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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul "Üyesi Ekrem Özden; hayat pa
halılığının arttığını ve önlenmesinin zaruri 
ve mümkün olduğunu belirtti. 

Konya Üyesi Muhiddin Kılıç; eski Emni
yet Genel Müdürü Ahmet Demir ve Yargı
tay hakkındaki neşriyat ve Yargıtay Başka
nının açıklamasına temasla, bu konuda Yük
sek Hâkimler Kurulundan bir tavzih bekledi
ğini bildirdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Baka
nı Sadık Tekin Müftüoğlu'na, dönüşüne kadar, 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Rıhtım Resmi kanun tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale edildiği komisyonlardan 
üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
kurulması kabul edildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüt
ler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaş-
ma ile eki porotokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşüldü. Yapı 
lan açık oylamada salt çoğunluk sağlanamadı
ğından, tasarının gelecek birleşimde tekrer 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

19 Aralık 19G7 Perşembe günü saa-t 15,00 de 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,53 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiii Çanakkale 

Sırrı At alay Nahit Altan 
Kâtip 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere geçiyoruz. 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'rım, uzun vadeli plân 
gereğince Kastamonu vilâyetine yapılan ya
tırımlara dair yazılı soru Önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/315) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türkcr'in, Kuyugediği mevkiinde 

seller dolayısiyle meydana çıkan linyit kömürü 
yataklarına dair soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/31G) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker'ln, orman içi artıkların
dan faydalanmak üzere Dursunbey'de bir 
kontralit fabrikası kurulmasına dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/317) 

i>9<* 

B t R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiii Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Selâhattin özgür (Tabii Üye), Ali Rıza Ulıusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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3. — BAŞKANLIK DİVANEMİN GENEL KURULA SUNUŞDARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bahanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe dönüşüne ka
dar İçişleri Bahanı Faruk Silkan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (3/538) 

BAŞKAN — Bir tezere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar 
kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin, Başbakan'm teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz 
olunu:1. 

2. — Cumhuriyet Senatosunun bugünkü üye 
tamsayısına göre salt çoğunluğun 92 olduğuna 
dair Başkanlık Divanı karan. 

BAŞKAN — Bir sunuş vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 

28 . 12 . 1986 tarihli toplantısında alman 12 sa
yılı kararın «Salt çoğunluk» hakkındaki 6 ne: 
maddesi ilişiktir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
Karan 

Karar No. : 12 
Karar tarihi : 28 . 12 . 1966 
Toplantı No. : 12 

6. — Cumhuriyet Senatosunun bugünkü tam
sayısına göre, salt çoğunluğunun 92 olarak tc:> 
biti, 

Kararlaştırıldı. 
Balkan Başkanvekili 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhangil 
Başkanvekili ' Başkanvekili 
Sırrı Atalay Mehmet Ünaldı 
(Bulunmadı) 

Kâtip Kâtip 
Nahit Altan Nizamettin özgül 

(Bulunmadı) 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Solana tt in Özgür 

İdare Amiri 
Akif Tekin 

Kâtip 
Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Ali Rıza Uîusman 

İdare Âmiri 
Necip Seyhan 

(Çekinser) 
İdare Âmiri 
Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Sayın üyelere, 29 . 12 . 1966 
günlü 19 ncu Birleşimde Riyaset Divanı kararı 
Heyeti Umumiyedc okunmuştu. Fakat mevzu, 
bilâhara bir sayın üyenin itirazı üzerine, Riyaset 
Divanınca tekrar müzakereye alındı ve Yüksek 
Heyetin tasviplerine sunulması kararlaştı. Şim
di Yüksek Heyetin salt çoğunluğunun 92 olup 
olmadığı hakkında müzakere açıyorum, söz isti-
yen sayın üyeler lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

Sayın Atalay, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Cumhuriyet Senatosunun birleşimleri
nin açılması için yeterli sayı, bilindiği üzere, şim
diye kadar 93 idi. Daha önce Başkanlık Diva
nınca 93 sayısının 92 olarak tesbit edildiğine dair 

kararı Yüksek Huzurunuza gelmiş, okunmuş ve 
bilgiye arz edilmişti. Fakat bizim tatbikatımız
da yeter sayı, salt çoğunluk tâbiri ne olursa ol
sun, birleşimlerin açılması, Anayasanın öngör
düğü ve tesbit ettiği, seçimlerde göz önünde bu
lundurulması lâzım gelen sayı, Umumi Heyetin 
karariylc tesbit edilir. Zira Cumhuriyet Sena
tosunda, Millet Meclisinde olduğu gibi, kanunun 
tesbit ettiği değişmez bir sayı bahis mevzuu de
ğildir. Millet Meclisinde yeter sayı mürettep ade
din yarısından bir fazlası olan 226 dır. Zira 
Seçim Kanunu milletvekili sayısını 450 olarak 
tesbit etmiştir, yarısından bir fazlası 226 bulun
maktadır. Cumhuriyet Senatosunda bu sayı dai
ma değişir. Cumhurbaşkanları Cumhuriyet Se
natosunun tabiî üyeleridir. Cumhurbaşkanlarının 
dönemlerini bitirip Cumhuriyet Senatosuna gel
meleri veyahut da vefatları gibi çeşitli sebepler 
Cumhuriyet Senatosunda sayıyı daima azaltır ve
ya çoğaltır. Böylelikle Cumhuriyet Senatosunda 
Millet Meclisinde olduğu gibi değişmez belli bir 
sayı bulunmamaktadır. Gerek birleşimlerin açıl
masında, gerek Anayasanın öngördüğü seçimler-
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de tesbiti icabcden sayının ne olacağı yolunda 
Başkanlık Divanımıı yahut Başkanın re'sen tek
lifi üzerine Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 
bir karar verir ve bu karara göre hareket edilir. 
93 sayısının tatbikmdan sonra bir sayın üyenin 
istifası üzerine sayı değişikliği sebebiyle, mesele 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Daha önce 27 Şubat 1964 tarihinde 47 ne: 
Birleşimde Anayasa- ve Yüksek Hâkimler Kuru
lu üyeleri seçimlerinin yapılmasından önce Baş
kanlık re'sen; yeter sayı hususunda bir tereddüt 
olur ve seçimlere geçildikten sonra, muayyen bir 
sayının hudutlarında bulunmak çeşitli itirazlara 
yol açabilir düşüncesiyle, sayının tesbitini iste
miş ve Yüksek Heyetiniz o zaman 94 şayiamı ka
bul etmişti. Bunun üzerine 48 nci Birleşimde 
5 Mart 1964 tarihinde Sayın Nusret Tuna itiraz
da bulunmuş ve görüşme 'açılmıştır. Görüşmele
rin siklet merkezi, yeter sayı teshilinde hangi öl
çülerin kullanılması gerektiği olmuş ve neticede 
oturumu idare eden Sayın Başkanın, 92 ilâ 9-3 
karşısında hangisinin yani 93 mü, 92 mi esas 
olacağı yolundaki sorusu üzerine Umumi Heyet 
bir karar vermiş bulunuyordu. 

Bizim İçtüzüğümüzün 52 nci maddesi mesele
yi kesin şekilde halletmiştir: «Üye tamsayısının 
yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça görüş
meye başlananıaz.» Demek ki, salt çoğunluğu tes-
bit eden Anayasanın 86 nci ve salt çoğunluğu 
tesbit eden İçtüzüğümüzün 52 nci maddesi salt 
çoğunluktan muradın, yarıdan bir fazla olduğu
nu, bir fazlası olacağını, yani olumlu ve olumsuz 
oylar karşılaştırılarak birinin diğerinden bir faz
lası mânasında olmadığı, yarıdan bir fazlasının 
salt çoğunluğu ifade ettiğini açıkça belirtmiş bu
lunmaktadır. Her hangi bir heyette yönetmelik 
veya tüzükler veya kanun özel bir hüküm getir
medikçe kararda bulunanların karşılıklı olarak 
olumlu ve olumsuz oylarının birinin diğerinden 
bir fazlası veyahut eşitlik halinde veya eşit bulun
madığı halde Başkanın olumlu, olumsuz oyların 
birinin diğerinden fazlalığına karar vermesini 
ica'bettirir. Ama Anayasanın öngördüğü salt ço
ğunluk gerek lügat mânasiyle ve gerek bizim İç
tüzüğümüzün 52 nci maddesiyle, gerek yıllarca 
tatbik edilen eski T. B. M. M. nin 81 nci madde
sinde tesbit eden İçtüzük hükümleri gereğince 
salt çoğunluktan yani Meclislerin toplanma ve 
Anayasada bir sayı tesbit edilen seçimlerde olum

lu olumsuz oyların karşılıklı birinin diğerinden 
fazlalığı değil, yarıdan bir fazlasının alınmasının 
şart olduğu tesbit edilmiştir. «Mürettep azanın 
yarıdan bir fazlası hazır bulunmadıkça müzake
reye başlanmaz.» Eski İçtüzük, 38 yıldan fazla 
tatbik edilen bu İçtüzük, böylelikle yarıdan bir 
fazlayı tesbit etmiş. Temsilciler Meclisi İçtüzü
ğünün 31 nci maddesi de, «Üye tamsayısı
nın yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça 
görüşmeye başlananıaz.» dediği gibi, eski T. B. 
M. M. İçtüzüğünün çeşitli tatbikatında, bilhassa 
seçimlerde, bu kullanılmıştır. 2 Mart 1337 tari
hinde eski T. B. M. M. nde Başkanvekillcri seçi
minde Başkanlığın tebliği; «Seçime 166 kişi işti
rak etmiştir. 84 üye oy verdiği için salt çoğun
luk vardır. Bu sebeple seçim muteberdir.» şeklin
deki hükümler bunu açıkça göstermektedir ki, tat
bikat olumlu, olumsuz oyların karşılıklı birinin 
diğerinden fazlalığı değil, mutlak surette yarı
sından bir fazlası şarttır. 

Yarıdan bir fazlası şart olunca, tek olmayan 
yani çift olan rakamlarda mesele böyle olacak. 
Tek olan rakamlarda mesele nasıl halledilecek? 
Şimdi bugünkü olayımızda mesele, artık karşılık
lı olumlu, olumsuz oylar değil de, 91,5 un 92 ye 
iblâğı ile bir fazlasının 93 mü, yoksa küsurun 
ta yy ı ile 91 olarak kabulü ve buna yarıdan bir 
fazlanın, yani birin eklenmesiyle 92 mi olacağı 
meselesi ancak bir takdir meselesidir. Bu da Umu
mi Heyetindir. Yoksa Umumi Heyetçe birini 
diğerinden fazlalığı yani olumlu olumsuz oylar
dan birinin diğeri karşısındaki fazlalığı değil ya
ri! lan bir fazlanın ne şeklinde anlaşılacağıdır. 
Niçin bizim Anayasamızın 86 nci maddesinde 
yasama organların toplantı sekilileri hükme bağ
lanmıştır. Eski T. B. M. M. İçtüzüğünde bu bu
lunmasına rağmen bizim eski Anayasamızda Mec
lislerin yani, o zaman Meclis diye ifade edeceğiz, 
Meclisin toplanma şekli İçtüzükle tesbit ediliyor. 
Anayasa bunu tesbit etmemişti. Yeni Anayasa 
gerek İstanbul metninde, yani ilim heyetinin ha
zırladığı metinde, gerek Temsilciler Meclisinde 
komisyonun getirdiği metinlerde 81, 85 ve 86 nci 
maddelerde, bunun yer almasının sebebi vardı, 
bu bir zaruretin ifadesidir. Temsilciler Mecli
sinde Anayasa Komisyonunun teype alman müza-
kerelerindeki esas, şu idi: Meclisler, o zaman Mec
listi, çoğu zaman gerek toplanmasında ve gerekse 
birçok kararlar almasında yeter sayı olmadan ka
rar almış ve toplanmıştır. Binaenaleyh, bu ba-
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lamdan meseleyi Anayasa ile halletmek, Anaya- I 
sa hükmüne getirmek ve Anayasada mutlaka 
Meclisin bugünkü şekliyle Meclisler yeter sayı 
olmadan zinhar toplanmasın ve bunu bir Anaya
sa hükmü ile bağlıyan ve ayrıca birçok seçim
lerde de mutlak surette muayyen bir haddi bula
lım. Yoksa karşılıklı olumlu olumsuz oyla topla
nacak Mecliste şu kadar üye oy verdi, o halde 
biri diğerinden fazladır, bir seçim olmayacaktır, 
şekliyle de bâzı seçimlerde salt çoğunluğu Anaya
samız öngörmüş bulunmaktadır. Demek ki, Ana
yasanın maksadı, toplantıda mutlaka çok üyenin 
bulunmasıdır. Millî iradenin tecellisi için az sa
yıda üyenin değil, Japon Anayasası karar için 
2/3 çoğunluğu emreder, Türk Anayasası ise hiç 
olmazsa yarıdan bir fazla milletin vekilinin bu
lunması için emreder ve emredici bir hüküm ola
rak bunu ister. Böyle olunca Anayasanın maksa
dına uygun bir takdir yetkisini kullanmaya mec
buruz. Yani azaltıcı değil, üyelerin daha ço
ğunluğunun devamını veyahut oylamada daha ço
ğunluğun iştirakini temin edecek hükümleri tak
dir yetkimize, esas olarak mesnedolarak almaya 
mecburuz. Bu sebeple Anayasanın bu maksadına 
uygun olarak biz yarıdan bir fazla için esas olan 
küsur rakamı kolaylaştırıcı, daha az üyenin mil
let iradesinde kendi aksini yapmasını değil, daha 
çoğunu temin edecek bir şekle gitmek mecburiye
tindeyiz. Bu sebepledir ki, yarıyı tayetmc değil, 
yarıyı çoğa gidecek bir şekle iblâğ ile 91,5 u 92 
yapmak mecburiyetindeyiz ve 92 olunca yarısın
dan bir fazlası 93 tür. Bu sebeple Cumhuriyet 
Senatosunun toplanma yani birleşimlerinin açıl
ması için yeter sayısının 93 ve oylamalarda, se
çimlerde yeter sayısının Anayasanın salt çoğun
luk olarak gösterdiği ve şart koştuğu hususlar da 
93 olması lâzımdır. Bu sebeple 92 Anayasanın 
maksadına uygun değildir. Anayasanın maksa
dına tamamen aykırıdır. Bu sebeple Başkanlık 
Divanının ekseriyetle almış olduğu kararın kar
şısında bulundum ve Yüksek Heyetin huzuruna 
getirmek için çaba sarf ettim. Geçen oturumda 
da gündem dışı, zaptı sabık hakkında, bu mesele
yi bu şekliyle teşhir ettim ve şimdi de huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. Anayasanın maksadına 
uygun rakamın tesbiti için Yüksek Heyetinizin 
bir karar almasını istirham edeceğim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna. | 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosunun 
salt çoğunluğunun ne olduğu mevzuu geçen sene 
değil, evvelki sene tekrar müzakere mevzuu olmuş 
ve karara bağlanmıştı. O zamanlar Cumhuriyet 
Senatosunun 185 üyesi vardı ve 185 üyeli 
Cumhuriyet Senatosunun salt çoğunluğu 94 tür, 
diye bir karar verilmiş idi. Sayın Atalay'm 
işaret buyurduğu veç'hile bendeniz bu karara 
itiraz etmiş idim. 94 değil, 93 olacak, yarıdan 
bir fazlası değil, yarıdan fazla olan ekseriyet 
salt çoğunluk olur, demiştik. Burada müzake
re açılmıştır. Bu müzakerenin sonunda Yük
sek Heyetiniz 185 üyelik Cumhuriyet Senato
sunun salt çoğunluğunun 93 olduğuna karar 
verdi ve bu karar iki yılden beri tatbik olun
maktadır. Bu kere aramızdan Sayın Gürel ve 
Sayın Ulay ayrılmak suretiyle adedimiz 183 e 
inmiştir. İki kişi ayrıldığına göre elbette salt 
çoğunlukta bir eksilme olacaktır. Ve o eksilen 
rakamının da 92 olması lâzımdır. 

Şimdi Sayın Atalay'ı dinledik. Bu mevzu 
çok müzakere edildi. Şunları ifade ettiğim za
man Heyetinizin aynı fikre tekrar katılacağı
nı, ilmî literatürler salt çoğunluğu, karşısın
daki bütün oylar birleştiği halde geçilemiyen 
rakkanı salt çoğunluk, diye tarif etmektedir. 
Şimdi 5 kişilik bir heyete bizim Sayın Atalay'm 
beyanına göre salt çoğunluk 4 tür. Niye? Be
şin yarısı iki'buçıık, buçuk sayılmaz 3 olur bir 
fazlası 4 tür. 5 kişilik bir heyette salt çoğunluk 
4 tür. 3 kişilik heyette salt çoğunluk yok, de
mektir. Çünkü üçün yarısı birlbuçuk, buçuk 
«ayılmaz yarısı iki bir fazlası üç. Yani üç ki
şilik bir heyette salt çoğunluk mevzuübahis de
ğildir gibi bir neticeye bizi ulaştırmaktadır. 
15 kişilik bir komisyonda karar nisabı salt 
çoğunlukla verilecektir. Sayın Atalay'a göre 
15 kişilik heyetin karar nısaJbı 9 dur. Arkadaş
lar bu katiyyen böyle değildir. (A. P. sırala
rından «yahudi hesabı» sesleri) bu daha evvel 
müzakere edilmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
«Yarıdan bir fazla» tâbiri maalesef hatalı kul
lanılmaktadır. Hakikaten salt çoğunluk denil
diği zaman yarıdan fazla olarak kabulü, tarifi, 
kullanılması lâzımdır. Maalesef bu hata yapıl-
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maktadır. Fakat be] kişilik heyette karar ni
sabı dört kişidir, derseniz Sayın Atalay'm de
diği gibi olur. Eğer beş kişilik bir heyetle üç 
kişi bir araya geldiği zaman karar alabiliyorsa 
arkadaşımızın noktai nazarı hatalıdır, Eski 
müzakereleri tekrar etmek istemiyorum. Veril
miş bir karar vardır ve şu kararın değiştiril
mesini icabettiren bir hal yoktur. İki üye-
miz azalmıştır ve elbette iki üyeye muka.oil 
salt çoğunlukta bir rakam aşağıya inecektir. 
Bugün Cumhuriyet Senatosunun salt çoğunlu
ğu 92 dir. Bu şekilde Başkanlık Divanının ek
seriyet kararı isabetlidir. Tasviplerinizi saygı
larımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; müzakere konusu olan 
mevzu Senatoda, Senatonun kuruluş şekli 
bakımından adedinin değişmesi ihtimali bahis 
mevzu olduğu müdetçe daima müzakere mev
zuu olacak bir husustur. Bu bakımdan bir 
prensip kararma varmayı Divanımız uygun 
görmüş ve bir prensip kararma varmıştır. 

Zira Anayasanın 83 ncı maddesi salt ço
ğunluktan bahsetmiştir. Salt çoğunluğun ne ol
duğu hususunda İçtüzüğümüzde ve Anayasa
mızda sarih bir hüküm yoktur. Bu ancak tat
bikata ve şimdiye kadar vaz'cdllcn prensip
lere göre halledilmesi lazımdır. 

Sırrı Beyin movzuubahsettiği içtüzüğün 
52 nei madesi münhasıran toplantı yeter sayı
sında aranılacak salt çoğunluk bakımından ko
nulmuş bir hükümdür. Esasen bu da münaka
şayı mucip bir husustur. Burada sırf bir hu
sus için, yani toplantı yeter sayısını tesbit için 
şu şekilde bir madde konmuştur. «Üye tam
sayısının yarısından bir fazlası hazır bulunma
dıkça görüşmeye başlanamaz.» denmiştir. Ana
yasamız birçok hususlarda oylamaların netice
sini, bozan umumi prensiplerle bazan tâdadi 
olarak halletmiştir. Tâdadi olarak halletmediği 
hususlarda umumi prensiplerin hüküm ifade 
etmesi zaruridir ve bu emredici bir hükümdür. 
Esasen, burada tatbik edeceğimiz husus, Genel 
Kurulda ve komisyonlarda karar yeter sayısını 
'belirten İçtüzüğün 112 nei maddedir. Burada 
«Cumhuriyet Senatosu, üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve Anayasada başkaca 
hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt ço

ğunluğu ile karar verir.» den yor. Şimdi bu du-
um karşısında biz, Sayın Sırrı Atalay'm 

'İdiısını kabul edecek olursak far'z cdlim 
93 ile toplanmış bulunan Senatomuzun karar 
yeter sayısı ne olmalıdır? 93 ün yarısı 46,5 ol
duğuna göre 47 olamaz, 43 olacaktır. Halbuki 
Senatonun kuruluşundan bu yana tatbikat da
ima 47 olmuştur. Kendisi de Başkanlığı zama
nında bu 47 karar sayısiyle karar ve kanunları 
çıkarmıştır. 

Nusrct Tuna arkadaşım benim izah edece
ğim, belirteceğim hususlara temas ettiler. Ben 
daha limid bir şekilde asgari bir rakamla mi
sal verecek olursam farz edelim ki üç kişilik bir 
heyette eğer anlaşıldığı mânada salt çoğunluk 
aranırsa hiçbir zaman bulunamaz, ittifak ba
his mevzuu onrıası lâzımdır. Çünkü 3 kişinin 
yarısı 1,5 tur, bir sayısının fazlası değildir. 
Öyle it'e 3 le karar vermek lâzımdır. O vakit 
jalt çoğunluk bahis mevzuu olmıyacak demek
tir. Binaenaleyh Divanımızın verdiği karar 
Anayasanın ruhuna ve Tüzüğümüzün emredici 
hükümlerine ve şimdiye kadar Senatomuzda 
gerek bilûmum eemiyetlerdeki idare heyeti ka
zarlarında aranan nisap ve prensiplere uygun
dur. Tasviplerinize arz ederim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN 
efendim. 

Sayın Artukmaç buyurunuz 

SADIK AUTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlarım, mevzuatımızda toplanma 
yeter sayısı hakkında iki esas derpiş cdilmek-
ted'r. Bunlardan birisi «çoğunlukla toplanır» 
'.'baresidir, ikincisi «yarıdan bir fazlası ile 
toplantı yeter sayısı hesabedilir» denilir. Bu 
konu yargı organlarında müzakere konusu ol
muştur' ve çeşitli kararlar verilmiştir. Bilhassa 
Danıştayımız bu hususta birçok kararlar ver
miş ve bu kararların mesnedi şu şekilde olmuş
tur; eğer kanunda, tüzükte, kısaca mevzuatta 
«çoğunlukla toplandı: :.> diyorsa çağunluk he
saba katılacak. Misâl arz edeyim; 21 kişilik 
bir heyetse 11 ile toplanması mümkün olur de
mektir. Ama yine- Danıştayımızm çeşitli ka
rarları vardır.Bu kararda eğer mevzuatta «ya
rıdan bir fazla ile toplanır» kaydı var ise onun 
hesabı şu şekilde yapılmaktadır. 21 kişiyi mi
sâl olarak arz ettiğime göre 21 yarısı 10,5, ya
rım adam olmaz, bu 11 dir. Bunun bir fazlası 
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12 olur demektedir. Belediye meclislerinin, ha
tırımda kaldığına göre, toplantılarına taallûk 
eden Danıştay kararları bu merkezdedir. 

Şimdi bu yargı organlarının kararlarını 
biz kendi bünyemize tatbJk cdeecik yahut ondan 
ilham alacak olursak 183 üyesi bulunan Yüce 
Senatonun 93 üye ile toplamış olması gerekir. 
183 ün yarısı 91,5 tur. 

Kaza organları kararına göre de yarım insan 
• olmaz, demek ki, 92 ediyor. Bir fazlası 93 olu
yor. Şu halde Cumhuriyet Senatosunun toplan
ma yeter sayısını 93 olarak kabul etmek lâzım
dır. Rakamlar değiştikçe bu kıstasa göre yeni 
toplanma nisapları bulmak lâzımdır. Bunu arz 
etmek istiyorum. Bizim Türk kaza organlarında 
üzerinde hassasiyetle durulan ve bu yönden bâzı 
belediye meclislerinin, hatırladığıma göre, bâ
zı karar organlarının kararların bozulmasını 
mucibolan hal budur. Şu halde «yarıdan bir faz
la» ibaresi kanunlarda, tüzüklerde kullanıldığı 
takdirde arz ettiğim gibi yarım, bire iblâğ edi
liyor, bunun üzerine bir ekleniyor. Şu duruma 
göre 93 olarak toplanmamız lâzımdır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun, lütfen 
tekrar mahiyetinde olmasın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Tuna, Cumhuriyet Senatosundan 
bir ölüm, bir istifa ile iki oyun eksildiğini ifa
de etütler. Zannadersem maddi hata vardır. Cum
hurbaşkanları Cumhuriyet Sanatosu üyeliği sı
fatını kaybederler. 1964 senesinde Sayın Gür
sel Cumhuriyet Senatosu üyesi sıfatiyle sayıda 
hesabı yoktu. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığında 
değişme olduktan sonra yani 1966 yılı içerisin
de Cumhuriyet Senatosu üyesi olmuştur. Bu ka
rardan sonra ölüm olmuştur. Demek ki, 1961 
ten bu yana Cumhuriyet Senatosu bünyesi içeri
sindeki değişiklik gerçekten bir oya münhasır
dır, iki oy değildir bir oydur. Reyleriniz üzerin
de müessir olur diye ifade etmek lâzımdır. Cum
huriyet Senatosu üyesi olmıyan Sayın Gürsel bu 
hesaba dâhil değildi. Ancak Cumhuıbaşkanlı-
ğmda inhilâl vukubulduktan sonra Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olmuştur. Fakat bilâhara ölüm 
sebebiyle düşmüştür. 1964 ten beri oylar üze
rindeki tesiri bir değil ikidir. Bunun bilinmesi 
lâzımdır, bir. 

îkmci husus, Sayın Tuna da, sayın kıymetli 
Çanakkale Senatörü Sayın Altan da rakamlar 

getirip iki ile üç ile yani ikiyi üç edip zihinler
de müşkülü büyültme yoluna gittiler. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat ederlerse iki 
önemli nokta burada müessirdir. 

1. Birleşimin açılması, 
2. Anayasanın öngördüğü hususlar, 
3. 86 ncı maddenin tesbit ettiği kararların 

alınmasıdır. Komisyonların çalışmalarında ba
his mevzuu değildir ki, veyahut ben burada fa
lanca meclisi idarenin müdafaasını yapmıyorum 
ki, arkadaşlarım bana 3 kişi, 5 kişi üzerinden he
sap veriyorlar ve bâzı arkadaşlarım «yahudi he
sabı» diye bağırıyorlar. Mesele bu değil. Cum
huriyet Senatosu 183 kişidir. Yarısı 91,5 kişidir. 
Yoksa 3 ün, 5 in yarısının hesabı değildir. Şim
di arkadaşlarımız bu rakamları ortaya getirip 
bir müşkülât olacakmış gibi bir noktai nazarı 
burada müdafaa etmek istiyorlar. Yani konu ile 
hiçbir ilgisi olmıyan bâzı misalleri buraya getir
mek bizi bir sağlam düşünce prensibinden uzak
laştırır. Kesin hükümler vardır. Kesin hüküm
ler, Anayasanın 86 ncı maddesi «salt çoğunluk
la toplanır» diyor. Bu, eski Anayasamızda yok
tur, bir Japon anayasasında vardır. İçtüzüğün -
hallettiği meselelerdir. Türkiye Cumhuriyetinin 
yeni Anayasası bâzı sebeplerden dolayı bunu 
getirdi, bir içtüzük hükmünü bir anayasa mad
desi haline koydu. Emredici, bağlayıcı bir hü
küm. Bizim içtüzüğümüzün 52 nci maddesi salt-
çoğunluğu ifade ediyor. Ne diyor? Anayasanın 
86 ncı maddesi birleşimin açılması için salt ço
ğunluğu emrediyor. İçtüzüğün 52 nci maddesi 
d3 salt çoğunluğu açıkça ifade ediyor. Bir başka 
yola gitmeye lüzum yok. Bu sarih hükümler kar
şısında arkadaşlarımız, üç kişi böyle olursa, beş, 
kişi böyle olursa diye hesaplar yapıyorlar. Mev-
zuubahsolan Cumhuriyet Senatosu toplantı yeter 
sayısı, seçim veya karar sayısıdır. Muhal olan 
bâzı hususları getirip zihinleri şaşırtma istika
metinde bir görüşme yolu .açmışlardır. 

Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ha
zır bulunmadıkça görüşmelere başlanamaz. 52 
nci madde sarih, salt çoğunluktan ne anlaşıl
dığı bizim ekseriyet reyinizle kabul edilmiş bir 
içtüzükte tesbit edilmiştir. Bu içtüzüğe hepimiz 
riayete mecburuz. Temsilciler Meclisinin 31 nci 
maddesini okudum. Salt çoğunluğu, yarıdan bir 
fazla olarak, açıkça ifade ediyor. Eski T. B. M. 
M. İçtüzüğünün 81 nci maddesi yarıdan bir faz-
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la olarak açıkça ifade ediyor. O halde bir de I 
lûgattan okuyalım. Osmanlıca Türkçe lügat ne 
anlıyor ekseriyetten? «Ekseriyet pek çok olmak, I 
çokluk, en büyük kısım, yarıdan çoğu, ekseriye
ti ara, reylerin çoğunluğu. Hiç olmaızsa yarıdan I 
ıbir fazlası.» 

Demek ki, gerek lügat mânası gerek Anaya
sanın maksadı ve gerdek İçtüzüğün meri bulu- I 
nan ve bizi bağıhyan sarih hükümleri toplantı 
yeter sayısı için seçim için ve karar için, Ko
misyon işin veya falan heyetin falan vilâyet
te üç kişilik beş kişilik heyet için değil. Cumı- I 
huriyelt Senatosunun teşriî faaliyeti için, top
lanma faaliyeti için. Bir de Anayasanın ön
gördüğü seçimler için salt çoğunluğu teslbit et-
anişıtir. Bunun dışında yenli mânalar vermeye, I 
•yeni şekiller aramaya ve üç - beş kişiyi öne sü- I 
rüp hu nasıl olaeaiktır gibi muhal örnekler ver- I 
ımeye lüzum yoktur. Sallt çoğunluk biraz önce 
iSayın Antulkımaç'm ifade ettiği gibi yarıdan bir 
fazla olduğu İçtüzükte açıikça tesıbit edildiğine 
göre Senatonun takdir yetikisi bu yarımın bire I 
iblâğıdır. 

Yarımı lehte mi aleyhte mi kullanacak1? Yar
gı organları bunun örneğini vermiştir ve bizim 
Anayasiaınm maksadı bize ışık tutmuştur. Bunun 
dışında yola gitmeye imkân yoktur. 93 olarak 
tesıbiti zarureti vardır. Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arikadaşlar, bir hususu tavzih zaru
retiyle söz aldım. İki yıl evvel üye salt çoğun
luğunu tesbit ettik, 93 tü dedik. Bilâhara iki I 
üye ayrıldı, o zaman 92 ye inmesi lâzımdır bu
nun. İM yıll evvel Sayın Köiksal Millî Birlik I 
Ko/mlitesindeydi ve Reisicumhurum seçmiş bu
lunduğu 15 kişiliık kontenjana dahil değildi. Bu 
değişiklik yapılmadan Cumhuriyet Senatosu1 

üye sayısı 185 idi ve 185 olduğu zaman Reisi- I 
'cumhuru seçimce bu kuvvemizden düşmüştür, 
dâhlil değildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 185 e 
dâhil değildi. Sayın Koksal istifa etti, bilâhara I 
Reisieuımlhur kontenjanımdan geldi, Gumhuri-
yet Senatoısn üye s/ayısı 184 e düştü. 184 te 
ısalt çoğunluğun değiştirilmesini icaıbettireeeık I 
bir hal yoktu. 164 ün yarısı 92, bir fazlası 93 
;tür. Kölkısal'm değişmiş olmasına rağmen tek
rar salt çoğunlukta değişiklik yapılmadı, bilâ- I 
ıhana Cumlhurbaşlkanı hastalığında Guımlhunbaş- J 

kanlığından ayrıldı. Ayrıldığı zaimam talbiî üye 
oldu. Yine üye sayımız 185 idi. Yime üye tam
sayımızın salt çoğunluğunda değişiklik yapma
dık. 185 in yarıdan bir fazlası 93 idi. 93 kal
dı. Sayın Gürsel'in ölümünden sonra 184 kal
dık. Yine değiştinmedik. Fakat Sitikı Ulay isti
fa ettiği zaiman üye tamsayımız 183 e imdi, de
mek 185 e göne karar aldığımız zaman 98 de
miştik. 2 üye bu şeklide ayrılınca salt çoğun
luktan elbet bir ralkaım inmesi lâzım. Cumhuri
yet Senatosunun salt çoğunluğu 92 oldu. Hâlâ 
da salt çoğunluğumuz 92 dir. 

Şimdi arkadaşlar bu hususa dalha kısaca te
mas edeceğim. Bir arkadaşım işaret etti. Diye
lim ki, bir gün Cumhuriyet Senatosu tam kad
rosuyla toplandı, 183 kişi varız, geldik hepimiz. 
•Bir oylama oldu. 92 kişi bir tarafta oy kullan
dı, 91 kişi bir tarafta oy kullandı. Şimdi Cum
huriyet Senatosu karar almamış mıdır? 92 üye 
/müspet oy verdi, 91 üye menfi oy verdi, Şu 
durum karşısında Cumhuriyet Senatosu karar 
almamış mıdır? Netice itibariyle iddia edilen 
fikir ne tarafından tutulsa sakattır. 92 nin ka-
sbulünü istirhaım ediyorum. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Usul 
halklkında sö'Z istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkımda mı, buyurum 
efendim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, mesele açık. Bşlkanlık Divanı bir ka
rar vermiş. Bu karar gereğince 92 nin salt ço
ğunluk olduğu kabul edlmiş, Heyeti Uımumiye-
nin ıttılaına arz edilmiş. Karar alınması gerek
çesi ile mesele gelmiş. Mesele bir usul meselesi^ 
dir. Bu balkımdan kararın aleyhimde 2, lehimde 
2 kişi konuşmuş mesele bitmiştir. Bu balkımdan 
meselenin bir tartışma konusu yapılıp sürünce
mede bırakılması doğru değildir. Kaldı ki, me
sele o kadar riyazi ve açılktır ki, .92 ile açmak 
mecburiyetindeyiz. Geride kalan raikajm 91 dir. 
Eğer 93 ile açtığımız takdirde geriide kalacak 
rakam 90 dır. Bir fazla değil, üç fazla oluyor. 
Bunun için mesele aşikârdır, karar nısalbı ise 
92 ile açtıktan. sonra 47 dir. Geriye kalan 45 
tir. İkisini içtima ettirdiğimiz takdirde 92 ol-
malktadır. Bu batkımdan Sayın Başkandan rica
mız, mesele bir usul meselesidir, leh ve aleyhin
de iki kişi konuşmuştur, bu balkımdan Mesele
nin oylanması suretiyle halli icabeder, saygıla
rımla. 
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BAŞKAN — Başkanlıik Divanı aynı kanaat-
Ite değildir. Mesele; Başkanlık Divaını kararı-
nm mıiiızalkeneısidir. Binaenaleyh, arlkaıdaşımızın 
teklifi İçtüzüğümüzün 58 nci maddesine uygun 
değildir. Ancalk müzaikere kifayet takriri veril
diği talkdinde kesilebilir, yoksa devaım eder. 

Sayın Eyidoğan, buyurunuz. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, öyle bir ko
nuya geldik ki, bu, millî hâkimiyet, millî ira
de ve demokrasi bahislerinde esaslı bir tez teş
kil eder. Bir devletin ebedî olan uzun haya
tında nesiller çağlıyan gibi geçer. Devletin 
ileriye muzaf olarak aldığı kararlarda milletin 
bütünlüğünü ve o aJkıp gelen nesillerin bütünlü
ğünü kim temsil eder? Milleti muhtelif yaşta, 
bir yaşından yüz yaşma kadar, insanlar tem
sil eder. Fakat Millet namına karar verecek 
olanlar, seçmen vasfında olanlardır. Onun 
için seçmen vasfımda olanların nazari olarak, 
teşjkil ettiği heyetlerin kararlarını milletin ka
rarı olarak kabul etmişlerdir, nazariyatçılar. 
Heyetlerde de kurulan temsilî meclislerde de 
mutlak ekseriyeti, salt çoğunluğu neye naza
ran kalbul etmişlerdir? Bunun iki m'enşfei var
dır. Birisi tarihî menşedir. Taa eski Yunan 
ve Roma senatolarından eprizyal arından, ihti
lâl meclislerinden karbonarilerden, yeraltı ihti
lâl teşkilâtlarından gelme bir ananedir. İkin
cisi, nazari olarak Jan Jak Russo'nun Mukave--
le-i İçtimaiyesinden. Burada beşeriyet mutlak 
aklı neyle temsil eder böyle heyetlerde? Bu 
heyetler hata eder mi? Millet namıma karar 
veren bir heyet ne yolda karar verirse, hata 
etmiş olmaz? Burada başka çare bulamıyor 
Jan Jak Russo, yarıdan bir fazlayı mutlak ek
seriyet olarak ka'bul ediyor. Yani işin tarihî 
menşei ve nazari menşei budur. 

Arkadaşlarını Başkanlık Divanı kararı üze
rine ellerini vicdanlarına koyarak nasıl karar 
verirse tabiî o karar Heyetimizce muta olur. 
Anayasa bakımından ve İçtüzük bakımından, 
tabiî zannettiğime göre, 'bizim Anayasamıza gö
re kararımızda da Anayasaya bir aykırılık olur
sa onu da Anayasa Mahkemesine hallettirmek 
mümkün olur kanaatindeyim. (A. P. sıraların
dan «olmaz» sesleri) Bu bakımdan ben de şah
san, işin gerek tarihî menşei, gerek nazari men
şei itibariyle, eski Osmanlı Kanunu Esasisinde 

de böyle idi; ekseriyeti mutlaka daima yarı
dan bir fazlasiyle diye tarif edilmiştir, o ge
leneklere sadık kalalım noktasındayım. Kal-

^ di ki, muhterem A. P. li arkadaşlarımın bu-
günikü mevcudu zaten bu nisabın daha birkaç 
puvan üstündedir. Netice alınmak yani Pra
tik bakımdan da bir faydası yoktur. Onun 
için yarıdan bir fazlanın İçtüzüğe uygun olarak 
kabul edilmesini istirham ediyorum.. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yedi sayın üye 
konuşmuştur. Daha söz istiyen sayın üyeler 
vardır. Bir kifayet takriri gelmiştir okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mesele aydmlammışitır. Müzakerenin kifa

yetini arz ederim. 
Çanakkale 

Nahit Altan 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündem dışı Sayın Ticaret Bakanı Müftü-
oğlu buyurunuz. (A. P. sıralarından mesele 
aydınlanmadı ki, oylamadınız sesleri) 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Bu müza
kere ettiğimiz mevzuun Anayasaya aykırı ol
duğunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — x\nayasaya aykırı olduğunu 
söylemek usul meselesi değildir, esas meseleye 
ait müzakere bitmiştir, binaenaleyh söz vere-
miyeceğim. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Arkadaş
lar konuştu, Anayasada bir fazla tâbiri yok
tur, Tüzük Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Neyse söylemiş bulunuyorsu
nuz, söz veremiyeceğim. Başkanlık Divanı ka
rarı olkunmuştur bu karar, salt çoğunluğun 
92 olduğuna mütedair idi. Bu hususu, bu ka
rarı oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Salt ço
ğunluk 92 dir. 
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4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Ticaret Baham Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun, istanbul Üyesi Ekrem Özden'in geçen 
birleşimde hayat pahalılığı hakkındaki denizcine 
cevabı. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

TİCARET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
larım, geçen celsede Sayın Ekrem Özden ar
kadaşımız, bu kürsüden hayat pahalılığı ve 
fiyat yükselişleri mevzuunda yaptığı konuş
maya arzı cevap için huzurunuzu işgal etmiş 
durumdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, durum şudur : 
Türkiye'deki fiyat hareketleri mevsimlik olarak 
değişmektedir. Ekimden Şubata kadar bir yük
seliş. Şubattan Ekime kadar ise tekrar bir dü
şüş meydana geldiği vakıasiyle karşı karşıyayız. 
Binaenaleyh fiyat meselesi ve fyiat hareketler; 
üzerinde fikir yürütürken bu gerçeği gözden 
uzak tutmamak icabeder. Nitekim muhtelif yıl
lar itibariyle fiyat hareketlerini endekslere gö
re mütalâa ettiğimiz takdirde bu devrede geç
miş devirlere nazaran arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi fiyatların jet hıziyle yükseldiği değil ve fa
kat geçmiş yıllara nazaran daha az bir rakam 
içinde yükseliş kaydettiği, diğer bir ifadeyle, bu 
yılki fazla yükselişin geçen yıllardan daha dü
şük olduğu hakikati ile karşı karşıya kalırız. 
Nitekim, 1953 rakamlarını 100 olarak kabul et
tiğimiz takdirde, toptan eşya fiyatlarında 1966 
Kasım ayı olarak 303 tür. Yüzde itibariyle artış 
oranı % 1,7. 1966 yılında ise Aralık ayı olarak 
307, artış oranı % 1,3 tür. 1966 yılma ait genel 
ortalama ise, yine 1953 rakamlarını 100 olarak 
kabul ettiğimiz takdirde 306 dır ve buna ait ar
tış ise cvc 4,4 ü bulmaktadır. 

Gıda maddeleri ve yemliklerde : 1966 orta
laması 303, artış yüzde 1,7. Aralık ayı 308, artış 
yüzde itibariyle 1,7 dir. Demek ki, 1966 yılı Ara
lık ve Kasım aylarında gıda maddeleri ve yem
lerde nisbet itibariyle bir aydan, diğer aya hiç
bir fark bulunmamaktadır. 

Sınai ham ve yarı mamul maddelerin fiyat
larına gelince : 

1966 yılı Kasım ayı itibariyle 304 olan ve ar
tış oranı olarak yüzde bir olan rakam, 1966 yılı 
Aralık ayı olarak 305, artış ise, yüzde 0,3 tür. 

Binaenaleyh, görüldüğü gibi, ay itibariyle dahi 
bir yükseliş değil, bâzı kalemlerde eşitlik, bâzı 
kalemlerde ise daha aşağı bir fiyat artışı müşa
hede edilmektedir. Fiyat artışlarının geçmiş yıl
lar ortalamasına göre mukayesesi yapıldığı za
man müşahede ettiğimiz durum şudur : 1961 -
1963 yılları arasındaki ortalama yıllık fiyat ar
tışı % 4,5 iken 1963 - 1966 yılları arasında yıl
lık ortalama fiyat artışı % 4,3 tür. Diğer taraf
tan Eylül 1961 den Şubat 1965 tarihleri sonuna 
kadar dört yıllık devrede mevsimlik, Ekim - Şu
bat fiyat artışları ortalaması % 9,5 iken, halen 
Eylül 1965 Şubat 1966 devresindeki artış orta
laması ise % 8,8 dir. Bu fiyat artışları yalnız 
Türkiye'ye mahsus bir keyfiyet olarak kalma
maktadır. Diğer devletlerde de aynı şekilde fi
yat artışları görülmektedir. Takdir edersiniz ki, 
piyasaları devletler olarak müstakil ve biıbirin-
den ayrı mütalâa etmek mümkün değildir. Diğer 
devlet!erdeki, fiyat artışları ve fiyat hareketleri 
bir nisbet dâhilinde komşu veya ticari ilişkileri 
bulunan diğer devletlere de inikası bir iktisadi 
vakıadır. 

Bu ölçü içerisinde meseleyi mütalâa ettiğimiz 
zaman Yugoslavya'da fiyat artışı olarak önümü
ze çıkan rakamlar şudur : Yugoslavya'da % 5,2; 
İspanya'da % 5,5; Güney - Kore'de % 24,2; Ar
jantin'de % 37 ve Brezilya'da % 92 dir. 

Bu arada şu hususu da bahsetmeden geç emi-
yeceğim. Fiyat artışlarına sebep umumiyetle, arz 
ve talep arasındaki durumdur. Eğer arz talebe 
müsavi ise fiyatlarda bir artış değil, bir tevazün 
ve fakat arz talebten az ise fiyatlarda bir yük
seliş, buna mukabil talep arzdan az ise fiyatlar
da düşüş olduğu hepinizin malûmu olan bir key
fiyettir. Mümkündür ki, arkadaşlarımız bugün 
pazarda bâzı maddelerin fiyatlarında günlük ve
ya haftalık olarak değişiklik müşahede etmişler
dir. Ama bir devlet adamı olarak meseleyi gün
lük politika içinde, günlük fiyat harcektleri 
içinde değil ve fakat memleketimizin bünyesine 
uygun asgari mevsimlik fiyat hareketi olarak 
mütalâa etmeye ve o şeklide istatistik rakamla
ra göre değerlendirmeye mecburuz. 

O günlük fiyat hareketlerine müessir olan, 
takdir edersiniz ki, birçok faktörler vardır. 
Bunların başında halkın psikolojik durumu gc-
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lir. Bu psikolojik durumu tahrik ve teşvik eden 
umurlar da vardır. Bilfarz bir kar yağması 
ka *ın devam edeceği, bu suretle muvasala im
kânlarının güçleneceği hâttâ ortadan kalkaca
ğı, binaenaleyh bâzı gıda maddelerinin müs
tahsil bölgelerden piyasaya gclmiyeeeği endi
şeleri:, halkı talobinde tahrik etmekte ve talep 
unsurunu artırmaktadır. Buna mukabil malla
rın bâzı güçlüklerle müstahsil bölgelerden is
tihlâk pazarlarına gelmesi, nakliyede birtakım 
munzam masrafların yapılmasına sebebolduğu 
için haliyle bu munzam masraflar da satış fi
yatlarına inikas etmekte ve binnetice arızî fi
yat diyebileceğimiz günlük veya haftalık fiyat 
oynamaları tabiat şartlarına uygun veya tabiat 
şartlarının tesirinde kalarak bâzı çıkışlar ya
pabilmektedir. Bunları önlemek mümkün mü
dür? Bir bakıma mümikündür, bir bakıma da 
mümkün değildir. Eğer fiyat politikasında 

zecri tedbirlere, zabıta tedbirlerine tevessül 
ederseniz o takdirde muvakkat bir zaman için 
ve zaruri olarak bâzı fiyatları önlemek du
rumuyla karşı karşıya kababilirsiniz. Ama işin 
esasına indiğiniz takdirde ve hâttâ Türkiye'da 
tatbik ettiğimiz Millî Korunma Kanunu tatbi
katım şöyle bir göz önünne getirdiğimiz tak
dirde haddizatında zecri, tedbirlerle polisiye 
tedbirlerle fiyatların muayyen bir seviyede tu
tulması mümkün olmayıp aksine bâzı kaçamak 
yollardan fiyatların daha da yükseldiği rcali-
tesiyle karşı karşıya kalmak mümkündür. Şu 
halde ne yapmak lâzımdır? Yapılacak en isa
betli şey her şeyden önce arzı talep seviyesine 
çıkarmak, yani diğer bir ifade ile istihsali ar
tırmaktadır. İşte bizim Hükümet iktidar olarak 
üzerinde durduğıumuz noktalardan en belli baş
lısı budur. 

Müstahsil malının değer ettiğini gördüğü 
müddetçe istihsalini artıracağı bir vakıadır. 
Müstahsilin malı ilk elden çıktığı zaman hakiki 
değerini bulmazsa istihsalin düşeceği yine bir 
vakıadır. Biz iktidar olarak destekleme alımla
rı ile ve bu espri içinde bu gerçeği ve bu istih
sal yükselişini temin etme gayreti içinde bu
lunmakta ve tatbik ettiğimiz destekleme 
politikasında da müspet sonuçlara ulaştığımız 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Nite
kim geçen sene pirinç fiyatları 7,5 - 8,5 liraya 
çıkmış iken bu sene pirinç fiyatları üzerinde 

her hangi bir spekülatif hareket olmadığı he
pinizin müşahede ettiği bir gerçektir. 

Bunun yanında muhterem arkadaşlarım, 
bilhassa bu gibi mevsimlik hâttâ haftalık ve 
fakat tabiat şartlarının zorlaştırıcı nakil güç
lükleri karşısında meydana gelen fiyat yük
selişlerini arızî fiyat yükselişlerini önliyebil-
mek için birtakım tedbirlerin alınmasında fay
da vardır. Bu tedbirler bizatihi müstehlik küt
le tarafından alınabileceği gibi dolaylı şekilde 
başka yollarla da temini mümkündür. Bilfarz 
balen tanzim satışlarını kontrol, daha doğrusu 
fiyat artışlarına mâni olacak birtakım tedbir
ler meyanmda olmak üzere, İstanbul'da Gima, 
Mikros, yine Ankara'da Gima, buna mümasil 
Et ve Balık Kurumu aynı hizmeti yapmakta ve 
satışını yaptıkları muhtelif maddeler üzerinde 
bir fiyat istikrarı temin edebilmektedirler. Bu
nun yanında birtakım istihlâk kooperatifleri 
kurulmasının faydalı olduğuna kaaniyiz ve bu 
husustaki çalışmaları Bakanlık olarak destek
lemekteyiz ve sonuna kadar da desteklemek 
kararındayız. 

Ayrıca müstahsilin malının taban fiyatları des
tekleme mubayaaları dışında hail: iki rayicine haki-
>':i değerine göre satışını temin babında Tarım Sa
tış Kooperatiflerinin kurulmasının da faydalı 
olacağına kaaniiz ve bu husustaki talepleri de 
dcstekliyeceğımızı ifade etmek isterim. 

Yine Bakanlık olarak müstehliki alâkadar 
eden mevzularda, toptancı hallerinde daha dü
zenli bir çalışmanın temini babında, Hal Kanu
nu üzerindeki çalışmalar sona ermiş, önümüz
deki günlerde Bakanlar Kuruluna sc/ki ve ora
dan da Yüksek Meclislere arzı mümkün ola
caktır. 

Yine aynı şekilde Bakanlığımızca fiyat ale
niyeti ve etiket mecburiyeti hususundaki ça
lışmalar devam etmekte ve bu çalışmalar da so
na gelmiş vaziyettedir. 

Burada Büyük Kurtarıcı Ulu önder Ata
türk'ün 1 Kasım 1337 tarihinde Meclisi açış 
nutkunda ifade ettikleri bir gerçeği dile getir
mekte fayda mütalâa ediyorum. Bu, gerçek fi
yat politikasında, diğer bir ifade ile hayat pa
halılığı konusunda, Hükümetlerin alınacak 
tedbirler üzerinde ciddî çalışmalara girmesinin 
lüzumuna işaret eden sözlerdir. Bu 1937 de 
Kİylenmiştir, sene 1967 dir. Halen söylemiş ol-
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duğu tedbirler Hükümetimiz ve Bakanlığımız
ca alınmakta ve fakat öteden beri gelen ihmal 
edici davranışlar neticesinde hugün ibâzı arızî 
fiyat artışları olmaktadır ki bunların vebali

nin kime aidolduğunu yüksek vicdan ve tak
dirlerinize bırakırım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, bir tak
rir var gündem hakkında okutuyorum. 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

BAŞKAN —• Bir önerge var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Zamanından tasarruf için gündemde bulu

nan iki seçimin eskiden olduğu igibi birlikte 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN 
Sayın Atalay. 

Takririn aleyhinde buyurun 

SIRRI ATALAY (Kars) — İlim Heyetin
den Millet Meclisi Başkanlığının sorduğu bâzı 
/hususlara verilen cevapta Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi başkanvekillerinin konuş
maları en tabiî haklarıdır ve başkan'v ekil inin 
konuşmalarına bir süre veya her hangi bir 
şekilde.... 

BAŞKAN — Ne ise cevap vermek mecbu
riyetinde değilsiniz Sayın Atalay. Lütfen tak
rir aleyhinde. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bilinmesi 
gereken bir husustur. Birkaç defadır bu vâki 
oluyor. 

BAŞKAN — Başkanlık size söz verdiğine 
göre o hususu kaibul etmiyor, demektir. Tak
rir aleyhinde lütfen. 

-SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, gündemde iki madde, iki seçim var. 
İki seçim birbirinden tamamen farklı. İçtüzü
ğümüzün 107 ve mütaakıp maddeleri 
bâzı maddelerin, aynı kanun içerisin
deki bâzı maddelerin, oylamalarının ancak tek
lif üzerine bir arada yapılabileceğini tes'bit et
miş bulunmaktadır. Birbirinden tamamen fark
lı, gündemin ayrı maddeleri içinde bulunan, 

'hususların bir arada seçiminin yapılması müm
kün değildir. Nitekim bundan önce zamandan 
tasarruf teklifleriyle yapılan seçimde şimdiye 
kadar çeşitli tarihlerde 47 - 48 tur teker teker 
yapılmasına rağmen bir maddi hata, yani oy 
iptali mevzuu'bahsolmadığı halde geçen defa be
raber yapılıp, maddi hata oldu, derhal iptal 
edilen oylar zabıtlarla tesbit edildi. Bu kadar 
önemli konularda seçime bu kadar müessir çe
şitli şekilde yorumlanması mümkün bir oyla
mada bir reyin dahi iptali büyük mahzurlar 
doğurur. Bu sebeple bir reyin dahi iptaline 
müsaade etmiyecek olan, Yüksek Heyetinizde 
ayrı, ayrı oylama yapılır, tasnif sırasında da 
arkadaşımız eğer zamandan tasarruf istiyorsa, 
biz tasnif sırasında gündemin diğer maddeleri
ne geçelim ve fakat hiçbir suretle seçimin iki
sini bir arada yapını yal ıra. Karşıklık oluyor ve 
olmuştur. Bundan evvelki bir birleşimde bera
ber yapılınca derhal bir kısım oylar iptal edil
miştir. Ben şahsan taraftar değilim, arkadaş
larımdan da rica ediyorum, 15 - 20 dakikalık 
hir tasarruf için saatlerce sürecek seçimle za
man kaybetmiyelirn, tasnifi sırasında gündeme 
geçelim, görüşelim, bununla daha çok zaman ka
zanmış oluruz, fakat iki seçimi bir arada yap-
nııyalım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bazan zaruretler 
Heyeti Umumiyenin oyuna müracaat etmeyi 
ieâbettiriyor. Şimdi Başkanlığın da bir teklifi 
olacak. Bu münasdbetle gündemimizin ikinci 
defa oyamkonulacak işler kısmında bulunan bir 
kanun tasarısının bugün müddeti dolmaktadır. 
Şayet Heyeti Umumiyenin ekseriyetini kaçırır
sak bu tasarı otomatikman kanunlaşacaktır. 
Binaenaleyh Başkanlık olarak bu hususu da oy
larınıza arz edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hangisi Sayın 
•Bask.-m? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Okunan bir takrir var. Gündemimizin başın

da 1 ve 2 sayıda bulunan Anayasa Mahkemesi-
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ne bir asıl üye seçimiyle Yüksek Hâkimler Ku
ruluna iki asıl üye seçimi vardır. Bu iki seçi
min bir arada yapılmasına mütedair bir tak-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

3. — Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki .protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Tarım, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/115, Cumhuriyet Senatosu 1/687) (S. Sa
yısı : 878) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığın teklifi ola
rak gündemimizin birinci defa oya konulacak 
işler meyanında bulunan ve geçen birleşimde
ki oylamada ekseriyet temin edilemiycn And-
laşma da tekrar oylanacaktır. Bunun için de 
>bir ayrı küre konularak iki seçim oylamasiyle 
bir arada yapılmasını yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. Küreler konulsun. 

Şimdi Anayasa Mahkemesine bir asıl üye 
seçiminin 50 nci, Yüksek Hâkimler Kurulu için 
iki asıl üye seçiminin 20 nci turuna geçiyo
ruz.' 

Tasnif heyetlerini seçiyoruz. 
Anayasa Mehkemesi üye seçimi tasnif he

yeti i 
Mustafa Dinekli? Yok. 
Cenap Aksu? Yok. 
Şevket Akyüre'k? Yok. 
Rahmi Arıkan? Burada. 
Mehmet Çamlıca? Yok. 
Kâmil Karavelioğlu? Yok. 
Ömer Lûtfi Bozcalı? Burada. 
Enis Kansu? Burada. 
Bu üç arkadaş Anayasa Mahkemesi seçim

lerinin tasnifini yapacaklardır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu üye seçimi tasnif 

heyeti : 
Arif Hikmet Yurtsever? Yok. 
Ahmet Çekemoğlu? Burada. 

(1) 878 S. Sayılı basmayazı 17 .1 .1967 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

riri okuttum. Bu takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Alâeddin Çetin? Bura'da. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu? Burada. 
Bu üç sayın üye de Yüksek Hâkimler Ku

rulu seçimlerinin tasnifini yapacaklardır. 
Şimdi, nereden başlıyacağımızı teslbit için 

adçekiyorum : Meibrure Aksoley (İstanbul). 
(İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'den baş

lanılarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Bâzı sayın üyelerin obstrüksi-

yon arzuları, kanuna rey vermelerine mâni 
değildir. Tdbliğ ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Üçünü bir araya 
ıgetirmeye de lüzum yoktu. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye 
var mı? («Var» sesleri) Lütfen kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan sayın üye var mı? 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye seçimi 
için yapılan 50 nci tur oylama sonucunu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye için 

19 . 1 . 1967 günü yapılan seçime (82) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Bolu İzmir 
Rahmi Arıkan Enis Kaosu 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Alp eren Fevzi Muhip 7 
Evren Saadet Kaçar 1 
Zarbun Halit 70 
Boş 4 

82 

BAŞKAN — Ekseriyet bulunamamıştır. 
Yüksek Hâkimler Kurulu iki asıl üyelik se

çiminin 20 nci tur seçimlerinde 83 sayın üye 
iştirak etmiş, salt çoğunluk bulunamadığı için 
tasnif yapılmamıştır. Tasnif heyeti yazısını 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye için 

19 . 1 . 1967 günü yapılan seçime (83) üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Kayseri Çorum 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Alâeddin Çetin 

Sivas 
Ahmet Çekemoğlu 

Kayseri Çorum 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Alâeddin Çetin 

Sivas 
Ahmet Çekemoğlu 

Not : 83 zarf çıktığından tasnif yapılmaya 
mahal görülmemiştir. 

BAŞKAN — Milletlerarası Akdeniz Yüksek 
Zirai Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki 
Anlaşma ile eki protokollerinin oylamasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
oylamasına 80 sayın üye iştirak etmiş, 72 ka
bul, 5 ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. Ekseriyet 
sağlanamamıştır. 

Çoğunluğumuz bulunmadığından 24.1.1967 
Salı günü saat 15,00 tc toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

» e « 
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Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüdler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şcnocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ü. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

TABİÎ İT 
Fahri Özdilc 
Selâhattin Ö 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinscrlcr 
Oya katı İmi yanlar 

Açık üyelikler 

183 
80 
72 

5 
3 

103 
0 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uç a gök 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
C. Tcvfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Riia!; Öztürkçino 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumrah 

KÜT İHYA 
t. Etcm Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyar. Karaöz 
Haldun Mcnteşcoğlu 

[Reddedenler] 

fELER 
k 
zgür 

ANKARA 
Mahmut Vural 
Hüsnü Dik vligil 

KOC 
Hikmet İşi 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
0. Mccdi Agun 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Fethi Tcvetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Riıat üçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarifin 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Ar tun 
Hidayet Aydmer 
Enver Kök 

AELÎ 
nen 
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BURSA 
Şeref Kayalar 

[Çekinserler] 

MAIİAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya katılmıyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneşı 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİTLİS 
Z. Nami Şereıhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangii 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Sefahattin Cizreldoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ilazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zekİ Tulnnay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Ete m Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
ÖmcL' Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç.aş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlıı 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 1 .1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir aısıl üye se

cimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 

üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Anayasa ve Adalet, ve Bütçe ve Plân 
(komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/115, 
Cumhuriyet Senatosu 1/687) (S. Sayısı : 878) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1967] 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyük ada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhaitin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıycağma dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Balkanından sözlü sorusu (6/403) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye

cilik hakkımda İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh^ 
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisine 
kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/408) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/409) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun 
sonelerden beri devam eden ceza ve tevkif 
evine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/410) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 

12. ----- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/413) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayrı Mumcuoğlu'nun; piyasadaki margarin 

(Devamı arkada) 
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darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu I 
(6/415) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artuıkmaç'm, İstanbul'da yapılan yeraltı 
ve yerüstü geçitlerinin inşaatındaki yolsuzluk 
iddialarına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/416) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/417) 

17. —- Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi j 
Fehmi Baysoy'ıın, 3908 sayılı Kanuna dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/418) J 

18. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, yabancı memleketlerdeki işçi- j 
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) j 

I I I 
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 


