sağlamak üzere, üyelerin üçte birinin her iki yılda bir yenilenmesini öngören 73 ncü 
maddeyi ve uygulamanın düzenine Oiturması için de geçici 10 ncu maddeiyi vaız'etmLşltir. 

ZJrrdrrınn 73 ncü ve geçici 10 ncu maddeler Anayasaca sadece genel oyla ve Cumhurbaşka
nınca seçmen üyelere hasredilmiş ve tedvin tekniğinde yapılan bir özellikle tabiî üyelerin bütün 
durumları 70 nci madde içinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu tabiî üyeler halikında sadece 70 nci madde hükümleri değil, 73 ve geçici 10 ncu 
morldeler'a de mâna ifade edeceği düşünülse idi, 70 nci maddede 73 ve geçici 10 ncu maddelere 
atıf yapdmaz, tedvin tekniği bakımından 73 ve geçici 10 ncu mdadelerde bu üyeler için özel hü
kümler kaiıur idi. Aküne 73 ve geçici 10 ncu maddelerde bu üyelere ilişkin hüküm vazedilme
miş ve 70 nci maddenin ikinci fıkrasında « Ancak, haklarında, bu Anayasanın 73 ncü mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları ve 10 ncu geçici maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulan
ma:.» denmş ve tabiî üyelerin bu durumlardaki halleri dahi 70 nci maddede mütalâa edilmiştir. 

II - Anayajııijiı 70 nci maddesinin ikinci fıkrasının « Tatbiî üye olarak Cumhuriyet Sena
tosuna kabkkkton sonra bir s'.yosi partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı, partiye girişlerinden son
raki ilk Cıımhııriycıt Senatosu üyeliği seçimi tarihinde sıoaıa erer.» hükmüne göre, bir tabiî üye, 
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her hangi bir siyasi partiye mtisabettiğinde, tabiî üyelik sıfatı bu intisabı takibedcn ilk Cumhuri
yet Senatosu seçminde sona erecektir. 

İlk seçim hangisidir? 

Anayasanın 73 ncil maddesinin ikinci fıkrası 'gereğince Cunılhuriyot Senatosu secim. düzeni, ge
nel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte birinin her iki yılda, bir yenilenmesini sağ-
hyan seçimlerdir ve bunun dışında umumi - farklı bir seçim yoktur. 

Anayasanın 74 neü maddesinin ikinci fıkrasında ve geçici .10 nen madden in üçüncü fıkracın
da bu meeli'sin seçimleri genel bir şekilde ve sadece «Curnıhuriyct Senatosu seçimi» olarak adlan
dırılmaktadır. 

Bu hale göre ilik Cumhuriyet Senatosu seçimi, bir tabiî üyenin bir siyasi partiye intisabettiği 
tarihi takibedcn Cumhuriyet Senatosu seçimdir. Kaldı ki, Anayasaır.u geçici İÜ nen maddesinin 
3 ncü fıkrasında ilk seçim, Cumhuriyet Senatosunun üçte birinin yenilenmesi için 1904 ITazvranıu 
da yapılan seç'iın olarak zaten tanınılanmıştır. 

Bu hükümdeki tanımlamaya göre de, her üçte bir yenilame seçkni bir Cnm'huriyet Senatomu se
çimidir. Bir tabiî üyenin bir siyasi partiye intisa u da bu iki yılda bir yapılan seçVnlcr arasımk'ki 
devrede c-labileceğindcn ilk seçim de yukardaki ge: ekçelerle intisabı takibeden seçimdir. 

Netice : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî İjym. Sıtkı Idav'm üyel'ği, adı gecen "in il902 yılında bir ü'yasi par
tiye intisabetmig olduğundan Anayasanın 70 nci 'maddesinin ikinci fıkrasının son hükmü .«reregin
ce siyasi partiye intisabını takibedcn ilk seçim olduğu için 1904 seçimlerinde (7 Haziran 1904 tari
hinde) sona «erer. 

M'ütalâaten arz olunur. 
Balkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. Bursa 
Muhalif in ı, 8, Kayalar 

şerhim eklidir. 
Âmil Arlus 

İatanibui Niğde 
Muhalifim, KÖZ 'hakkıan K, Baykan 

saklıdır. Muhalefet 
şerhim eklidir. 

E. Özden 

Kâıfcip 
Yozgat 

Muhalifim, muhalefet 
şerhim. eklidir, 
8. Artuhna-ç 

Diyarbakır 
8, Cizrelioğlv 

Samsun 
2ı'. Tiendee 

Tabiî Üye 
Muhalifim, .muhalefet 

şerhimi ckfidir, 
M. Alahh 

Halay 
M. Vclivcli 

Tekirdağ 
Muhali fim, 

şcrhıım ekl'dlr. 
//, Mumcun yi u 

16 , 11 [96 G 

Muhalefet şerhi 

Sayın Sıtkı Ulayîn Senatörlük müddetmin 1904 yılında bittiği husus imci ak i Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa, ve Adalet Komisyonunun vermiş olduğu karar. Anayasanın 70 vo 73 ncü maddeleri
ne aykırıdır. Anayasanın âmir hükmü senatörlüğün 0 yıllık fasılalarla yürütülmesini gerektirdi
ğinden Sayın Sıtkı Ulay'm Senatörlüğünün 1908 yılında sona ermesi gerekir. 

İki senede bir yapılan seçimler Senatonun devamlılığını sağlamak maksadını gütmekledir. Va
rılan karar yetersiz ve Anayasanın ruhuna uymamaktadır. 

Mucip Ataklı 
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Muhalefet şerhi 

Tabiî Senatör Sayın Sıtkı Ulay hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonunca ekseriyetle verilen 
kararın usulüne ve esasına muhalifini. Muhalefetimin sebeplerini aşağıda sıralıyorum : 

1. — Ekseriyetle verilen karar müspet oy veren sayın üyelerin i!evi •sürdükleri Anayasanın 
70 nci maddesi filhakika (Taıbiî üye olarak. Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasi 
partiye girenlerin Tabiî Üyelik sıfatı partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu Üye-
II ği seçimi tarihlide sona erer.) denilmektedir, Mecele bu (ilk Cumhuriyet Senatosu '("'yeliği seçimi) 
nin ne olduğunun teshilidir. Cumhuriyet Senatosu Üyeliği «üre/miden bahseden Anayasanın 73 
neü maddesinde (Cumhuriyet Senatosu Üyeliği süresinin altı yıl) olduğu açıkça gösterilmiştir. 
O halde bir partiye girmek suretiyle üyeliği zeval bulan bir Tabiî Üyenin görev süresi altı yıl son 
ra yapılacak Senato Umumi seçimleriyle nihayet bulacaktır. 

2. — Vazıı kanunun (ilk Cumhuriyet Senatosu seçimi) demekten muradı, Senatonun tabiî seçim
leridir. Kur'a neticesi veya bir boşalma sonucu olarak yapılan seçimler esas Senato seçimi olmayıp 
ara seçimidir. Kanun koyucusu sadece bu maddede seçimden bahsedip ara seçimlerinden bahsetme
miştir. 

H. — Ayrıca bu konu Anayasa ve Adalet Komisyonumuzu ilgilendirmekten ziyade Yüksek Secini 
Kurulunun inceleyip bir karara varmasını icahettirecek önemli bir seçim meselesidir. Bu itibarla 
Sayın Sıtkı Ulay'm Senatomuzdaki üyelik sıfatının ne zaman ııihayetleudiği ve ne vakit seçime gire
ceği hususlarına Yüksek Secim Kurulunun karar vermesi ienbeder. Bu cihet hor ne kadar tara
fımdan müzakerelerin başında komisyonda ileri sürülmüşle de bir arakanın ile bu usulî teklifim 
reddedilmiştir. 

Kanaatimce : Komisyon (Senato Başkanlık Divanınca keyfiyetin Yüksek Secim Kurulundan soru
larak gerekli işlemin buna göre yapılması icabettiğine karar vermesi) gerekirdi. "Esasen 1902 den 
beri Başkanlık Divanınca bir işlem yapıl miyar ak vâki bir şikâyet üzerine konunun Komisyona geti
rilmesi adalete de uygun değildir. 

16 . 11 . 1966 
Üye 

istanbul 
Ekrem Özden 

Muhalefet Şsrhi 

Anayasamızın 78 nci maddesi Üyelikle bağdaşarmyan halleri belirtmiş ve bu hallerin vukuunda, 
ilgili Parlâmento üyesinin kendi Meclisince karar verileceği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında kalan vakıalar ve dolayısiyle bir üyelik sıfatı ve bu sıfatın hangi tarihe kadar de
vam edeceği hakkında karar vermek yetkisi ise, kanaatimce, Yüksek Seçim Kuruluna ait bulunmak
tadır. Filhakika Anayasamızın 70 nci maddesinde, bir siyasiy partiye intisabetmiş olan bir Tabiî Üye
nin üyelik sıfatının ne zaman sona ereceği belirtilmiş ve fakat karar merciinin Cumhuriyet Senatosu 
olacağına dair oarih bir hüküm sevk edilmemiştir. Eğer Anayasa vâzn bu konuda Cumhuriyet Sena
tosunca karar ittihazı lâzımgeldiğini derpiş eylemiş olsa idi, 78 nci maddede olduğu gibi, sarih bir 
hüküm koyar idi. Böyle bir hüküm bulunmadığına ve hâdise üyelikle bağdaşamıyan bir hale değil, 
üyelik sıfatına taallûk ettiğine göre; Komisyonumuz, Sayın Sıtkı Ulay hakkında karar ittihazına yet
kili değildir. Bu yetki Yüksek Seçim Kuruluna aittir. 

Nitekim bu konuda cnrjal de vardır. Gerçekten Eskişehir Senatörü Sayın Ömer ücuzal'm, Çorum 
Senatörü Sayın Safa Yalçuk'un ve Cumhuriyet Senatosu eski Başkanı Sayın Enver Akamın üyelik 
sıfatlarına taallûk eden ve hâdisemize müşabih olan hususlar hakkında Cumhuriyet Senatosu Genel 
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Kurulunun karar ittihazına yetkili bulunmadığı v : bu konunun Yüksek Secim Kurulunca incelen
meli gerektiği hakkında, Genci Kurulumu: ea, daha önce ittihaz edilmiş bir karar da vardır. 

Arz edilen sebepler dolayısiylc karara muhalifim. 

16 . 11 . 1966 
011 in hu riyet S enatosu 

Yozgat (İyesi 
Salık Artukmaç 

Muhalefet Sbrbi 

Anayasanın 70, 73 ve 10 ncu geçici maddeleri dikkmle incelenirse Tabiî Senatör iken bir siyasi 
partiye giren (6.1.1962 tarihinde) Silki Ulay'm o.ue/.ık Haziran 1.968 yılında Senatörlüğünün sona er
mesi gerektiği anlaşılır. Tafeilc lüzum yoktur ki, Senatörlük 6 yıldır 1961 seçimleri ile Senatör olan 
zevatın bir kısmının kura neticesi olarak 1964 yıl ınla yapılan necimle yenilenmem bir intibak ve 
intikal hükmü taşıyan geçici 10 nru madde emrin :e yapılmıştır. J9G3 Haziranında yapılan Senato 
Seçimi ise son kısmî Senato seçimi olmuştur. Binaenaleyh esasen servimle Senatör 'Oİmıyan bir za
tın bir siyasi partiye intisabettiği gerekçesiyle Senatörlüğünün iki yıl süreceğinin kabulü Anayasa
nın metin ve ruhuna aykırıdır. 

Âmil Artus Hayri Mumcuoğlu 

23 . 3 . 1966 

Cımhuriyot Senatomu Baskınlık Divanı Karan 

Karar No. : 19 
Karar tarihi : 23 . 3 . 1C36 
Toplantı No. : 19 
Toplantı yeri : Divan Top. Salonu 

1. 'Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Mdbrure Aksoley'e haftalığına binaen 20 gün 
izin verilmesi, 

2. Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi .Safa Yalçuk İle Eskişehir Üyesi Ömer UcuzaPm 1/3 se
çimlerine katılıp katılaıınyacaklarma dair Anaya M \re Adalet Komisyonu raporlarının teksir edi
lip üyelere dağıtılması ve 28 . 3 . 1933 Pazartesi günü oaat 10,3'J da yapılacak Divan Toplantısın
da görüşülmesi, 

3. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay'm durumu hakkında Sayın Nahit Al-
tan tarafından verilen önergenin, mütalâa alınma': üzere Anayasa ve Adalet Komisyonuna gön
derilmesi, 

4. Anayasanın 84 neü maddesi muvacehesin le Ba ıkanvckillerinin Genel Kurul görüşmeleri 
esnasında usul ve esas hakkında görüşmelere katıkp kutdamıyseakkınna 'dair Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu ile aynı maddedeki «i>a.şk:m oy kullanan, vs;;» hükmünün ıbaşkanvekillerine de 
uygulanıp uygulanamıyaeağı hususlarında sayın haakanvekillorinin kendi aralarında görüşüp mu
tabakata varmaısı ve bu hususun bir raporla D i , s ı n sunulması, 

5. Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi Say n lıit'at Öztnrkçine'nin, Danıştay kararlarını in
faz etmiyen hükümler hakkında Meells soruşturması istemine dair önergesinin, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı Başkanlığına gönderilmesi, 

http://'olmiy.au
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6. Başkanlık Divanından sorulan sözlü soruların, >goındem,in sorular kısmının birinci sırasına 

alınmasına, 'bu karar (gereğince Sayın Bekata'nm sorusunun da gündemin birinci sırasına konma
sına karar verildi. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı yerine1 

Başkanvekili Başkanvekili Başkanvckili İdare Âmiri 
Sırrı Atalay Fikret Turhangil Kadri Kaplan ' Hilmi Onat 

(Bulunamadı) 

İdare Âmiri İdare Âmiri Kâtip Kâtip 
Kâmil Karavelioğlv Necip Seyhan Ahmet Naci An Nahit Altan 

Kâtip Kâtip Kâtip Kâtip 
Ömer TJcuzal Nizamettin Özgül Âdil Ünlü Kudret Bayhan 

27 . 3 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 21 
Karar tarihi : 27 Mart 1964 
'Toplantı No. : 27 

1. 378 sayılı «Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun» un 
geçici maddesi delaletiyle ve 4 ncü maddesi uyanınca evvelce kurulmuş bulunan; Parlâmentolar-
arası Birliği Türk Grupu ile Türk - Alman ve Tü"k - Kore Barlâmentolararası Dostluk Grupları
nın faaliyetlerinin devamı İçin Cumhuriyet Sena'osu Genel Kuruluna Başkanlık sunuşu .arz edil
meni, 

2. 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay'ın başka partiye 'geçtiğini bildirir 
25 . 1 . 1C'32 günlü yazıları okundu. Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasının alınması tezi 
müzakere edildi ve böyle bir mütalâaya ihtiyae ol.aadığı, (bu karara Sayın Âdil Ünlü, Sayın Lûtfi 
Tokoğlu, Sayın Maeit Zeren ve Sayın Ahmet Naci Arı muhalif kaldılar) tabiî üyelik sıfatının 
Cumhuriyet Senatosunun 6 yıl sonunda yapacağı seçimlerle sona ereceği, (bu 'oylamada Sayın Ma
eit Zereırin söz hakkının mahfuz, Sayın Lûtfi Tokoğlu ve Sayın Ahmet Naci Arı çekinser kaldı
lar) esasen bu mevzuda her hangi bir yazılı müra3aat olmadığından şimdilik başka bir muamelenin 
yapılmasına lüzum bulunmadığı için bu kararın Genel Kurula arz edilmesine ait teklifinde redde
dildiği (Sayın Sırrı Atalay, Sayın Lûtfi Tokoğlu ve Sayın Mac.it Zeren bu karara muhalif kaldı
lar), 

3. Yüksek Murakabe Heyeti bütçesinin ara raporlarının ve aktarmalarının tasdiki dolayısiy-
le ortaya çıkan T. B. M. M. hükmi şahsiyeti ve 731 sayılı tezkeresi okundu ve Müşterek Başkan
lık Divanı Toplantısında görüşülecek olan bu mevzu üzerinde Başkanvekili Sayın Hazım Dağlı, 
Kâtip Sayın Âdil Ünlü ve İdare Âmiri Sayın Fehmi Alpaslan'ın inceleme yapması kararlaştırıldı. 

Başkari Başkanvekili Başkanvekili Başkanvekili 
Enver Aka İhsan Ham.it Tigrcl Sırrı Atalay Hazım Dağlı 

(Bulunamadı) 

Kâtip Kâtip Kâtip Kâtip 
Ahmet Naci Arı Macit Zeren Âdil Ünlü Sakıp Önal 

(Bulunamadı) 

Kâtip Kâtip İdareci Üye İdareci Üye 
Nevzat Sengel Neşet Çetintaş Lûtfi Tokoğlu Kâmil Karavelioğlu 

İdareci Üye 
Fehmi Alpaslan 

http://Mac.it
http://Ham.it


— 12 — 
26 Ocak 1962 

Senato Yüksek Başkanlığına 

Bir siyasi partiye intisabettim. İntisap tarihi (26 Oeak 1962) dir. Hakkımda Anayasanın 
70 nei maddesinin tatbiki için durumu Yüksek Huzurlarınıza ı»rz eylerim, 

Senatör 
Sıtkı JJlay 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Türkiye - Almanya 
Anlaşmasının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/165; Cumhuriyet 

Senatosu 1/685) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 118) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği • ' 28 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1625 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaş-
sının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu tasarı 22 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
rıdun 22, 25 ve 26 . 7 . 1966 tarihli 117, 118 ve 1.19 ncu birleşimlerinde Öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 118) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 16 . 11 . 1966 

Esas No. 1/685 
Karar No. 107 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 26 Temmuz 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Türki^ 
ye - Almanya Anlaşmasının 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup teatisi suretiyle 
yapılan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 28 Temmuz 1966 tarihli ve 1625 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

843 
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gönderilmekle Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarının gerekçesinde, 3 Eylül 1930 tarihinde Türkiye ile Federal Almanya arasında im
zalanan Mücrimlerin iadesi Anlaşmasının 19 ncu maddesinde cezai hallerde adlî yardımın ihtiyari 
bir •şekilde öngörülmüş bulunması sebebiyle Alman mahkemelerinin bu yoldaki Türk taleplerini 
yerine getirmeyi mecburi saymamış olduklarından bahisle, bu konuda hükme mecburiyet verilmesi 
hakkındaki Alman teklifinin, özellikle değişen hayat şartları ve Almanya'da çalışan işçilerimiz 
nazara alınarak Hükümetimiz tarafından da uygun görüldüğü belirtilmektedir. 

Karşılıklı olarak taa'hhüdedilen vecibeler, 1930 tarihli Türkiye Almanya Anlaşmasının 17 ve 
18 nci maddelerinde yazılı adlî tebligat ve istihkak muamelelerine mütedair olup böyle bir yar
dımın memleketimizin hükümranlık, emniyet ve âmme nizamı ve diğer aslî menfaatlerine halel 
getirmiyeceğine dair de söz konusu anlaşmada hükümler mevcuttur. 

Bu esasları ihtiva eden anlaşmaya esas tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna 8. Artuhmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa 
A. Artus §. Kayalar 

İstanbul Niğde 
E. özden K. Baykan 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
B. Bendeci 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

1 . 12 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu v • • 

Esas No. : 1/685 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup teatisi suretiyle yapılan 'anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun t as ansı, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bu
lundukları halde Komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü. . . . . . . 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa edilerek tasarı Komisyonumuzca da 
Millet Meclîsinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile. sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 

- ".• ' S. H. Ürgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

Sözcü .. 
Tabiî Üye 

A. Yıldız 

İstanbul 
T. Arıburun 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Ankara 
H. O. Bekata 

Ağrı 
8. Türkmen 

Balıkesir 
E. Aka 

Konya 
M. Oluz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 843) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Mücrimlerin ladesine dair 
3 Eylül 1930 tarihli Türkiye -
Almanya Anlaşmasının 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hak
kında mektup teatisi suretiyle 
yapılan anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında, Müc
rimlerin iadesine dair 3 Eylül 
1930 tarihli Türkiye - Almanya 
Anlaşmasının 19 ncu madde
sindeki ihtiyari hükme mecbu
ri 'bir mahiyet verilmesi hak
kında 8 Aralık 1965 tarihinde 
Bonn'da mektup teatisi sure
tiyle yapılan anlaşmanın onay
lanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

Mücrimlerin ladesine dair 
3 Eylül 1930 tarihli Türkiye -
Almanya Anlaşmasının 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hak
kında mektup teatisi suretiyle 
yapılan anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

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

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

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

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 
Mücrimlerin ladesine, dair 
3 Eylül 1930 tarihli Türkiye -
Almanya Anlaşmasının 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hak
kında mektup teatisi suretiyle 
yapılan anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 843) 



Bay Genel Müdür, 
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Bad Godesberg, 8 Aralık 1965 

Türk Hükümeti, hükümranlığını, emniyetini, âmme nizamını veya memleketinin diğer aslî men
faatlerini ihlâl etmemek şartiyle, Alman adlî makamlarının adlî yardım taleplerini, karşılıklı ola
rak, bu makamlar tarafından adlî yardım taleplerinin kabul edildiği vüsatte, cezai konuda he
nüz is'af edilmemiş bulunan ve Mücrimlerin ladesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Alman - Türk An
laşmasının 19 ncu maddesi gereğince adlî yardım hususunda bir vecibe mevcudolmıyan bütün adlî 
yardım talepleri de dâhil olmak üzere, yerine getirmeyi taahhüdeder. 

İşbu mektupla tarafıma göndermek lûtfunda bulunacağınız cevap bu konuda Hükümetleri
miz arasındaki anlaşmayı teşkil edecek ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, bahis ko
nusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay zarfında aksine bir beyanda bulunmadık
ça, anılan anlaşma Berlin Land'ı için de uygulanacaktır. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Genel Müdür. 

Bay Dr. Tdierfelder îmza 
Federal Dışişleri Bakanlığında Ziya Müezzinoğlu 

Genel Müdür 
BONN 

_, „ . . . . , , . Bonn. 8 Aralık 1965 
Bay Büyükelçi, 

Metni aşağıda dercolunan, 8 Aralık 1965 tarihli 2785/649 sayılı1 mektubunuzu aldığımı bildir
mekle şeref kazanırım : 

«Türk Hükümeti, hükümranlığını, emniyetini, âmme nizamını veya memleketimin diğer aslî 
menfaatlerini ihlâl etmemek şartiyle, Alman adlî makamlarının adlî yardım taleplerini, karşılıklı 
olarak, bu makamlar tarafından adlî yardım taleplerinin kabul edildiği vüsatte cezai konuda 
henüz is'af edilmemiş bulunan ve Mücrimlerin ladesine dair 3 Eylül 1930 tarihli Alman - Türk 
Anlaşmasının 19 ncu maddesi gereğince adlî yardım hususunda bir vecibe mevcudolmıyan bütün 
adlî yardım talepleri de dâhil olmak üzere, yerine getirmeyi taahhüdeder. 

İşbu mektupla tarafıma göndermek lûtfunda bulunacağınız cevap bu konuda Hükümetlerimiz 
arasındaki anlaşmayı teşkil edecek ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, bahis konusu an
laşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay zarfında aksine bir beyanda bulunmadıkça, anı
lan anlaşma Berlin Land'ı için de uygulanacaktır.» 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin, mektubunuzda belirtilen teklifi tasvibettiğini ve 
bu mektubunuzla işbu cevabın, bu cevap tarihinde yürürlüğe girecek olan Hükümetlerimiz ara
sındaki anlaşmayı teşkil etmesi hususunu kabul eylediğini bildirmekle şeref kazanırım. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı ritea ederim. Bay Büyükelçi. 
İmza 

Ekselans Bay Ziya Müezzinoğlu Dr. Thierfelder 
Türkiye Büyükelçisi 

Bad Godesberg 
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