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1.— GEÇEK Tü'TAHAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dik l e r i Baka- j Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne katlaı- | Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşıua ile 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik edece
ğine 'dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bil»! edinildi. 

Cumhuriyet Seuatu.su salt çoğunluğunun 1)2 
olduğuna dair 19 ucu Birleşimde bilgiye sunu
lan Başkanlık Divanı.kararının Genel Kurulun 

eki porotokolierin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı tekrar acık oya 

j sunuldu, salt çoğunluk sağlanamadığından, 'ge-
j lecek birleşimde yeniden oylanacağı bildirildi. 
| Anyasa M-ah'kemi'Sİne bir ve 

Yüksek Tl.akiml.er Kuruluna iki asıl üye se-
'ka bul üne arzı gerektiği yolunda vâki itiraz üze- ; çimi için yapılan oylamada salt çoğunluğun hu
rine tanzim olunan Başkanlık Divanı karan î Ilınmadığı an'lasıldı. 

. . . i 
okundu ve yapılan görüşmeler .sonunda 92 üye \ ile salt çoğunluğun sağlanacağı kabul edildi. 

Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müfiüüğlu; İs
tanbul Üyesi Ekrem Özden'in, geçen birle im
de, hayat pahalılığı konusundaki konuşuıaları-
na cevap olarak diğie'r senelere nisbeiie hayat 
pah a I ıiığmın: 1 t)(5(j yılında daha düşül; nisbt'iler-
i'e seyrettiğini, bugünkü fiyat artışlarının mev
simlik geçici yükselişler olduğunu belirtti. 

24 Aralık 19(>7 Salı günü saat .15 te topian-
k üzere Birlenme İG.iO' ta son veıiidi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mehmet İJ naldı 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

ŞORT LAK 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Arşla!ı Borainn, bir memurun tâyinine daiı 
sözlü soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir, (b/421) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üv\'-h 
Erdoğan Adalı'nın, Denizcilik Bankası Anonim 
Şiılceti tarafından yapılan zamlara dair sözlü 
«ora önergesi, TU aştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/422) 

Yazılı sorular 

.1. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kail il Kap
lanan, Ettik Güllüme Jİastaua'slne dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/H18) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap
lan'm, kadrosuzluktan terfi edemiyen öğretmen
lerin durumlarına dair yazılı soru önergesi, 
Millî. Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (7/-T19) 

2. _ GELEN KÂĞITLAR 

Teldif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmae'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü

züğünün 52 nci maddesinin ikiniei fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında İçtüzük teki ili (2/201) 

— 94 — 
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BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMÜ Mehmet Ünaldı 

KÂTÎPLSR : Enver Bahadırlı (Hatay) - Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

— Yeter savı vardır müzakerelere 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Hatay Üyesi Mustafa DeliveU'nin; Ak
şam Gazetesinin Taş sütununda çıkan yanla
rın aşın sol propagandası mahiyetini taşıdığına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Deliveli gündem 
•daşı ısöz istemişlerdir, buyurun. 

MUSTAFA DEL t VELÎ (Hatay)— Muhte
rem Başkan, sayın senatörler; bendenizi bu kür
süye item şey, beş dak.İka evvel okuduğum bir ma
kale olmuştur. Bugünkü Akşam Gazetesinin Tr/\ 
Sütunu yazarı olan Sayım CK'-n ^''tan'ın bir ma
kalesi beni 'bu kürsüye getirmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, her şeyden evvel şu ça
tılar altında milletvekili olarak^ senatör1 olarak 
gelen her arkadaşımın haysiyeti, şerefi, izzeti 
nefsi mevzuubahasfir. 

Sayın yazar yazdığı bir yazıda bu memleket
te ihtilâlden bahsediyor, yine bugünkü gazetede 
'biraz sonra satırlarından 'bâzılarımı okuyacağım, 
«şu gece ihtilâl vardı, Sayın Cumhuriyet Ha!lk 
Partisi Genel Başkanı da bunu kendi grupların
da ifade ettiler, beyan ettiler» diyor. 

Arkadaşlar, var mı yek mu , bunun bu kıs
mını vazifelilere bırakıyorum. Bunun beni bu
raya sevk eden sebebi ikinci kısmı. Diyor ki, 
«O gece mebus ve senatörler evlerinde yatma
dılar. Korktuklarındaıiı, kaçtıklarından» bah
sediyor. Hayır arkadaşlar, benim şu sani
yeye kadar böyle bir seydcın hakerim yektn 
ve olmadığı gibi burada milletvekili olsun, se
natör olsun, hiçbir arkadaşın şu veya bu ıh- ] 

tilâldcn korkmak suretiyle, tehlikeden kork
mak suretiyle kaçacağını tahmin etmiyorum, 
tasavvur etmiyorum. Bir mevzuda da söylemiş
tim arkadaşlar bundan evvel, haysiyetli hap-
saıne hayatı korkaklıktan daha iyidir de
miştim. Hayır arkadaşlar, evvelâ o arka
daşa söylemek isterim, Çetin Altan'a. Bu mem
lekette bir ihtilâl varsa - kendisi böyle bir 
şeyden bahsediyor - haberi varsa, haysiyetli 
•olan, namuslu olan insanlar, evvelâ bunu 
memleketin kuvvetlerine veya vazifelilerine 
ihbar eder. Yoksa, olmadan bu memlekette 
ihtilâl havası yaratmanın bu memleketin ik
tisadi şartlarına, iktisadi hayatına ne kadar 
zarar ettiğini münevver bir insan olarak 
bilmesi lâzımdır. Yanlış dahi olsa evvelâ 
bu işi tahkik etmesi, yani, makalesine 
mevzu yapmadan evvel alâkalarlardan bu 
işi tahkik etmesi lâzımdır. Hayır arkadaş
lar. Böyle değil. Okuyorum size, 20 gün ev
velki bir makalenin başını, baştan birkaç sa
tırını... 

«20 günden beri Ankara'da su altında ses
siz bir buhran hüküm sürüyordu, siyasilerin 
büyük bir kısmı göze çarpacak ölçüde bir te
lâş ve kuşku içindeydiler. Fısıltılar, fısıltı
ları kovalıyordu. Her an askerî bir darbe bek
leniyor gibi idi, âdeta. Bâzı milletvekilleri 
her ihtimale karşı geceyi evlerinde geçirmi-
yordu, başka yerlerde yatıyorlardı.» (A. P. 
sıralarından «rüya görüyordu» sesleri.) Hayır. 

— 95 — 
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İkincisi; bugünkü makalenin şu pasajları
na temas ettikten sonra mâruzâtımızı arz ede
ceğim. Arkadaşlar, bugünkü makalesinde de, 
«30 Kasımı 1 Aralık 1966 ya bağlıyan gece bir 
Hükümet darbesi tehlikesinden geettik. Bir-
eo'k mebus o gece evlerinde yatmadılar, Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Gnupunda İsmet 
Paşa da olayı doğruladı, «vahim bir tehlike 
atlattık» dedi. İktisadi konular üzerine eğile
rek Tünkiyc'nin nasıl sömürüldüğünü halk 
kütlelerine anlatmaya çalışan birçok uyanık 
yazar, çizer, siyasetçi, aydın ve genq şimdi 
bilinmez yerlerdeki, taze mezarlarında delik 
deşik vücutlariyle son uykularına çoktan dal
mış bulunacaklardı. Bu katliâmdan kazara 
kurtulanlar ise, kamplarda, zindan köşelerinde 
ne zaman doğacağı bilinmez bir çilenin karan
lık sabrını çekmiye bağlıyacaklardı;» - Şimdi 
tersine arkadaşlar, muvaffak olamazsa, ters 
'taraftan onlar gidecekmiş - Devam ediyor ma
kalesinde : «Demokrasiyi kenara iter ve ken
disinden yana bir generali diktatör yapmaya 
kalkar orada. Türkiye'de bu ihtirasta bir dik
tatör adayı bulunmuş ve neredeyse ortaya sü
rülmüş gibidir.» Sonra, daha devam ediyor : 
«Bütün uyanık, ilerici ve Türkiye'nin dâvala
rını kavramış güçler derhal birleşmeli ve ken
dilerime diktatör adaylığını açık saçık yakıştır
maya özenenler önünde derhal saf tutmalıdır
lar.» Bunlara birlesiniz, bir dikta rejimi ge
lecek, hangi taraftan? Sağdan. Hayır. 

Arkadaşlar, şunun için bunu okudum : Ben 
şahsan bu memlekette bir ihtilâlin, sağduyu 
sahibi veya bu memleketin menfaatini düşünen 
askerî kuvvetler tarafından bir ihtilâlin yapı
lacağına katiyen inanmıyorum. Nedir esibaıbı 
mucit)em : 

Arkadaşlarım, biz 27 Mayıstan sonra git
tik. Şu kürsüden bunu söylemek fırsatını da 
verdiği için Çetin Altan'a teşekkür etmek is
terim. 12 hapisane gezdim, 150 subayla karşı
laştım arkadaşlar. Bu 150 subayın içerisinden 
149 tanesinden iyilik gördük. Bir tanesi kötü
lük yapmaya kalktı, ' bir genç yedcksu'bay vak
tiyle bir dâvasında kendisine hasım olduğum 
için, bizim haysiyetimizle oynamaya kalktı. 
Fakat temas ettiğim 150 subaydan 149 tanesin
den iyilik gördük. Bu bir. 

İkincisi arkadaşlar, 27 Mayıs İhtilâli ol
muş, bütün köşeleri askerler tutmuş, her şey 

ellerinde. O günün şartlarında dahi dünya ta
rihinde hiçbir kula nasibolmıyan, dünya ta
rihinde hiçbir milletin askerlerine nasibolmıyan 
bir idare ile seçim seçim diye askerleri seçime 
zorlamış ve biz seçimlerde bu kürsüleri, bu 
mevkileri işgal etmiş durumdayız. Binaen
aleyh bu kadar şerefli bir ordunun, bu kadar 
eline geçmiş imkânlara rağmen millete, seçi
me gideceksiniz, sandıktan çıkan rey hâkim 
olacaktır, süngü hâkim olmıyacaktır, asker 
hâkim olmıyacaktır, diyen bir milletin ordu
sundan böyle ihtilâl isteği gelmez. Ne imiş 
buradaki, diktatör dediği? Kendisine minnet 
ve şükranlarımla o devirden bugüne kadar 
bağlı bulunduğum. - hapsanode yatmama rağ
men - Sayın Tural'm. birkaç gün evvel, bir 
iki ay evvel yaızmış olduğu bir tamimidir. 
Evet arkadaşlar, hepimiz arkasındayız. Bu 
memleketin Kars'ından Edirne'sine, Şimalinden 
Cenubuna kadar bütün kanını, canını vermiş 
bir milleti toprağına göz diken insanlar için 
askeri de, neferi de hepsi beraberdir. Ama 
4 - 5 komüniste, komünist yamağına veya on
ların yanında bulunan kimselere bu milleti kap
tıracak durumda değiliz. Onun için rica edi
yorum, böyle bir şey varsa, vazifelileri ha
berdar etmesini, değilse bu çatılar altında bu 
ti]> mebusun, bu tip - çıkarsa - senatörün yeri 
yoktur. 

Hepinizi hürmet ve sevgiyle selâmlarım. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

2. — Balıkesir Üyesi Nejat S arlıca'mn, 1967 
ekici tütün piyasasının açılısı münasebetiyle de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT S A I M ' J I C A L I (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Ege ekici tü
tün piyasasının önümüzdeki Cumartesi günü 
sabahleyin saat 8 den itibaren İzmir'de açıla
cağı bugünkü gazetelerde neşrolunan bir Hü
kümet bildirisiyle; öğrenilmiştir. Bütün bölge
de tesbitler yapılmış, tüccar ve tekel eksperle
ri tütünleri birer birer görmüşlerdir. Balıke
sir'den Muğla'ya kadar, Aydın civarı ve bü
tün Ege bölgesinde 400 bin aileyi ilgilendiren 
ve hemen hemen bir milyar liralık bir servet 
dağılımı neticesini doğuracak olan Ege ekici 
tütün piyasasının milletimize hayırlı olmasını 
temenni ederken Hükümetçe derhal alınması 
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lâzımgelen tedbirleri de ifade etmek için huzu-
ruuuzu işgal •ettim. Piyasanın açıldığı günler, 
bütün müstahsil alını merkezlerinde izdiham 
halinde ve tekel binaları civarında toplanmış
tır, toplanmaktadır. Müstahsil heyecanlıdır ve 
Hükümetin himayesini beklemektedir. Hükü
mete düşen vazife, müstahsili sükûna davet 
ederek onun malının değer fiyatını vereceğini 
kendisine bildirmek ve onu bilfiil himayeye geç
tiğini göstermektir. Elbette serbest alıcı, ih
racatçı tüccar kaimesini düşük tuttturmak için 
malını ucuza temine çalışacak ama, bunun 
karşısında Hükümet büyük müstahsili ve kü
çük müstahsili koruyacaktır. Bunun için, rad
yo vasıtasiylc ele geçen her fırsattan Hükümet 
faydalanmalı ve müstahsili acele etmemeye sevk 
etmelidir. 

İkincisi; aylarca ve aylarca bir bir mücade
le içinde meydana getirdiği mahsulünün eks
perlerce âdeta geri çevrilir halde görülmesine 
müstalhsıl tahammül edememektedir. Bu vesile 

ile mubayaa merkezlerinde vazife alacak olan 
tütün eksperlerine hitaıbederek, müstahsıla 
iyi muamele etmesini ve malını beğenmedik
leri zaman bile kötü ifadelerde bulunmamala
rını telkin ve tavsiye ederim. Elbette bölgenin 
Parlâmento üyeleri olarak biz, Hükümetin po
litikasını yakından izliyeceğiz ve şikâyetler 
varsa, eğer noksan bulduğumuz noktalar mev
cutsa onları da Parlâmentoların kürsülerine 
getirmeye çalışacağız. Ama bunlara lüzum gör
meden ifade edeyim ki, şayet Tekel Bakanlığı 
ve bilhassa Tekel Bakanı bu bölgede uzun 
müddet kalarak, meseleye ciddî şekilde el ko
yarsa memleketin bu büyük derdi de bir an 
önce kökünden halledilmiş ve şikâyetler, sızıl
tılar da bir anda ortadan kalkmış olur. 

Muhterem senatörler, aziz ve muhterem ar
kadaşlarım, bu görüşler altında 1967 Ege eki
ci tütün piyasasının müstahsıla ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. •— Tabiî tiye Ahmet Yıldız ve altı arka
daşının, millî eğitim politikasiyle ilgili bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/15) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme takriri var
dır, okutuyorum. 

Guımlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Atatürkçülüğün toplumsal bilince işlenmesi 

suretiyle çağdaş uygar bir uyanışın sağlanma
sında öncülük yapagelımiş o lam öğretmenlerimi-
ızıe karşı girişilen baıskı ve saldırıların, son za
manlarda zulüm halini aldığına ilişiklin haber
ler her devrimci ve Atatürkçünün gönlünde de
rin üzüntüler yanatımafctadır.. 

Son günlerde tamik olunan bâzı olaylar 
üzüntüyü de aşaralk, büyük kaygılar doğura
cak niteliktedirler.' 

Toplumsal geleceğimizin hazırlayıcıları olan 
öğretmenleri, türlü amaçlarla bölerek, birbiri
ne saldırmakla başlıyan öğretmen ve genel ola
rak devrim düşmanlığının Millî Eğitim Bakan
lığını da etkisi altına almış olduğu görülmek
tedir. 

Camiden okula ve Bakanlıktan en küçük 
k.öye kadar yaygın halde ve plânlı şekilde yü-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rütülen, bâzı olaylarda idare âmirlerinin de ka
tıldığı öğretmen aleyhtarı kampanyanın binan 
önce durdurularak, sosyal hukuk devleti fel
sefesini temel alan İkinci Cumhuriyet Türkiye-
slne yakıştırılmak istenen bu utanç verici tu
tumdan Türk Toplumunun korunması son de
rece önem kazanmış bulunmaktadır. Atatürk'
ün nutkunun okutulması, Anayasanın ilke ve 
amaçlarının öğretilmesi ve 27 Mayısın nedenle
ri ile amaçlarımdan söz edilmesini bile kovuş
turma konusu yapan Bakanlığın yanlış politi
kasının baş etken olduğu açıkça belli olan bu 
duruma yasama organlarının daha fazla seyir
ci kalaımıyacağı inancı ile, «Millî Eğitim poli
tikası» ile ilgili bir genel görüşme yapılmasının 
sağlanmasını saygı ile rica ederiz. 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yur d aküler 

Tabiî Üyö 
Haydar Tunçfcaınat 

Tabiî Üye 
Şükran Özkaya 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Tabiî Üye 
Sel âh aittin Özgür 

Talbiî Üye 
Saımi Küçük 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 
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BAŞKAN — Takrir tüzük hükümlerine uy
gun odaraik ve rilmiş'tir. Tüzüğümüzün 128 nci 
maddesi geneğinee gelecek birl'eşime gündame 
alınacaktır. 

2. — Milletlerarası Akdeniz ' Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanım 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. Sayısı .: 878) 
(D 

BAŞKAN — Gündemle ilgili 'bir taikrir var
dır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa oya konacak işiler kıs

mımda -bulunan. Milletlerarası Akdeniz Yüksek 
Zirai Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki 
Andlaşmıa ile eki protokollerinin onaylanimasııım 

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

uygun bulunduğuna dair (878) sıra sayılı Ka
nun tasarısının gö misine süresi bugün sona er
mekte bulunduğu cihetle gündemde mevcut bü
tün işlene takdimen açık oylamasının yapılıma-
smı arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
'Tralbzıom 

Aid Şalkir Ağanioğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ©diyo
rum. Kalbul edenler... Etimiyomler... Kabul edil
miştir. 

Geçen birleşimde bir itiraz vâki olmuştu. Bu 
itibarla oylama kürsüden yapılacalktır. Oy se
peti kürsüye konacaktır. 

Oylamaya Yiğit Köıkcr, Ankara'dan başlıyo
ruz. 

(Ankara Üyeısi Yiğit Kölker'den başlanarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Varsa lütfen kullansın. 

Oyunu kullanımıyan sayın üye? Yolk. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

6. — SEÇİMLER 

1. — .Anayasa Mahkemesine bir 'asıl üye se
çimi. 

BAŞKAN — 51 nci tur seçime geçiyoruz. 
Tasnif heyetini seçiyoruz. 

Osman Saim Sarıgöllü? Yolk. 
Yiğit Kölker? Yolk. 
Oaviıt Tevfik Oikyayuz? Burada. 
Turgut Cebe? Burada, 
Telkin- Arlburun? Yak. 
'Dr. Bifat Özitüııkçine ? Burada. 
Üç .kişilik tasnif heyeti seçilmiştir. 
Anayasa Malhlkemesine bir asıl üye seçimi

nin 91 nci turuna başlıyoruz. 
(Karış Üyesi Sırrı At alay'dan başlanılarak 

oylar toplandı.) 
'Seçime iştirak etmiyem sayın üye? Yolk. 
iSeçim muamelesi bitmiştir. 
Tasnif heyeti lütfen yerlerini alsınlar. 
2. — Yüksek Jlâkimler Kuruluna iki asıl üye 

secimi. 

•BAŞKAN — Sayın üyeler, seçimdeki tur
lar devanı edecek. Bu itibarla gündemlimizin 
ikinci 'maddesinde Yüksek Hâkimler Kurulu se
çimi vardır. Birinci seçimin tasnifi deviaım ©der
ken ikinci seçime geçilmesi bize valkit kaıziamidı-
raeakltır. Bu hususu oylarınTza arz edyorum. 
Kabul •edenler... Etınıiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

İkinci seçim için... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim 

ikinci seçim ile alâkalı bir önergem vardır. 
BAŞKAN — Efendim şimdi onu hahsıedecıe-

ğim. Seçim için tasnif heyetini seçiyoruz. 
Hazım Dağlı (Çankırı) ? Yok, 
Muisıtarfa Tığlı (ıSalkarya) ? Burada. 
A. Onhan Akça (Kütahya) ? Yok. 
Akif Eyidoğan (-Zonguldak) ? Burada. 
İskender Cenap Ege (Aydın) ? Burada, 
Kurul teşekkül etmiştir. 
Yüksek Hâkimler Kurulunla iki üye seçimi

ne ait Sayın Fekimi Alpaslan'ın bir takriri var-
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dır. Bu takririn de Cumhuriyet Savcılarının bu 
secime girtem'iyeoelklcri iddia edilmektedir. Ila.l-
buki bu husus daha önce Başkanlık Divanının 
vsü/jgeeindcn geçmiş, ilân safhasını da ikmal et
miştir. Seçimin de 21 ııci turuna gelinmiş ol
duğuna göne bu hususta yapılacak bir islam ol
madığımı tırz ederim. 

Secime geçiyoruz: 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Benim 

önergıettui lütfen oikuıtup oya koyunuz. Bütün 
kanuni esaslara istinadctımelk suretiyle önerge 
taikdim ettim. Olkumsun, arkadaşlar bilgi s,ah)i-
bi olsun. 

BAŞKAN — Okuyalım efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yıllardır süregelen Yükseik Hâkimler Kuru
luna seçilim esi gereken iki asıl üye ile bu defa 
açılanı bir asıl ve bir yodelk üye için, bu defa 
da mıovzuulbahis Yüksek Kurulun kuruluş ga
yesine uygun sonuç olmaya yardıımcı görümmi-
yen bir tutum içinde bulunulduğunun acısını 
arz ve ifadeye miıcoburuım. 

Bu arada, kanuni bir durumun mevcudol-
duğu da görüılmıektedir. 

Millıet Meclisinde de görüşülüp kanuni bir 
esasa bağlaman bir konuyu Yüksek Cumhuri
yet Senatosunun tetkik ve kararına takdim lü
zumuna inanıyo ram. 

Bu konu, Cumhuriyet Savcılarının Yükseik 
Hâlkimler' Kuruluna üye olup oiamıyaeağı ve 
binaenaleyh adaylığının kabul edilomiyeceği-
dir. 

Kanaatimce, Yüksek Hâkimler Kuruluna 
Cumhuriyet Savcıları seçilemezler. 

Anayasamın 143 neü maddesi, 45 sayılı Ka
nunun 8 ııci maddesi, 4521 sayılı Danıştay Ka
nununun 8 ııci maddesi Resmî Gazetenin 
14 Ağustos 1963 günlü 11480 sayılı nüshasında 
intişar eden Anayasa Mahkemesinin 15.5.1963 
günlü 169/113 sayılı Cumhuriyet Savcılarının 
hâkim olmadığına dair kararı; Yüksek Danış
tayım Cumhuriyet Savcılarının birinci sınıf hâ
kimlerle birlikte seçime katiılaıınıyacalkl arıma 
dair 22 . 9 . 1964 gün, 4086/3305 sayılı kararı, 
bu gerçeği şaşmaz bir surette teshil etuneikte-
d'ir. 

Hata, Adalet Bakanlığının Yüksek Damış-
tayda görülen bir dâva sırasında Cumhuriyet 
Savcılarınım Yükseik Hâkimler Kuruluma üye 
seçimine katılamıyaeağını savunmuş olmalarına 

I rağmen, hir Sayın Cumhuriyet Savcısına aday
lık belgesini vermesinden ve Anayasa ile 45 sa
yılı Kanunun hükümlerini ortadan kaldırmış 
olduğu Hâlkimler Kanunumundan doğmaktadır. 
Bu hataya dayanılarak yapılacak bir seçim, 
kanunlara aykırılığı sebebiyle Cumhuriyet Se
natosundan sâdır olmam abıdır. Millet Meclisi 
bunun örneğini vermiştir. 

Lûtfcdilirse, izahını da yapımalk istediğim bu 
kanuni sebeplerle, Cumhuriyet Senatosunca se-
çdliirıelk üzere adaylıklarımı koymuş bulunan 
Cumhuriyet Savcısı veya Cuımihuriy-et Savcıla
rının auay listesinden çıkarılması lüzumunu 
Yüce Senatonun takdirlerinle saygı ile arz ve 
teklif ederini. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAıŞKAN — Daha önee arz edilen sebebe 
mebni m nam ele icra edilmiyecektir. 

'Şimdi Yükseik Hâkimler Kuruluna ilki üye 
seçimine ait 21 ne i tura geçiyoruz. 

(İstanbul Üyesi Ekrem Öz dem'dem başlana
rak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullammıyam sayın üye 
var mı? Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Milletlerarası Akdeniz Yükseik Zirai Etütler 
Merkezimin kurulması haikkmda anlaşma ile eki 
protokollerin oma yi ananası nm uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısına 131 sayın üye oy 
kullanım ıs, 101 kabul, 26 ret, 4 çekiniş er oy cılk-
iniştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Tasnif heyeti mazbatasını oku
tuyorum. 

Yüksek Bask amili ğa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye için 

24 . 1 . 1967 günü yapılan seçime (86) üye ka
tı lımış ve met idede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarımda gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif heyeti 

Üye Üye 
İçel İstanbul 

C. Tevfik Okyayuz Raf at Öztürkçiıne 

Üye 
Ankara 

Turgut Cebe 

Zarfların sayımı yapılmış 86 zarflı, bir tane 
de zarf sız rey çıkmış ve salt çoğunluğun temthı 
edilemediği görülmüştür. 
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BAŞKAN — Anayasa Mahlkemııesime bir asıl 
üye seçimine 'dair 51 nci tur seçimlerine bâzı 
üyelerin oylarını 'kullanım amaları sebebiyle, 
yalnız 86 sayın üye oy kullanmış, salt çoğunluk 
sağlanamadığı için tasniif feoımdsyomu tasnife 
geçilmemiştir, arz olunur. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye se
çimine dair 21 mci tura 106 sayın üye iştirak 
'dtmiş, tastniif neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Baışlkamlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye için 

24 . 1 . 1967 günü yapılan seçime (106) üye 
(katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlarıdır. 

Arz olunur. 

'Tasnif heyeti 

Üye 
Sakarya1 

Mustafa Tığlı 

Üye 
Aydın 

Üye 
Zonguldak 

Akif 

İskender Cenap Ege 

Alpibaz Mesut 
Aydınoıl Bahattin 
Başjar Kıza 
Biödirihanoğlu Ali 
Çebıi Ahmet Salih 
Danıışioğlu Kadir 
Erideımir Lûtfi 
öelbiz'li Hasan 
Kaya Mehmet 
Kozanoğlu Yaşar 
Yalçın S ab ati 

Eyiidıoğan 

2 
2 
2. 
1 
4 

m 
7 
4 

32 
3 

67 

BAŞKAN — Hiçbir aday salt çoğunluğu 
sağlıyamadığı için 22 ncli tura devam edecıeğiz, 
rarz olunur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastıamıonu) — 
Vaziyet tebellür etmiştir, yeniden bir oylamaya 
ılüzum yak. 

BAŞKAN — Bize bir teklif vâki değil. Ay
nı taısınlif koımisyomları vazife görecekleridir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) - , 
Bir teklifimiz var efendim. 

BAŞKAN — Yerinsiniz efenidim. 
Anayasa Mahkemesine asıl üye seçiminin 

52 nci turuna geçiyoruz. Aynı yerden okumaya 
devam edeceğiz. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'dan başlamaraik 'oy
lar toplamdı) 

BAŞKAN — Seçimlere iştirak 'ötmiyen sa
yım üye var mı? Yok. Seçim muamelesi bitımiş-
ıtir. 

Gümldem halkkında üç tane takrir vardır. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adaylarım aldıkları oy sayısına göre müs-

peıt bir neticemin alınmasının ımümlkün olmadı-
ğı anlaşıldığımdan sıeıçiimleıiin gelecek birleşime 
talikini arz .ve ıtektif .ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nuısrelt Tuna 

ıSayın Başkanlığa1 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 
Kuruluma ait üye seçiminin 26 . 1 . 1967 Per
şembe günkü gündeme talik edilmesini ve di
ğer maddelere geçilmesini saygı ile arz ede
rim. 

Istamibul 
Rifat Öztünkçino 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerin neticelenmesi mümkün olamıya-

cağı anlaşıldığından başka güne bırakılması ve
ya tasnif sırasında gündemim öteki maddeleri
me .geçilmesi arz ve rica olunur. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Aşağı 
yukarı aynı mahiyettedir. G-ündemin diğer mad
desine geçilmesini istemektedir takrirler. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etımiyenler... Kabul edilmişltir. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEI 

3. — Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi 
Sıtkı Vlay hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Şimdi gündemin sunuşlar kıs
mındaki 3 ncü maddesine geçiyoruz. 

Kararı okutuyorum. 
(Karar okundu) (1) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararını ve 
muhalefet şerhlerimi dinlediniz. Müzakerelere 
geçmeden evvel usul hakkında bir takrir var
dır, evvelâ onu okutacağımı. Müzakerelerde söz 
iisitiyen arkadaşlarımı Heyeti Uımuımiyeye arz 
ediyorum: Sayın Bekata, Sayın Aydıner, Sa
yın Atalay, Sayın Kayalar, Saym Ucuzal, Sa
yın Altan, Millî Birlik G-rupu adına Sayın Ah
met Yıldız. 

Şimdi verilen takrir usul hakkında olduğu 
için onu okutacağım. 

Yalnız okutmadan evvel Anayasa Mahke
mesine bir asıl üye seçimime ait 52 nci tur neti
cesini arz ©diyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine bir asıl üye için 

24 . 1 . 1967 günü yapılan seçime (82) üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı ze
vat hizalarında gösterilen oyları almışlardır, 

Arz olunur. 

'Tasnif heyeti 
Üye Üye 
İçel İistanfbul 

C. Tıevfifc Okyayuız; Rıfat (tetürlkçime 

üye 
Anıkara 

Turgut Gebe 

Zarflar sayılmış 82 tane olduğu görülmüş
tür. Bu neticeye göre salt çoğunluk temin edi-
'lemıedlği görülmekle bu zabıt imza edildi. 

BAŞKAN — 82 saym üye oy kullanmış salt 
yoğunluk temin edilemediği için tasnif heyeti 
tasnife geçmemiştir. Ancak bu seçime bâzı üye
ler iştirak etmedikleri için burada gösterilen 
82 adedi mevcudu ifade etmemektedir. Halen 

(1) Okunan karar ve ekleri tutanağın so-
nundadır. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Senatomuzda yeter sayı mevcuttur. Başkanlık 
bu kanaattedir. 

Şimdi takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa

yın Sıtkı Ulay 26 Ocak 1962 tarihinde siyasi 
bir partiye inıtis ab etmiş bulunmasına göre Ana
yasanın 70 nei maddesinin son fıkrası sarahati 
icabı 'Talbiî Üyelik ısıfaitı merciinden başkaca bir 
karar alınmasına lüzum ve zaruret bulunmaksı
zın kendiliğinden oıtamatikman 7 Haziran 1964 
tarihinde sona ermiş bulunması Anayasanın 
âmir hükmüdür. 

2. — Anayasanın 70 nci maddesinin son
dan bir evvelki fıkrası muhtevası ve 79, 80 nci 
maddelerin sarahati arz edilen hususu kabili 
(münakaşa oilmıyacak şekilde teyidetmelktedir. 

3. — Buna göre kanunen sakıt olan bir hak 
ve müessese üzerinde müspet veya mıenfi sekil
ide her ne suretle olursa olsun hukukî netice hu
sule getirecek bir tasarrufta bulunmak huku-
ikan mümkün oılanıaz. 

Aksinin düşünülmesi nıuihal ile iştigal mâ
nasını ifade eder. 

Bu itibarla gerek Sayın Sıtkı U'lay'ın, «hak
kımda gerekli işlemin yapılmasına» dair talebi
ni havi dilekçesi ve bu 'dilekçe üzıerine üyelik 
sıfatının devamına dair Başkanlık Divanının 
27 . 3 . 1964 tarih ve 21 sayılı kararı, gerefcsie 
10 . 12 . 1966 tarihli Sıtkı Ulay'ın, istifa mektu-
'bu ve bunun Genel Kurula sunuluşu, Sayın Na-
hıit Altan ve Sayın Kemal Şenocak'ın, önergele
ri üzerine Başkanlık Divanının 30 Kasım 1966 
tarih ve 7 sayılı kararları hukukî netice husu
lüne imkân verici karar ve tasarruflar olmadı
ğı cihetle hükümsüz bulunduğu gibi Başkanlık 
Divanının şimdi müzakere konusu kararı üze
rinde yapılacak müzakereler sonunda Genel Ku
rulca alınacak kararların da müspet ve menüii 
şekilde hukukî bir netice husule getirmesi im
kânsızıdır. 

Zira 7 Haziran 1966 ıgünü Anayasının tabi
riyle .«İlk» seçim yapılmakla hukukî muamele 
tamamlanmış o tarihte Sayın Sıtkı Ulay'm, üye
lik sıfatı sona ermekle bu sıfat sakıt olmuş ve 
hukukî netice bu tarihte husule gel'miştir. 
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Durumu başlka bir tasar ruf la değiş t i rmek ] düşmesi hakkında, (lenel Kurul adına yo!kili 
ıkaıbil değildir. olan Başkanlık Divanı tahkikat yaptığı kir sı a 

_T . » - , . - , ! - , ! •• da istim etmiş ve Başkanlık .Divanı ka.ariv.le mu-
N'eıtıce : Arız edilen sebeple rf e; esasen mu- , . . '. . . ' . . . . , , . ., „ .., , 

,. , . . „ . . haseneyo ız.ns.z ve ozursuz nulundugn nıuuoeker 
z ak ere Mevzuu mıer ı Ikanunun suneitı taraboıkmm , . . , ., . . . . . . , 1 . V .,. . 

1 -,,„, için aldığı VOIIUK \'e ödenekler.n t aks i ; r l enm.s 
ne t a rzda ©eneyan eideeegıı hususuna taa l luk i k_ ,, rı , . A . olmasına raamen Savın Zeki Arsan maukemeve 
•dder mahıyöt a rz etmektedir . •• . ' ,~ , ,. . . 

müracaat etmıs \'e davanın r'cddını işlenişim. 
Anayasamın G4 noü maddes i teşriî o rgan ın I Binaenaleyh, yar ın her hangi bir şekilde bir ka-

yetki ler ini tadaıdi şekilde t ây in ve tesibit etmiş rar ittihaz ederce bu Yüksek Heyet, mahkemeleri 
ıbuluınırnaısına ve bu bak ımdan meclislerin ka- j bağlayacak bir duıuııı yaratacaktır . Bava itiraz 
aranılanın suncltii tatlbilkine dair kanar venmeye | edecek, Sayın Sıtkı l Hay İn karşısına «işle iamı-
yotlkisi bulunımadığınıa göre yeıtfci h u d u d u n u ) huriyet Senatosu (îenel Kurulu senin hakkı:.da 
iaşan ve kıuvvcJtler ayrıl ığı prensibini zedeliyc- î 7 Haziran i;)G4 tarihinde üyelik sıraları;: dümm-
cıeık şekilde bir k a r a r i t t ihazına Anayasa halkı- j si karar ım vermiş idi.» şeklinde hukukî bağisrı 
m m d a n imlkân bu lunmadığ ından mieiseilemin önceden kapsıyan î)ir kanun çıkarmış alacayız. 
Anayasa hükümler ine uygum olarak yetki l i Bu kesin hüküm çıktığı takdirde önergeye iştirak 
idar i ve adlî kaza organlar ınca gereği yap ık etmeme imkânı yok. önerge doğru. Ama öuer-
ma'k üzere bu mevzuun Gonıel Kuru lda muza- 1 -ede dikkatinizi çekerim, peşin bir hüküm var. 
Ikeresine yer olmadığına k a r a r verilmesini arz -y7 Haziran İ!)G4 te üye.'.!; sıfatının düdüğüm bc--
ve teklif ederim. Iırtillyor. Müzakere ed.lrcek husus burada. Kıy-

XT ,. „, ... .., ci. ~ ... .. meili arkadaşlarım pes n b.r ln.kiim rem-. o. lar \e 
Uşak 'Scnaltonu! Sivas Senatörü v , , • , ' 

-.- „ ., , , , . , . / - i i -ı ondan sonra, dıvorkrr ur r r ı v ı r o i t m : mahal \ ov-
M. Faıik A t a y u r t Ahmet Çekemoglu i * , . . . . , . ' , 

I tur . i>iı' te:-::ıt \ c çekişme içindeni. ier. Bu ,se,,op-
B A S K A N — Savın Sırrı Atalay takr i r hak ! İv. bu hüküm camiyi t akdi rde r sürak od'ym uz, 

kında m i l . Lehinde veya aleyhinde?... j müzakereye mahal yok. Zaten okunan muhale-
S I M I I A T A L A Y (Kars) _ Aleyhimkv j ^ ^'hhldti ^ ^ ^ ' ^ ' - ' ^ okmuhğau 

savunmuş imlunuy^ruz. Ama görüşlerimiz ay. ı. 
B A Ş K A N — Buyurun . j 27 H a r t .1ÜG4 tar ihl i Başkanl ık Divanı k a n ı n 
-.-.T*-r.-r *mAT t \7 / . - \ -i. ı > a , ikim v o muteber olduğu için yeni bir kara r n'ma-
SI I tRI ATALAY (Kars) — Muhrercm a irca- j ^ • -

, 1 „ .. 1 • •• ı - ı - ı ya bizum y o K t u r . i.îıı seb(U).l-e müzakereye 1 lüzum 
d a s l a r ı m , eğe r ö n e r g e d e peşin bir y a r g ı olmasa av j •> ; _ ' , - , - • , 
, r T - k .-ı ı r ı- ı ı , « ı-,v--., y«)kl;ur. i>ız oe müzakereye lüzum olmadığı ka-
hukukı t a sa r ru t l a r ve Meclis karar lar ının inrvu- j J ^ _ J . . . 

, . „ . J.1 • • ı •! ı •• 1 msuıdayız. Ama. ı;a gıtnis maksat ıtımırivlv orr-
kı mahıvctlerı ve mesnetleri rcaoı ileri sürülen go- , . . . ., , ' "; 

.. * . , . , . . . . , ı- a u ı n a e n lar id ı . r rsaclaslanmız pc un i>ir bu
ruş doğru ve verinde ıdı. Yanı, konunun bir _ . . . . ' 

, „ ! kum veriyorlar. Diyarlar ki, 7 Haziranda, bıt-
Meclis karar ı olarak görüşülmesine mikan olma- \ . . .,. , , . . . . . . . 

I ü a ı r . J>jnac-naıeyh hv.ku.m veaıymauuuz, mu-
dığı volunda ktuıd'eriyle birleşmek mümkün de- , , , ', , -,,. . . . . . . . 

^ • . . . | ^aam-eye nıaJıal yo:aur. Bu ayrı yoldan huvıim 
ğîldir. Ve esas hakkındaki göı üsmeve esas olan j , ' M , ,', \ , . .. 
fo ' ' ' vermiş oluyorsunuz. Lsas hakkında buraua hu-
asıl mühim bu .konudur . Yani bir Meclis kararı j )^\;U]l vermi:-; oiu'.Oiru;um (Je^ekce :-ri a.ı-a-ı '--1-
konıısu bahis mevzuu değildir. Ama muhterem ar- j ; ,0< ; , ; o : ı;n mzÎKlfi hüküm saklı. Bu se')ep!e va mü-
kadaşımm önergelerinde peşin bir yargı vardır. ] ; , akere (alilir, esası giii'üşülür vcvuıhut ınüzala-eye 
Sayın Sıtkı Ulay'm üyelik sıfatının 7 Haziran. ınalıai olmaılmı ica .atsız ve şartsız kabul e d l ' r 
1964 tarihinde düştüğü hükmünü v e r y o r l a y ar J' ].>„ K e] ) ep! ı ; tak/b- muhteviyatı itibariyle haksız, 
kadaşlarımız. Bu hükmü veriyorlar, ondan sonra | ;j

aicat haksızb'd rvtlm-ic i <.'•[ i l : i : a r \ l e de ; : ,;u • ." 
da müzakereye malıal olmadığım söylüyorlar, j yeı-.;n(io bir harekettir . Bu .sebeple arkadaşları-
İşte bu olmaz. Hem hüküm vereceks-niz, hem de | mız «7 Haziran İ!)Ö4 te sona ermiştir» ön yargı-
görüşülmesine mahal olmadığını söyliyceeksiıuz. | tarım çıkarsınlar iştira!-, edelim. Aksi takdn-de 
Sebebi ne, mahzurlar ı ne"! Bu hükmü verdin ya- j iştirak etmeye imkan yeki ur. Ve bu şeküde bir 
r m her hangi bir şekilde - Savın Zeki Arsamda > karar alınmaz. Hem esas hakkında fikrini \ e r 
olduğu gibi, - Zeki Arsan yur t dışında, olmasına j hem müzakereye mahal yoktur, de. Bu Yüksek 
ve vazife yapmamasına rağmen üyelik sıfatının j Heyet böyle bir çıkmaza sekummaz arkadaşlar. 
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BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu. 
AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; takd-.m 
ettiğim önerge usul bakımından Anayasanın 
70 nci maddesi muvacehesinde keyfiyetin Sena
to Genel Kurulunda ve Divanda görüşülmeni 
ve karara bağlanmasını imkânsız bulunan bir hu
kukî müesseseyi açıklamak içindir. 

Sayın Sırrı Atalay, bugünkü konuşma! ariy-
le sübjektif bir görüşü ifade etmek niyeti al
tında önergemin gerekçe kısmına yanlış mâna ver
mek istediler, önergem iki kısımdır: 1 - 2 - 3 
diye numaralanmada neticeyi, arz etmek iste
diğim hukukî neticeyi ve bir karara bağlan
masını istediğim neticeyi izah etmek için ve 
onu hukukî mesnetlere bağlamak için göste
rilen gerekçelerdir. Bu gerekçeler münhasıran 
Anayasanın 70 nci maddesine dayanmaktadır. 
70 nci maddesinin sen fıkrasına dayanmakta
dır. Şu mevzuun muhterem Heyeti Umunıiyede 
görüşülmesinin hukukan imkânsız olduğunu 
ifade etmek için Anayasanın 70 nci maddesi
nin son fıkrasının ifade ettiği mânanın bir hak
kı, bir müesseseyi ıskat eden bir netice tevlide-
diyor mu, etmiyor mu? Bunun izahında zaru
ret vardır. Yoksa Sayın Sıtkı Ulay'ın senatör
lük sıfatının zail olduğuna dair peşin olarak 
verilmiş bir hükmü ifade etmek kasıt ve niye
tine matuf değildir. Biz diyoruz ki, önergemiz
de 70 nci maddenin son fıkrası ilk seçimde se
natörlük sıfatının sona ereceğini âmir bir hü
küm olarak ifade etmektedir. Bu âmir hükmün 
ifade ettiği mâna, Sayın Sıtkı Ulay'a taallûk 
eden «tabiî üyelik» sıfatının ıskatını tazanı-
mun eden bir hukukî neticedir. Ve bu itibar
la bu hukukî netice 7 Haziran 1964 tarihinde 
tamamlanmıştır. Artık kanunun tamamlamış 
olan bir mevzuun Genel Kurulda ve Divanda 
görüşülmesine hukukan imkân düşünülemez. 
Sayın Sırrı Atalay benim bu şekildeki müta
lâamı kendi noktai nazarlarından başka şekil
de tefsir ve mütalâa etmek istediler.» Ben 
iştirak ediyorum önergeye netice itibariyle, ha
kikaten bu mevzuun görüşülmesine lüzum yok
tur. Çünkü daha evvel Başkanlık Divanınca bu 
mevzuda verilmiş bir karar vardır. Böyle bir 
karar var iken artık bu mevzuun tekrar Cfe-
nel Kurala getirilmesinde ve Divanda müza
kere konusu edilmesinde mesağ yoktur, şeklin
de mütalâa ediyorlar ve bu mütalâalarını Di

vanın bidayetinde verilmiş karara istinadettir-
;.ıek istiyorlar. Bendenizin önergem tetkik edi
lirse, buna bendeniz de iştirak etmiyorum. Hiç
bir suretle ne Divan, ne Heyeti Umumiye bu 
mevzuda karar vermek yetkisini haiz değildir. 
Çünkü, bu mevzu önergemde de tasrih etti cim 
veçhile kanunun süresi tatbikine taallûk eden 
bir mevzudur. Anayasanın 64 ncü maddesi, 
meclislerin yetkilerini tadadi şekilde tâyin ve 
tesbit etmiştir. Bu tadadi şekilde tâyin ve tes
bit edilen hususlar arasında her hangi bir su
retle kanunların tatbikatına taallûk eden bir 
mevzu üzerinde meclislerin karar verebilece-

i ğine dair bir hüküm yoktur. Ve esasen olma-
| ması da gerekir. Çünkü Anayasanın Aııayasa,-
! ya hâkim olan kuvvetler ayrılığı prensibi 

böyle bir hüküm konulmasına mânidir. Me
seleyi bu zaviyeden tetkik edince önergemde 

} arz ettiğim veçhile bu mevzuun Senatoda gö-
! rüsülmesine ve bir karara bağlanmasına huku-
! kî imkân yoktur. Senatoda kabul edelim ki, 
\ bir karar verdik ve şöyle kabul edelim: Seııa-
j to Sayın Sıtkı Ulay'ın senatörlüğünün 6 yıl de-
! vamına karar verdi. Böyle bir kararın huku-
| kan muteber olabilmesi için hukukî bir netice 
; tevlidetmesi lâzımgelir. Hukukî netice tevlidet-
! menin ifade ettiği mâna Senatonun bu kararı 
j diğer organları bağlayıcı mahiyet arz etmek

tedir. Yarın bu mevzu bu karara rağmen bir 
[ adlî ihtilâf, bir idari ihtilâf mevzuu olur da 
i o takdirde Senato bu şekilde karar vermiştir, 
i diye mahkeme Senatonun kararı ile bağlana-
! rak ona ittıba etmeye mecbur mudur? Böyle 
I bir mecburiyeti kabul etmeye katiyen imkân 
i yoktur, arkadaşlar.. 

I Yarın şöyle bir hâdise çıkabilir. Bir misal 
arz edeyim: Anayasanın muayyen mevzularda 
karar nisabını tesbit ettiği bâzı kanunlar var
dır. Meselâ karar nisabı bâzı kanunların mü
zakeresinde saltçoğunlukla verilir, tamsayının 
salt çoğunluyla verilir der. Kaimi edelim ki 
bir kanunu müzakere ediyoruz, bu mevzua gi-

I ren bir kanunu müzakere ediyoruz. Salt ço
ğunluk 93 olarak bu kanunun kabulüne dair 
karar verdik. Fakat bu 93 üzerinde Sıtkı 
Ulay'ın da reyi inzimam etti ve bu suretle 93 ol
du. Halbuki şayet yarın adlî ve, idari merci
lerce verilecek kararda Sıtkı Ulay'ın 7 Hazi
ran 1964 tarihinde Senatörlük sıfatının sakıt 
olduğuna karar verilecek olursa o kanun, ka-
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mm olma 'hüviyetini iktisa'betmcmiş sayılır. 
Burada kaydı ihtiyati olara1,?; şurasını arz ede
yim; Sayın Sırrı Atalay'ın muhalefet şerhin
de bir husus var, pralömanter rejimlerde ka
rarlar, karara 'iştirak eden üyelerin sıfatları 
teşriî yetkiyi haiz olmasalar bile o kararlar 
muteberdir, şeklinde. Buna iştirak ediyor, bu 
'bir teamüldür, diyorlar. Öyle bir teamül var
dır. Fakat arkadaşlarım, bu teamül, hakların
da yetkili mercilerce karar ittihaz edilmesi ge
rekli olan üyeler hakkındadır. Meselâ Anaya
sanın 80 nci umdesinde bâzı sebeplerle senatör
lük ve milletvekilliği sıfatının düşmesi keyfi
yeti mevzubahistir. Bu şekilde bir senatörlük 
ve milletvekilliği sıfatının sona ermesi için 
80 nci madde aidolduğu meclislerce karar ve
rilmesi keyfiyetini şart koşmuştur. Bir sena
tör arkadaşımız bu 80 nci maddenin hakkında 
tatbikini gerektiren hususları kendi nefsinde, 
kendi zatında toplamıştır. Fakat bununla bera-
her birçok kanunların müzakeresine iştirak et
miş birçok reyler vermiştir. Fakat sonradan 
hakkında 80 nci madde tatbik edilmiş, ve o 
fiilin vukubulduğu andan itibaren senatörlük 
sıfatı zail olmuştur. Bu takdirde bunun iştirak 
ettiği kanunu hükümsüz saymaya inik;.;; yok
tur. Sırrı Atalay'ın iştirak ettiği şekilde buna 
iştirak ediyorum. Fakat hiçbir suretle senatör
lük sıfatı kalmamış sakıt olmuş bir kimsenin 
iştirakiyle çıkan bir kanun, kanun hüviyetini 
iktisabetmez. Bu itibarla Sayın Sırrı Atalay'ın 
bu mevzudaki fikirlerine iştirak etmeye kana
atimce imkân yoktur. Benim fazlasiyle konuş
mama sizleri işgal etmeye heyecanım de mâ
nidir, Benim mâruzâtım bu kadardır. Önerge
min Anayasa muvacehesinde tamamen isabetli 
olduğuna kaaniim. İltifatınıza mazhar olmasını 
arz ve istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var. Onu da 
okutacağım. Önergeler her ne kadar usul hak
kında verilmiş önergelerse de esası da kapsa
dığı cihetle tarihi ve hukukî bir karar vermek 
mevkiinde bulunan Yüksek Senatonun esas 
hakkındaki müzakeresinden sonra bu takrirler 
aykırılık derecesine göre oylanacaktır, arz ede
rim. Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özü: Sıtkı Ulay'm sentörlüğü hakkında. 

Sayın Sıtkı Ulay'ın senatörlüğünün devam 
edip etmediği hakkında karar verilmesini isti-
yen takrirler üzerine Yüksek Senato Genel Ku
rulunca mumaileyhin vâki istifam sebebi ile 
artık karar ittihazına lüzum ve imkân kalma
mıştır. 

Çünkü: Teşriî Meclislerden istifa kabule 
bağlı bir muamele değildir, tek taraflı olarak 
vukuu anında hüküm ifade eden bir keyfiyet
tir. Senatonun halledebileceği husus bir Sena
to üyesinin, bir Senato üyesi olarak, vazifeye 
(levam ve oylamaya iştirak yetkisi olup olma
dığı hususudur ki istila ile Sayın Sıtkı Ulay'
ın Senato üyesi olarak vazifeye devanı ve oy
lamaya iştirak etmesi imkânı kalmamıştır. 
Buınetice Senatonun hallelımeKİ ııııatl ııibolan luı-
:us artık kendiliğinden halledilmiştir. Hukukî 
tâbbi ile maksat hâsıl olmuştur. Mâruf bir 
hukuk ve mantık kaidesidir ki hâsıl olan bit
eyi tahsile kıyam etmek abesle iştigal etme

ye müncer olacağından batıldır. Buna rağmen 
Sayın Sıtkı Ulay'm sıfatının daha evvelki bir 
tarihte sona ermiş olup olmadığını araştırmak 
hak ve salâhiyeti, bunun malî ve sair yünler
imi doğuracağı neticeler üzerinde karar vere-

.•ek olan kaza mercilerine aittir. Yüksek Sena-
ijmııı kaza salâhiyeti yoktur. Hattâ her iki 
teşriî Meclise niyaheteıı vazife gören Dilekçe 
Komisyonunun kuruluşu hakkında 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 numaralı bendi 
mucibince Teşriî Meclisler, bu gibi halli kaza 
vıercil erine aidolau işlerde karar vermekten 
memnudurlar. Bu sebeplerle Sayın Sıtkı Ulay'
ın senatörlük sıfatının istifasından evvelki 
bir zamanda kalkmış olup olmadığının Yüksek 
Senaifo tarafından karara bağlanması hukukan 
mümkün değildir. 

İşi siyasi noktadan incelersek yine doğru ol-
.ıadığı neticesine varırız. Şöyle ki: 

Sayın Sıtkı Ulay istifasının da başında ken
di durumunun belirtilmesini yazılı bir dilekçe 
de i962 yılında istemiş, kendine şimdiki mü-
Lalâanamelerde söylendiği gibi o vakit 1964 yı
lında senatörlük sıfatının sona ereceği bildiril-
aemiş, aksine olarak şifahen yapıldığı anlaşı

lan bir beyanla sıfatının 1968 de sona ereceği 
jildirilmiş ve 1964 yılında ise o şifahi bildirinin 
muhtevası bir Başkanlık Divanı kararı olarak 
resmen tes'bit edilmiş ve vazifesine devamına 
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resmen muvafakat olunmuş ve buna müsteni
den de vazifesine devam etmiş ve tahsisatı da 
ısalâllıiyet'li anakaraların imzaları ile ıte'kammül 
eden resmi muamelelere müsteniden kendisine 
ödenmiştir, bu ödeniş Senato katı hesabının 
Genel Kurulca tasdiki ile tasviboiunmuştur. 

Haddizatında, üzerinde iki türlü de düşü
nülmeye müsaidolan bu hususta doğru veya 
yanlış olsun bir ciheti tercih ve fiilen tatbik 
ettikten sonra Senatonun kendi, kendini it
ham etmesine ve üstelik kendi oturduğu dalı 
kesercesine 1964 yılından beri Sayın Sıtkı 
Ulay'm iştirak ettiği Senato celselerinde ki ve
rilen oyların muallel olması durumuna düşül
mesi basiretli bir siyasi hareket ve karar ola
maz. Ve böyle bir yol tutulması Yüksek Se
natonun haiz olduğu yücelik vasfı ile telif edi
lemez. Zaten aksi yola gidilirse hâdisede suç
suz olarak tahsisat alanın değil, bir Başkanlık 
Divanı kararma dayanarak ona tahsisatını ve
renlerin ve verilmesini Senato katî hesabının 
Genel Kurulca tasdiki .kararma iştirak eden 
bütün senatörlerin sorumluluğuna müncer 
olur ki bu cihetlerin halli tamamen salahiyetli 
kaza mercilerine ait ve Yüksek Senatonun va
zife salâhiyetinden hariçtir. 

O halde Sayın Sıtkı Ulay'm vâki istifası 
ısdbobi ile filhal vsenaltörlük sıfatı kalmadığı
na göre artık onun bu sıfatının hangi tariht'1 

zail olduğunun Senatoca karara bağlanmasına 
lüzum ve imkân kalmadığından bunun böyle
ce Genel Kurulun kararma bağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanmea S.Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 13 .12 . 1966 ta
rih ve 14 ncü Birleşimde Yüksek Heyetiniz bir 
karar almıştır. Bu karara göre, meselenin esası 
hakkında Başkanlık Divanı bir karar verecek 
ve bu karar Yüksek Heyetinizde müzakere edi
lecekti. Bu karara meibni müzakerelere başlıyo
ruz. Millî Birlik Grupu adına Sayın Yıldız, bu
yurun. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, bi-
dayeten verilmiş olan karara mebni müzakere
lerden sonra verilmiş olan takrirlerin oylanaca
ğına mütedair olan bu ididanm biz aleyhinde-
yiz bunu arz etmek istiyorum. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanme U 
S. Ü.) — Takririm üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, 1 nci takririn le
hinde ve aleyhinde konuşmalar vâki olmuştur. 
2 nci takririn aleyhinde söz verebilirim. Buyu
runuz Sayın Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, yerimden Başkanlığa hitaben 1 
nci takririn bütün müzakerelerden sonra oyla
nacağına mütedair olan tebliğinize muterizim 
dedim. O halde bana usul hakkında söz lütfe
derken Başkanlık Divanı muteriz olduğum ci
hete matuf izahat vermeye beni buraya dâıvet 
etmeliydi. Şimdi ikinci takrir hakkında benim 
söyliyeceklerimi veya Heyeti Umum'iyeuin söy-
llyeceklerini birinci takrirde olduğu gibi yine 
takaddüm ederek Başkanlık Divanı söylemiş 
oldu. Ne dedi Başkanlık Divanı? Evvelce bu 
müzakereler cereyan etmiştir. Sayın Aydmer'in, 
vermiş olduğu takrire müşabih takrirler veril
miş ve müzakereler cereyan etmiştir. Başkanlık 
Divanına karar vermek üzere dosya sunulmuş, 
'bir karar verilmiş, Başkanlık Divanı kararını 
getirmiş, bu karar müzakere edilecektir buyur
dular. Şimdi benim bu Başkanlık Divanının şu 
Heyeti Umumiyeye vâki tebliğine bir itirazım 
olamaz. Ben ancak şuna muterizim. Sayın Sırrı 
Atalay haklıdır, Sayın Ahmet Çekemoğlu ar
kadaşımız da haklıdır. Ahmet Çekemoğlu arka
daşımız bir takrir sunmuş, demiş ki, «Anayasa
nın 70 nci maddesi muvacehesinde hulasaten Ge
nel Kurul bir karar ittihazına yetkili değildir» 
demiştir. Fakat keşke ve orada da hemen bir 
karar vermiş, Genel Kurulu bir emrivaki ile 
karşı karşıya bulundurmuş, demiş ki ; 7.6.1966 
tarihinde üyelik sıfatı son bulmakta idi, Sayın 
Sıtkı Ulay'm. Bu noktaya matuf olarak Sayın 
Sırrı Atalay'm beyanlarına aynen iştirak ede
rim. Keşke benim şahsi noktai nazarıma göre ve 
esasa mütaallik müzakerelere (girdiğimiz tak
dirde arza çalışacağım sebepten dolayı kolluk 
işlerine taallûk eden hâdiseler buralara kadar 
gelmemeli idi. Nasıl ki, vaktiyle meselâ, Necip 
Danişoğlu arkadaşımız 1964 seçimlerini kazana
maz da buraya gelmez iken o seçimlerde buraya 
teşrif etmiş olan Sıtkı Ulay hakkında Başkan
lık Divanı o meş'hnr kararını değil, fakat kolluk 
işlerine taallûk eden vazifesini ifa etmiş olsay
dı da, bu meseleler buraya gelmeseydi. Ama ne 
yapalım ki, bir emrivaki oldu geldi. Binaenaleyh 
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bir Başkanlık Divanı kararı mevcut. Biz bu Baş
kanlık Divanı kararı hakkında Heyeti Umumi
ye müspet veya menfi bir sonuca varmak zaru-
retindeyiz. O halde Başkanlığın iştirak etmedi
ğim tarafı şu; bir takrir var, Çekcmoğlu arka
daşım lütfetmişler, haklı olduğu tarafını naçiza
ne görüşüme göre izah etmeye çalıştım. Sırrı 
A'talay 'arkadaşıma da hak vermemek mümkün 
değildir. Çünkü bir Başkanlık Divanı kararı 
vardır. O halde şu açıdan meseleyi ele alarak 
Yüksek Genel Kurulun berveçhi peşin şu takri
rin oylanması ve neticeye varıldıktan sonra, çok 
temenni ederim, müspet neticeye varıldıktan 
sonra, Umumi Heyet bakımından yani takrir ile 
Umumi Heyetin tezahür eden arzusuna muvazi 
'bir neticeye varıldıktan sonra, esasa girelim 
meseleyi enine 'boyuna görüşelim. Başkanlık Di
vanının kararı hakkında da Genel Kurulun ka
rarını tescil ettirelim ve badema ve ancak bun
dan sonradır ki, tahaddüs etmesini asla arzu 
etmediğimiz böyle hâdiseler bir daha zuhur et
mez. Çünkü, Genel Kurulun tesibit ve tescil edil
miş bir kararını elde etmiş oluyoruz, saygıla
rımla. 

BAŞKAN —• Sayın Hidayet Aydmer arka
daşımızın takriri geçen .birleşimde 'okunmuş, 
oylanmış ve reddedilmiştir. (A. P. sıralarından 
anlaşılamıyan müdahaleler) Bir dakika efendim. 
Sayın Kayalar'm, ifade ettikleri hususa gelince: 
Demin arz ettiğim gibi bundan önce Yüksek He
yetiniz bir karar almış ve demiş ki, bu kararda 
Başkanlık Divanı meselenin esası hakkında bir' 
karar verecek ve ben bu kararı müzakere ede
ceğim diye bir karar vermiş. Binaenaleyh şimdi 
bir takrirle bundan evvel verilmiş olan bir ka
rarı ortadan kaldırmaya matuf bir hareketin 
içerisine giremeyiz. Bn sebepten verilmiş, usu
lüne uygun olarak verilmiş olan takrirleri okut
tum. Bir önceki birleşimde alınmış olan karara 
göre müzakereye geçeceğiz. 

Müzakere neticesinde ancak bir oylamaya gi
deceğiz. Şimdi oyladığımız takrirde (Gürültü
ler) bir dakika, Sayın Çeke'moğılu'nun takririni 
şimdi oyladığımız takdirde bundan önceki Yük
sek Heyetinizin almış olduğu karar ortadan kal
kacaktır. Bu sebeple oylamaya gidemiyeceğira. 
Müzakereye başlıyoruz. 

AHMET ÇEKEiM'OĞLU (Sivas) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim söz veremiyeceğim, sı
ranız geldiği zaman konuşur'sunuz. Sayın Yıldız 
buyurunuz. 

AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz verdim Beyefendi. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 

Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, Sıtkı Ulay sorunu türlü yönlerden 
çok ilginç, ıbir konudur. Bütün yönleriyle incele
nip eleştirilmesi gereken konunun, önce Sayın 
Ulay'la ilgili kısmına kısaca değindikten sonra 
Yüce Senatomuz bakımından üzerinde durulması 
gereken noktalara ilişkin görüşlerimizi belirte
ceğim. Konuyu mümkün olduğu ölçüde genişli
ğine, derinliğine yüksek takdirlerinize sunmak 
istiyorum. 

Sayın Ulay, bütün politikacılarımıza örnek 
olacak çok güzel her zaman kolay kolay herke
sin yapamıyacağı şekilde bir davranışla konu
nun kendisiyle ilgili yönünü sonuçlandırmıştır. 
Bir partiye girer girmez Sayın Ulay Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına müracaat ederek hakkın
da Anayasanın 70 nci maddenin uygulanması 
yönünden bir karar .alınmasını 'istem,'ştür. Ge
nel Kurul bildiğimiz şekilde birkaç kez Ge
nel Kurulu, da durumdan haberdar etmiş, 
üyesi bulunduğu Meclise beslediği saygının 
ve alınması gereken kararının gerekliliğini 
açıklamıştır. Başkanlık Divanınca da kendi
sine rebliğ edilen 'karara uygun ıolarak 'Cum
huriyet Senatosu üyeliğine cle'vam etmiştir. 

Durum yeniden tartışma konusu yapılınca 
geçen Martta, 1966 yılı Martında bu kür
süden çekilme niyetini açıklamıştır. Hakkı 
olan ve Başkanlık Divanınca kendisine bil
dirilen ve süreli şekilde uygulanagelen bir 
karar varken yetkisiz söylentilere karşı gös
terdiği aşırı duyarlığı, yererek çekilme ka
rarını uygulamamasını kendisinden rica ettik. 
Gerekli değil dedik hakkınızdır; hakkınızda 
Başkanlık Divanının da kararı var, yetkisiz 
söylentilere dayanarak çekilmeniz doğru de
ğildir. Israrlı rica lan m iz a karşı statülerin
de değişiklik yapmaktan vazgeçtiler. Son ola
rak iki arkadaşımızın önergeleriyV ilişkin 
Başkanlık Divanı kararının Genel Kurıd tar
tışmaya başlar başlamaz yine Sayın Ulay 
son ve kesin kararını vererek aramızdan ay-
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rılmıştır. En mahkûm edici suçlarla bile suç
lanan kimselerin alınım ak berrak hesap ver
meye hazırım diyemediği bir devirde Sayın 
Ulay bir söylenti ve bir tartışmaya karsı 
bu hareketi yaptığı için Meclis üyeliğinin ge
lecekteki itibarına en büyük bir puvan kat
mış bulunuyor. Bu bakımdan Sayın Ulay'm 
hareketini takdirle karşılıyorum, kendisini 
saygı ile grupumuz adına selâmlıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, meselenin Sayın Ulay']a 
olan yönünü bitirdikten s-onra, şimdi konu
nun Cumhuriyet Senatosu bakımından in 
ödenmesine geçiyorum. Önce usul yönünden 
bilindiği üzere Sayın Ulay'm müracaatına 
karşılık !olarak Başkanlık Divanımız, üyeliğfl-
nin altı yıl süreceğine ilişkin bir karar aldı 
ve üyeye bildirdi. Sayın Suat Hayri Ür
güplü Başkanlığı zamanında konu görüşü
lerek aynı yönde bir görüş birliğine varıl
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bununla ilgin 
yazılı bir karar olmamakla beraber böyle bir 
karar yoktur ama, görüşülmüş Başkanlık 
Divanında. Görüşmeye katılan sayın arka
daşlarımızın tanıklığı bizim seviyedeki bir 
kurul için yeter bir kanıttır. Arkadaşla
rımız, bu iş görüşüldü, dediği takdirde, ya
zılı. bir karar olmasa da her halde kanıtları 
etkileyecek derecede değer taşır. Sayın 
Aka'nın başkanlığındaki Divanın kararına sü
resi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadan ke
sinleşmiş olması Tüzüğümüzün açık bir hük 
mü gereğidir. Aradan geçen İki Senato (Seçi
minde kararın kesinliğinden başka, kazanıl
mış bir hakkın meydana gelmiş olduğunun 
kanıtını da teşkil etmektedir. Üye de. Sayın 
Ulay da, Genel Kurul tarafından dolayısiylo 
kabu1 edilmiş, haberimiz olduğu için, ;ki sf-
çim geçtiği için, iki üç - yıl geçtiğ için, he
pimizin bildiği bir konu olduğu için, Grn'1! 
Kurulca da dolayısiyle 'kabul edilmiş hak
lardan yararlana gelmiştir, iki arkadaşı
mızın son önergeleri bütün bu işlemleri 
Anayasha dışı ve haksız olarak nitelemekte
dir. Başkanlık Divanının kararı bu şekilde 
nitelenen önergelere dayanmaktadır. 

Önergede kullanılan ve üyelerin birbirlerine 
karşı göstermeleri gereken en asgari nezaket 
ve saygı ile bağdaşmıyan ifadelerin siyasal 
geleneklerimiz bakımından temsil ettikleri mo

ral düşüklüğünün ibretle değerlendirilmesi hu
susunu tarihe bırakıyoruz. Bir insan yıllarca 
beraber çalıştığı bir üye arkadaşı için bu dili 
ne zaman kullanır, hangi ruh halli içinde kul
lanır, bunların değerlendirilmesini, değerlen
dirsin diye, istiyerek tarihe1 bırakıyoruz. 

Fakat Başkanlık Divanını en ağır şekilde 
suçlayan, hattâ Anayasayı çiğnemiş gösteren 
sözler karşısında hepimizi temsil eden Divanın 
tutumunu anlamak çok güçtür, bu suçlamaya 
karşı. Başkanlık Divanının bu tutumunu üyelik 
hakkımıza dayanarak kınıyoruz, hakkınız yoktur, 
diyoruz. Başkanlık Divanı böyle bir suçlama al
tında, bu durumda olamaz. Hepimizi temsil eden, 
suçluluğu benimser bir tutumda görünen Baş
kanlık Divanının önergelere ilişkin işlemi de, 
İçtüzüğümüze aykırıdır. Sayın Kaplan bunları 
burada etraflıca anlattılar. 12 ne i madde üzerin
de tartışma yapmıyoruz. Tüzüğümüzün 12 nci 
maddesindeki usulü kastediyorum. Bunları Sa
yın Kaplan burada anlattığı için bugün ü:;cı'nle 
durmuyoruz. Yani Başkanlığın önerge üzerinde 
yaptığı içlem de İçtüzüğe aykırıdır. Başkanlığa 
her hangi bir üye bu tip bir itirazda bulunursa 
Divan derhal seferber olarak bir kararla Genel 
Kurula mı gelir? Herkes Başkanlık Divanına 
böyle bir şey yazarsa derhal karar alır, öyle mi 
gelir? Elbette buna hayır demek gerekir. Eğer 
bir karar alınması gerekiyorsa, hele bu tip, çok 
önemli, Sayın Başkanın da buyurdukları gibi 
hattâ tarihî bir karar alınması gerekiyorsa, bir 
Anayasa konusudur; çünkü, böyle bir durum 
söz konusu ise Danışma Kurulunu toplamak ge
rekmez mi idi? Olağan işlerin görüşülmesinde 
dahi toplanan Danışma Kurulu böyle önemli bir 

konu için toplanma gerekliği nedense duyulma
mıştır. Devlet hayatında süreklilik esas olduğu
na göre ve bir makamın aldığı kararın, sadece onu 
alanları değil, makamı da bağlı kılacağı gerçeği 
karcısında aynı Divanın uygulanmakta olan bir 
eski kararı varken, birinci halde, yani ilk görüş
tüğümüz zaman hiçbir karar almamışken, sonra 
da tam tersi bir karar alarak huzurumuza nasıl 
gelebiliyor, bu nasıl yorumlanabilir, Başkanlık 
Divanının bu tutumu? Evet Devlet hayatında sü
reklilik vardır, daha acık konuşalım, bir Hükü
mette, bir iktidarda, bir yönetim veya Devlet ör
gütü içinde süreklilik ifade eden bir kurulun al
dığı kararları ondan sonra gelenler, yoktur, diye-
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cek tarzda bir tutumdur, bu. İhtilâlde bizden ev
velki bütün suçlarını teşhir ettiğimiz bir iktidarın 
bütün kararlarını tanıdık. İçerde ve dışarda, ki
şilere karşı, devletlere karşı hattâ yakındığımız, 
yerdiğimiz ikili anlaşmaları bile. O zamanın 
Dışişleri Bakanına, Komite olarak, emir verdik, 
inceleyin, dedik. Fakat birden bire değişiklik ya
pılması için de etraflı konuşma gerektiği inancı 
içinde karar almıştık. Bizden evvelki hükümetle
rin, böyle ihtilâllerde değiştiği halde, kararını 
yürürlükte gören bir zihniyet Türkiye Cumhuri
yetinde varken; şimdi hiç ihtilâl yok, üyelerin 
bir kısmı da aynı insanlardır, diyor ki, benden 
evvelki Divanın kararını tanımıyorum.. İşte bizim 
üzerinde durduğumuz önemli noktalardan birisi 
•budur. Eski kararı haksız mı kabul ediyor bu
günkü Divan? O halde onu alan Divan suç işle
miş demektir. Suçlu gösteriyor onu, haksız karar 
yaptın diyor. Peki o kararı bu Divan da bir yıl
dan fazla uygulamış. O halde suç saydığı, hak
sız saydığı bir kararı bu Divan da bir yıldan faz
la uygulamış. 

Demek ki, bu Divan da, suça katıldığını kabul 
ediyor. Olayı bütün yönleriyle bilen Genel Kurul 
da bu suçu onaylamış bile bile, üç yıldır bÖ3Tlc. 
Diyor ki, arkadaşlarımız üç yıldır birinci Divan 
haksızdır, kusurludur, ikinci Divan bunu uygu
lamış kusurludur, biz de biliyoruz, biz de kusur
luyuz. Sadece sayın iki arkadaşımız kusuru ka
bul etmiyorlar. Bugünkü Başkanlık Divanı, di
ğer bir yadırgadığımız yönü, neden sadece öner-
gecilerin, yani önergeyi verenlerin isteklerine 
uyan görüşleri Genel Kurula sunuyor da ilk du
rumda, eski kararın bilimsel gerekçesini sunmu
yor? Onların önergelerini destek]iyen görüşleri 
getiriyor, eski kararın gerekçesini sunmuyor? Bu 
kadar önemli konuda, neden sadece, dikkatinizi 
çekerim, bu kadar önemli bir konuda neden sade
ce A. P. li olan ve kararları önceden bilinen ko
misyon üyelerinin görüşleri ile yetiniyor da bir 
bilim kurulunun görüşlerini almak gerekliliğini 
duymuyor? Sanırım ki, A. P. li olan bir Başkan 
da bu hassas noktaya dikkat etmeli idi. Eski Di
vanın aldığı kararda, şimdilik, demesini gerekçe 
olarak arkadaşlarımız söz konusu ediyorlar. Bu
nun bir aykırılığı yoktur. «Şimdilik» demiştir, 
Divan aldığı kararda. Elbette ki, Divanın aldığı 
karara itiraz olursa yeniden tartışılır, onun için 
itiraz anma kadar «şimdilik» itibardadır böyle 
bir karar gayet normal bir şeydir, bu Başkanlık 

Divanı son kararı almış durumda olamaz. Almış 
kararı, Tüzük gereğince itiraz edilir veya edilmez. 
Bunu bilemiyeceğine göre dediği husus bir gerek
çe olmaz. Tersine Tüzüğün gereğidir. Bir müra
caat yapılmadığı sözleri de hem önergede, hem de 
arkadaşlarımızın tartışmasında ileri sürülüyor. 
Bir müracaat yapılmadığı için böyle bir karar 
yeniden tartışılmalı. İyi ya yapılmamış, iste
memişler, Tüzük gereğince karar kesinleşmiş. 
Uygulanmakta olan bir karardan dönmek ile Baş
kanlık Divanı kendisinden önceki Divanı kusur
lu gösterdiği gibi, suç nevinden olan bir kararı 
bir yıl uygulamak suretiyle kendisi de suça ka
tıldığını itiraf etmektedir. Çünkü, önerge kara
rı suç saymaktadır da ondan. İşte usûl yönün
den bu ölçüde sakat ve her halde hepimizin elbir
liği ile düzeltmemiz gereken bir karar ile karşı 
karşıyayız. 

Esas yönünden şimdi görüşlerimizi sunaca
ğız. Sayın arkadaşlarım, Anayasanın kesin hük
müne göre senatörlük altı yıldır. Ceza, veya özel 
durumlar dışında bu süre indirilemez. Çekilme 
ya da bizim Anayasada olduğu gibi düzenleyici 
hükümler veya, üyelikten, üyelik hakkını yitirme, 
bunun dışında Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin 
altı yıldan aşağı olacağına ilişkin hiçbir hükmü 
kimse gösteremez. Cumhuriyet Senatosunun ilk 
kuruluşu döneminde sürekliliğin sağlanması ama
cı ile 1/3 yenilemeyi öngören 73 ncü ve geçici 
10 ncu maddenin düzenleyici hükümleri dışında 
- bu düzenleyici hükümleri ve süreleri kısaltı
yor, - bunun düzenleyici hükümleri dışında çe
kilme, ya da üyelikle bağdaşmıyan haller olma
dıkça sürenin azaltılabileceğine ilişkin belirttiği
miz gibi hiçbir hükme Anayasada rastlananı az. 
Tabiî üyeler için düzenleyici bükümler söz ko
nusu olamaz. O halde düzenleyici hükümleri il
gilendiren hususlar tabiî üyeler için söz konusu 
değildir. Sayın Aka, Sayın Yalçuk ve Sayın 
Ucuzal için alman altı yılı bitirme kararın da 
anagerekçesi bu idi, 6 yılı bitireceklerdi. Yoksa 
bu sayın arkadaşların derhal seçime girmeleri 
gerektiği kanısını veren hükümler, başka türlü 
yorumlanamazdı. 

Çünkü bu konu o zaman da tartışıldı. Böyle 
görüşü olanlar da vardı. Biz 6 yıl olduğuna ina
nan Millî Birlik Grupu olarak o günde bu sayın 
arkadaşlarımın üyeliklerinin bitmediği kanaatin
de, idik ve açıkladık. Yani arkadaşlarımız A. P. li 
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idiler illâ onlar gitsinler diye bir arzu bizde yok
tu. Onun için söylemek isterim ki, başından beri 
biz buna inanıyoruz. Senatomuzun ilk, bir ve 
ikinci seçimleri Anayasada belirtildiği üzere, 
geçici onuncu maddede belirtildiği üzere, bir de
fa madde de gerçi normal değil, düzenleyici hü
kümlerdir ve düzenleyici seçimlerdir bunlar. 
70 nci madde için esas alınamazlar. Senatonun 
dönemi yoktur, diyor sayın arkadaşlarım. Doğru, 
Senatonun dönemi yoktur. Ama senatörlüğün sü
resi vardır. Bunu, bu süreyi kısaltmak yetkisi 
kimsede bulunamaz. Konunun en can alıcı nokta
sı Anayasa ile belirtilen senatörlük süresini üye
likle bağdaşmıyan haller ve düzenleyici hüküm
leri dışında - ki, bunlar 73 ncü madde ile geçici 
10 ncu madde kapsamına giriyor - bu üyelik sü
resini kimsenin kısaltamıyacağı ve bir senatörün 
üyelik sıfatının düşemiyeceğidir. Bizim iddiamız 
bu teze dayanıyor. Cankurtaran simidi gibi kul
lanılmak istenen 70 nci maddedeki Tabiî Senatör
lerin diğer senatörlerin tabi oldukları hükümlere 
tabi olması hükmü iyi anlaşılmalıdır. Bu hükmü 
de izninizle arz edeyim, Millî Birlik Komitesi koy
durdu. Bu hüküm bir bakımdan tabiî senatör
lere bir ayrıcalık tanınmayacaktır, diyor. Bir im
tiyazı yoktur, diğerleri gibidir. Ama, diğerleri 
gibidir deyince bir çelişme oluyor, ancak diyor, 
amaçları aynı olan, 73 ncü madde ile geçici 10 ncu 
madde «amaçları aynı olan, düzenleyici hüküm
leri getiren bu iki madde onlara, uygulanmaz.» 
diyor. Belki bunu söylemese de olabilirdi. Ama, 
kanun tekniğinde söylenmiştir. 

O halde görülüyor ki, bu maddenin 70 nci 
maddedeki kayıtta bir imtiyazları yoktur, an
cak, imtiyazları yok ama, genel seçimle gelen 
ve Cumhurbaşkanı kontenjanından gelen üye
lerin tabi olduğu düzenleyici hükümlere de 
tabi değildirler. Tabidir, demek, bizim için 
73 ncü maddenin birinci fıkrası ve ikinci fık
rası ve geçici 10 ncu maddenin bu şekilde 
yorumlanması sadece bir zorlama olur. Esa
sen maddede ikisi de aynı amaçta olan mad
deleri beralber söylüyor. Bâzı arkadaşlar. diyor 
k i ; 70 nci maddenin ilk fıkrasında senatörlük 
altı yıldır, bu süre de TaJbiî Senatörler için uy
gun değildir. Yani onlar için bu madde uygu
lanmadığına göre, altı yıla dayanan bir iddia 
yetersizdir, demek istiyor. Halbuki madde, 
sadece burada düzenleyici hükümler aldığı 
belli ki, ikisini berajber alıyor. Öbürü düzen

leyici hüküm değildir ki, talbi oldukları hü
kümlere tabidir, diyor. Haklarını kısıtlıyan 
bir tarafı söylemiyor. Onun için bunu oraya 
bağlamak mümkün değildir. Eğer böyle olsay
dı, bunu kaıbul edersiniz ki, kanun tekniğinde 
ayrı bir referans olacaktır. 70 nci maddenin 
falan fıkrası da onlara uygulanmaz, demesi ge
rekirdi. 

Anayasa, senatörlüğün süresi altı yıldır, 
kaydını koyduktan sonra, diyoruz ki, düzen
leyici hükümler dışında maddenin altı yılı Ta
biî Senatörler için kısaltıcı yönde yorumlamak 
mümkün değildir. Bu maddede Taibiî Üyelerin 
hareketlerini düzenliyen ve kısıtlıyan bir ka
yıt konmuştur elbette. Tabiî Senatörlerin dü
zenleyici hükümler dışında olduğunu ve arz 
ettiğim giibi diğer üyelerle farkının bu iki nok
tada olduğunu söylemesi, esasen yeni statüleri 
gereğidir. Ama, Anayasa bunu söylemiştir. 

Aynı hükümlere bağlılık kaydının şimdi 
diğer yönünü alıyorum. Arkadaşlarımız diyor 
ki; bakın aynı hükümlere bağlısınız. Doğru. 
Aynı hükümlere bağlı isek üç sayın arkadaşı
mız Sayın Ucuzal, Sayın Aka ve Sayın Yalçuk, 
altı yılı tamamlıyaeağı kanısına vardığımıza 
göre, dürüstçe bir kanaat olarak, aynı hüküm
lere tabi isek neden bir Tabiî Senatörün, ilk 
süresi 6 yıl oluyor diyemiyorsunuz? Aynı hü
kümlere talbisiniz. O halde, aynı hükümlere 
tabi, keyfi istediği yerde bu hükme talbi, key
fi istemediği yerde başka yere taibisiniz, de
mek anlamına gelir, işte arz ediyoruz. Denili
yor ki, bu üç arkadaş 6 yılı tamamlayıncaya 
kadar düzenleyici hükümlere geçtiği için se
natörlüğe devam edecekler. Aynı hükme ta-
biyiz, diyorsunuz, tabiî senatörlerle. Ama bu
raya gelince hayır siz tabiî senatör olduğunuz 
için müsaade ediniz de bunu size reva görmüyo
ruz, der gilbi bir mantık var burada. Bunu 
anlamak mümkün değildir. (Soldan, anlaşıl-
mıyan bir müdahale) Altı yıl Sayın Aka. Şim
di Sayın Aka bu kararda vardır. 

BAŞKAN — Lütfen müdajhale etmeyin efen
dim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Gerçekten 
Tabiî Senatörler, diğer senatörlerle aynı hü
kümlere talbi olduklarına göre, arkadaşlarımız 
da dürüst bir kanaat açıklıyarak bu altı yılı 
Sıtkı Ulay için de geçerli saymaları gerekirdi. 
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Bu bakımdan üç sayın senatör için alman ka
rarı Sayın Sıtkı Ulay için de yanılmaz bir ör
nek olarak belirtiyoruz ve diyoruz ki; onlar 
için alman bu kararın dayanağı Saym Sıtkı 
Ulay için neden geçerli değildir. Görülüyor ki, 
hak veren hükümler bile, bu hükümleri bile 
kısıtlamak için yorumlanmaktadır Anayasa, 
Senatörlüğün en az süresini smırlıyan Anaya
sa hükmünü bir üyenin aleyhine kısıtlayıcı şe
kilde kullanmıya girişmek, kanaatimizce 78 nci 
maddeye benzer, bir uygulamaya haksız yere 
başvurmak olur. Üyelikle bağdaşamıyan hal
lere benzer bir yorumlamaya başvurmak olur. 
Konunun Yüce Kurulunuz ve kamuoyunca da
ha iyi anlaşılmasına yardım edeceği inancı ile 
izninizle A. P. nin olayla ilgili tutumuna da 
kısaca değinmek istiyorum. Bu tutum Anaya
sanın ruhuna aykırıdır. A. P. Grupunda konu
nun ele almışı Anayasanın ruhuna aykırıdır. 
Anayasanın yasama dokunulmazlığı 79 ncu 
madde... 

BAŞKAN — Saym Yıldız, konu A. P. Gru
punda görüşülmüş değildir, A. P. nin parti 
olarak bu hususta bir görüşü mevcut değildir. 
Binaenaleyh, Başkanlık Divanı kararı üzerin
de görüşün, teşekkür ederim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Estağfurul
lah efendim, şimdi tartışma konumuz orada 
olmuştur. Saym Başkan, belki Başkanvekili 
olduğu için katılmadılar. Ben açıkça bunu bi
liyorum. Bilen üyeler de buradadırlar. Onun 
için bu olmazsa, buradaki arkadaşların bir kıs
mının başka türlü oy vereceklerini bildiğim 
için açıklıyorum. Anayasanın 79 ncu maddesi 
karara etkilidir. Çünkü yasama dokunulmazlı
ğı ve 90 ncı madde, soruşturma maddelerinde 
belirtilen yani kişilerin hak ve özgürlükleriyle 
ilgili konularda, gruplar görüşemez, karar 
alamaz, diyor. Çünkü gruplarda politik etki
ler olabilir. Vicdani kanıları açıkça, açıklama 
fırsatını üyeler bulamaz diye bu hüküm konul
muştur. 

Şimdi, gerçekten bu maddelerde öngörülen 
hususlar, normal yasama eylemleri değildirler 
de ondan. 

Şimdi, Saym Başkan her halde bunu bilmi
yorlar sanıyorum. Ben de vaktiyle buradan 
bir söz kullandım, arkadaşlarım tepki göster
diler. Eğer bir önyargınız yoksa, dedim. Ar

kadaşlarım protesto ettiler, önyargımız, pe
şin hükmümüz yoktur, böyle bir şey grupta 
konuşulmadı, dediler. Sonra, mantığına çok 
güvendiğim ve kendisine saygı beslediğim bir 
arkadaşla da diğer arkadaşların huzurunda, 
C H. P. li birkaç arkadaşın huzurunda, şöyle 
bir konuşmamız oldu; adını söylemiyeceğl'm, 
gerekirse kendisi açıklar burada bugün. De
di ki : «İyi konuştun ama şu peşin hükmü 
niye ortaya attın?» Ben de dedim ki : «Peşin 
hükmünüz yok mu beyefendi?» «Hayır» dedi. 
«katiyen görüşmedik.» «Peki sizin vicdani ka
naatiniz nedir?» «Benim kanaatim başka» de
di, «ama ben grup eğilimine uymak zorunda
yım.» 

Şimdi görüyorsunuz arkadaş açıkça peşin 
hükmümüz y.)k, grupta konuşmr.dık ama, ben 
grup eğilimine uymak zorundayım, dediğine gü
re görüyoımmuz her ne kadar konuşulmadı 
•diyorsa da bir grup eğilimi vardır; Çünkü ko
ridorda konuşuyoruz. Arkadaşlarımızın bir kıs
mı bizim görüşlerimizi paylaşıyor. İçeriye geli
yoruz. Bu arkadaşların elleri bir türlü bizim 
yönde kalkmıyor. 

İşte Sayın Başkan, toplantıda bulunmadı
ğı için olacak bunu bilmiyor. Biz biliyoruz ve 
sanırım ki, arkadaş da reddedemez. Grupta 
konuşulmamış ama eğilim teobiti adı altında ka
rar alınmış. İşte bu arkadaşlara diyoruz ki, 
bu karar sizi bağlamasın, Anayasaya aykırıdır 
böyle bir karar varsa. Siz de vicdanî hareket
lerini"! kullanarak, oylarınızı biliyoruz, bize 
söylediğinize göre, bizim lehimizde kullanma 
durmrundamnız, kullarımız. Bunu söylemek için 
bunu "mirada .söz konusu ettik. 

Saym arkadaşlar. Ulay konumum üzüntüy
le belirtmek isteriz ki. politik amaçlıdır, öyle 
görünüyor. Ulay konusu politik amaçlı görü
nüyor. Bunun için bunu açıktan, mertçe söyle
mek yerine takınılan kaçamaklı tutumu açığa 
vurmak suretiyle çok muhtacokluğııoıuz siyasal 
ahlâk bakımından bir hizmette bulunabileceği
mize inanıyoruz? Önemi yoktur bugün alaca
ğımı:/: kararın, muhalefet şerhini yazanlar da 
belirtmiştir. Bir şey değiştirmiyor, bir şey ge
tirmiyor. Ama bir tutumun ve tarih huzurun
da bu konunun herkes tarafından anlaşma şek
lini belirtmek içindir. Saym Ürgüplü Başkan
lığında bu konu görüşülürken itiraz etaıiyeıı 
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ve Sayın Aka Başkanlığında varılan karara da 
itiraz ctmiyerı ve iki yıl süreyle Genel Kurula 
hiç ses çıkarmayan Sayın Adalet Partili arka
daşlarımıza soruyoruz. Bu geçen sürede deği
şen nedir? 

Aynı Senato, aynı Anayasa ve aynı İçtü
zük. Değişen çoğunluktur. Değişen Adalet Par
tisinin Senatoda çoğunluk alınış olması. Bunun 
ö'tesinde hiçbir değişiklik yoktur. O halde de
mektir ki, Anayasa, İçtüzük ve hepsi bizim ço
ğunluğumuza bağlıdır diyen bir zihniyetle 
karşı karşıya geldiğimiz için, bunu belirtiyo
rum. Esas konu da budur. O halde konu 
ne Anayasa, ne İçtüzük, ne şu ve ne de 
budur, Sayın Sıtkı Ulay ile bir Adalet Partisi 
konusudur. Böyle görünüyor. Çünkü bu parti 
dışındaki ve tarafsız herkes bizim görüşümüze 
benzer tezler savunuyor. Hattâ yazı yazanlar 
da vardır. Sayın Adalet Partisinden- konuşan
lar da vardır, ama Sıtkı Ulay Adalet Partisi 
konusu olduğu için tüm parti bu yönde oy 
kullanıyor. Bunu burada böyle söylediğimiz 
için Sayın Başbakanın çıkıp yine bizi yermiyece-
ğ'mi sanıyorum. 

Soruyorum; samimî olarak soruyorum: Ko
nu gerçekten Adalet Partisi için bu kadar ha
yati midir? Bunu anlatsa sayın a"kadaşlarımız 
biz de onlara yardımcı oluruz. Eğer bu kadar 
hayati ise, Başkanlık Divanında konunun esas
lı bir incelenmesiyle hukuk değeri olan bir ka
rara varılabilmesi için yeter bir sabır bile gös
terilmediğine tanık okluk, bundan önce; ama 
sabırsızlık vardır. Eski karara oy verenler, hat
ta çok işleri olduğunu bildiğimiz bakanlar bil'c 
o gün Ulay aleyhinde oy kullanmak fırsatın^ 
kaçırmamak için Senatoda hazır idiler. Buradan 
ayrılmadılar. Bu işe neden bu kadar önem ve
rildiğini, anlıyamadım. Hatıtâ ertesi günü yunt 
dışına gidecek olan Sayın Dışişleri Bakanı Çağ-
layangil bile buradan ayrılmadı. Yani Ulay'm 
üyeliği o günler çok önemli konu olan Kıb
rıs'a Çek silâhlarının götürülmesinden çok dalın 
önemli idi Sayın Çağlayangil için, burada otur
du, ayrılmadı. Böyle bir tutum içinde bulunan
ların jlbebtc sözlerimizi haklı bir cevap olarak 
değorlendrmeleri gerekir. Ve sayın Adale: 
Partisi arkadaşlara şimdi hitaöediyorum. Ana
yasanın osprind'e... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika çok 
istirham ediyorum. Adalet Partisi henüz bir 
görüş oltaya koymamış. Bu meselede parti gru-
pu adına söz istiyen olmamış. Siz bir partiyi 
hedef olarak alıyorsunuz, esa-s meseleyi bir ta
rafa bırakıyorsunuz. İstirham ediyorum. Esas 
mesele üzerinde görüşlerinizi söyleyiniz. Çünkü, 
bu bir sataşma mahiyeti taşır, parti söz isteyip 
size cevap verir, mesele uzar, uzatmak niyetin
de değilsek lütfen sadece karar üzerinde gö
rüşelim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan çok memnun oluruz. Arkadaşlar eğer bu 
fikirlerini düzeltirlerse bundan dolayı söz alır
larsa biz de hoşnut kalırız. Bu şüphemiz de gi
der. Ama konu şimdiye kadar böyle geliyor. 

Adalet Partisinin dışında konuya muhalif 
olan kalmıyor. Onun için mecburuz, bu tarafın 
gerekçesini arz ettim, hukukî değildir, inancı
mız bu, arkadaşlar söylesin hukukidir, desinler. 
Hukukî değildir, siyasidir. Siyasi olunca bu 
.siyr setin bir tarafı var şiddetle ısrar ediyor. 
Bizde arkadaşlarımıza hitabediyoruz, diyoruz 
!:i, bu ısrarınızda bâzı arkadaşlarımızı da bağ-
oyan kararınızdan vazgeçin, vicdani kanaat
lerini serbestçe arkadaşlar da izhar etsin. 

Burada" konuşuldu geçen defa, nasıl konu
şulmadı. Kaç arkadaş burada açıkça konuyu 
parti adına da getirdi bizi de hedef alarak ko
nuştu, hattâ suçladı bile. 

Anayasanın çiğnenir:esinde çok titiziz. Ana
yasa çılneniyor cnun için geliyoruz, dendi. Biz 
de diyoruz ki, Anayasanın çiğnetmesinde o ka
dar titiz değilsiniz, gibi geliyor bize. Öyle ti
tiz olsanız 114 ncü maddeyi ve 132 nci madde
yi kenara atan bir tatbikata da. isyan edersi
niz, Anayasanın o hakle sa^unumısu değilsi-
ııiz; Başka konu var, bundan vazgeçiniz, rica
nız bu. Bir sonuç da doğurmayacağı halde yan
lış karar olmasın diye rica ediyoruz. 

Bâzı sayın arkadaşlar hukuk görüşümüz 
'ilân bütün bu konulan tartıştıkları için Sa-
ym Başkan beni bağışlasın, biz de bunu söylc-
nek durumunda kaldık. Yoksa eğer şuradaki 
'görünüşü ile bir parti işi olmasaydı bunu söy-
lemiyecektik. Sadece Tüzük ve Anayasa konu-
uuıu ele alacaktık. Fakat parti işi halindedir. 
Arz ettik ki, Sayın Ulayda olan yönü bitmiş-
ir. Haysiyetli bir a.damm yanacağı gibi 

«Martta da çekileceğim» dedi tartışılınca da gel-
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di, çekildi. Ama biz bunu Senatonun kararı yö
nünden inceliyoruz. 

Şimdi karara, yine dönüyorum, Sayın Baş
kanın, Başkanlık Divanının bu kararı, gerçek
te Divanı ve Senatoyu güç duruma düşürdü
ğü tezine dayanarak kınıyoruz. Haksızdır di
yoruz. Çünkü hem kendisine heim de Senatoya 
gölge getirmektedir. Sayın Ulay'm üyeliğinin 
geçerliliğini kabul ettiki, çekilmesi, geçen defa 
sunuş yapıldı. Başkanlık Divanı geçen defa 
Sayın Ulay'm çekilmesini, üyeliğin devam etti
ğini kabul ettiği için sunuşu yapıldı. Hiçbir 
itiraz da olmadı. Sonra yine bakıyoruz bir iti
razla karşılaşıyoruz. İşte bu bize şüphe getiri
yor. Demek bâzı olaylar böyle çıkarken hiç
bir itiraz yok, arkadaşlarımıza, sonra bir il
hanı bir şeyler otluyor, bir iki gün sonra bakı
yoruz eskiden itiraz etmedikleri tezin aleyhin
de bir tezle geliyorlar. İşte bu bizi şüphelen
dirdiği için açıklarsa, söz verirse, Sayın Baş
kan isterlerse benim sözlerimi sataşma saysın
lar, söz verirse memnun olurum. 

O halde sonuç olarak sözlerimizi bitirirken 
arz edelim: Şu durum karar vermek haline 
gelmiştir. 

1. Evvelce bir karar alınmıştır. Başkanlık 
Divanı onu bir yıl uygulamıştır. Bugünkü Baş
kanlık Divanı da bir karar almamış o eski ka
rarı bir yıl uygulamış. Şimdiki iddia Anayasa
ya aykırı ve haksızdır. Bunun karara bağlan
ması gerekir. Anayasaya aykırı ve haksız ise 
bu divanlar suç işlemiştir. Çünkü bu bir ani 
iş de değildir, yıllarca devam etmiştir. Genel 
Kurulun tutumu nedir? Genel Kurul bildiği 
halde yıllarca yanlış bir kararı uygulamıştır. 
Sonra sayın üye, üye değilken burada oturmuş 
oy vermiş, kanunlar çıkmıştır. İki tezi Sayın 
Çekemoğlu ile Sırrı Ataılay tartıştılar ama bir 
yerine dokunmadılar. Evet, bir üye hakkında 
karar verildiği an üyeliği düşer. Ondan evvel 
suç, işlemiş olabilir, üyeliği düşebilir, o suçtan 
itibaren katıldığı oylamalar sayılmaz diye bir 
hüküm yoktur, sayılır. Çünkü karar verildiği 
ana kadar durumu belli değildir. Durumu bel
li olmıyan bir olay dolayısiyle, bir üyenin vak
tiyle işlediği bir olay dolayısiyle, üyeliğinin 
düştüğüne (karar verdiği ana kadar durumu 
belli değildir. Oylamaya katılmıştır. Sayın 
Sıtkı Ulay'm durumunda iddianız böyle değil, 
Sıtkı Ulay durumunda diyorsunuzki hayır 

bu bir karar gerektirmez, Anayasanın hüküm
leri açıktır. Bir tartışmayı da gerektirmez. Sa
yın Sıtkı Ulay'm 19G4 yılında üyeliği düşmüş
tür. Ohalde o günden bugüne kadar çıkan ka
nunlar nedir? Onu Sayın Çe'kemoğlu'da söyle
diler, tez burada çok önemli tez; suç işlenmiş 
bir durum. Sanık durumunda iken seneler geç
miş olabilir. Karar alınıncaya kadar sanık, o 
kusurlu değil. Her şeyi yapar muteberdir. Bu 
bir hukuk anlayışıdır. Buna saygımız var, ama 
şimdiki iddia bu değil. Karar alınması da lü
zumsuzdur. Anayasa açıktır. Üyelik 1964 Ha
ziranında düşmüştür. O halde niçin burada 
oturdu? Tek oyla çoğunluk sağladığımız za
manlar, tek oyla (kanun geçirdiğimiz zaman
lar ki, Seçim Kanununun pek çok maddeleri 
de böyle geçti. O kanunla gelen, seçilen arka
daşlarımız da bunu düşünmeli. O kanun nedir? 
Gecen bütün kanunlar nedir? Bütün bu çık
maz yaratmaktaki amaç nedir? Sıtkı Ulay do
layısiyle bütün bu çıkmazları Senato Başkan
lığı gölgeli, ikisi de gölgeli kabul ediyor,boy-
nunu büküyor. Genel Kurul haberli ses çıkar
mamış. İki yılda kanunlar çıkmış. İddia o ka
nunlar, falan günden itibaren muteber değil
dir, diye bir hüküm. İşte biz diyoruz ki, bir şey 
doğurmuyor, hiç sonuç vermiyor, bir şey de
ğiştirmiyor, sadece bir hırs ve hınç besliyen 
belki arkadaşların tahrikiyle Adalet Partisini 
tenzih ederim, parti tümüyle böyle bir şey de 
olamaz; çünkü ifadeleri kullanan arkadaşların 
ifadelerinden böyle bir şey olduğu anlaşılıyor. 
İradesi böyle. Bunlara kapılıp Senato için iler
de düzeltilmesi bile güç bir karara niçin varı
yoruz bir değişiklik yapmıyacağı halde? İşte 
esas tez bu noktada birleşiyor. Bir çıkmazı ge
reksiz şekilde yaratıyoruz. Sayın arkadaşlar 
her yönü ile çok düşündürücü olan bu konu 
önemle incelenmelidir. Gereksiz yerde Başkan
lık Divanı bu Senato üzerine gölge düşürmek 
ve yıllarca sürecek, yasama sonuçları üzerin
de tartışma açacak bir karar vermemiz gerek
sizdir, diyoruz. Kendi kendimize, hem Başkan
lığımızı hem de Genel Kurulumuzu ve hem de 
çıkardığımız kanunları tartışma konusu yapa
cak bir karara... Neden zorlanıp geliyoruz? Esa
sında hukuka da aykırı olduğunu savunuyo
ruz. İşte buna meydan vermemek, vermiyecek 
bir karara varacağınız umudu ile bu görüşle
rimizi savunduk ve savunuyoruz ki, Adalet Par-
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tili arkadaşlarımız dâhil hiçbir adına eğilim 
değil, parti kararı deyin ne derseniz, deyin böy
le bir baskının altında da kalmadan rahatça oy
larını kullanırlarsa bu çıkmazdan, Cumhuriyet 
Senatosu kurtulur. Hiçbir sonuç vermiyen bir 
çıkmazı yaratmak, sağ duyu ile bağdaşamaz 
kanısındayız. Bu (kanının paylaşılacağı umudu 
ile hepinizi Millî Birlik Grupu adına saygıla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Sıtkı Ulay'm istifa konusu ve istifasından ön-4 

ce talbiî senatörlük mevzunun bildiğiniz seyri 
bugün huzurunuzda bir tartışma ve karar ko
nusu haline gelmiş bulunuyor. Bugüne kadar 
çok şey söylenmiş ve fakat bir esas nokta her 
nedense unutulmuş olduğundan ben ise bu esas 
noktada kararın alınırken bütün arkadaşlara 
son derece rahat ve isafbetle karar verme imkâ
nını sağlıyacağmı düşündüğümden küçük bir 
kronolojik tahlili yaptıktan sonra kararlarınız 
üzerinde çok müessir olacağına kaarii bulun
duğum argümanı arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, Sıtkı Ulay Tabiî Senatör 
idi. Bildiğiniz gibi 26 Ocak 1962 de kendisinin 
bir siyasi partiye intisabı dolayısiyle hakkında 
Anayasanın 70 nci maddesinin tatbikini isti-
yen dilekçesini Senatonun Başkanlığına vermiş 
yani, kandisine bu konuda düşen vazifeyi yap
mış bulunmaktadır. Senato Başkanlığı bu di
lekçeyi aldıktan tam iki sene iki ay sonra, bir 
karar vermiş ve bu kararında da Anayasanın 
senatörlük için tanıdığı süre 6 yıl olduğu, kıs
mi seçimlerin bu süreyi bozmıyacağı, mülâha-
hazası hâkim olduğu içindir ki Ulay'm 6 yıl
lık süresi bittikten sonra ayrılabileceğini Se
nato Başkanlık Divanı kararı haline koymuş, 
ve Sayın Ulay o tarihten istifa ettiği tarihe ka
dar aramızda vazife görmüştür. Bu arada Sayın 
Sıtkı Ulay çeşitli mevzular dolayısiyle huzu
runuza adı daima gelmiş ve getirilmiştir. Me
selâ, Millî Birlik kuruluşunun içinde bizim ba
sılı bulunan vesikanın 11 nci sayfasında ol
duğu gibi gelmiş verdiği dilekçeyi burada te-
yid etmiş. Ondan sonra gene gelmiş Millî Bir
lik Grupu Başkanı Sıtkı Ulay'm Yönetim Ku
rulu üyeliğine seçildiğini ifade etmiş. Sonra 
1965 yılında gene Millî Birlik Grupu Başkanı, 

Sıtkı Ulay'm parti başkanlığına seçilmiş oldu
ğunu ve bu suretle grupundan ayrıldığını ifa
de etmiş. Ondan sonra gene 1965 yılında Sayın 
Sıtkı Ulay kendi durumunu gelmiş huzurunuz
da bir konuşma ile açıklamış. Bütün bunlar 
geçmiş ve hakkında her hangi bir işlem yapılma
mış. 

Şimdi arkadaşlarını 'burada arz edeceğim 
konuyu bu kronolojik sıradan sonra süratle 
gelmiş olmak için Sıtkı Ulay'm istifa tarihi
ne kadarki durumu Senatonun bütün çalışma 
hayatı içinde her hangi normal yetkili bir 
senatörün durumundan farksız olarak cereyan 
etmiştir. Ödeneğini almış, oy kullanmış, konuş
muş ve istifa tarihine kadar kendisi bir sena
tör olarak vazife ifa etmiştir. Şimdi, burada 
mühim olan basit bir iki şeyi göstereyim 
1 Kasım 1966 da hepinize Cumhuriyet Sena
tosunun albümü dağıtılmış, bunun 9 ncu say
fasında Sıtkı Ulay'm, senatör olarak fotoğrafı 
basılmış, bunu kim yapmış? Başkanlık Divanı 
yapmış. Demek ki, o tarihte Senatör idi. On
dan sonra şu Cumhuriyet Senatosunun genel 
fihristinin 123 mcü sayfasında Sıtkı Ulay'm 
istifa tarihine kadar hir çok konuşmalar yap
tığı sırayla yer almış ve tutanaklara geçmiş. 

Şimdi arkadaşlarım, bu böyle iken günün 
birinde Sayın Nah.it Altan arkadaşımız Sayın 
Ulay'm Senatörlüğünün 1964 de yapılan ilk 
kısmi seçimlerde sona ermesi lâzımgeldiği mü
lâhazası ile Divana bir müracaatta bululmuş, 
Divan kendi kararını eklemeden bizim Anaya
sa ve Adalet Komisyonundan kendisi için mü
talâa istemiş. Anayasa ve Adalet Komisyonu
muz toplanmış Heyeti Umumiye için rapor 
değil, Başkanlık Divanına mütalâa vermiş, bu 
mütalâasında da Sıtkı Ulay'm senatörlüğünün 
1964 yılının 7 Haziranında sona ermesi gerek
tiğini açıklamış. Sonra bildiğiniz gibi huzuru
nuzda hâdiseler geçti ve yeni baştan Başkan
lık Divanı konuyu ele aldı. Şimdi ise huzuru
nuza getirilmiş bulunan' raporda daha evvelki 
Başkanlık Divanı kararının aksine, Sayın Sıt
kı Ulay'm 7 Haziran 1964 de senatörlük sıfa
tının sona ermesi lâzımgeldiği mütalâasını 
çoğunlukla vererek bugünkü konuşmalara ze
min hazırlamış oldu. Şimdi buraya kadarki 
konuyu önce sadece hatırlatmak için arz eyle
dikten sonra bir hususu bilhassa belirtip, asıl 
söyliyeceğimi kısaca ifade ederek, zannederim 
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ki, kararlarınıza benim zaviyemden ciddî bir 
ışık tutmuş olacağım. 

Şimdi nıııi ite rem arkadaşlarım, biliyorsunuz 
ki, her hangi bir tabiî senatör bir «iyasi par
tiye geçerse, onun senatörlüğünün sona ere
ceği noktasında kimsenin ihtilâfı yoktur. Ka
lıyor hangi tarihte bu sona erme noktası mu
teber olacaktı]'? .Bunun için bir hukukî bir 
de fiilî durum vardır. Sayın Sıtkı Ulay ün du
rumu hem hukukî ve hem de fiilî olarak bakı
nız kargımıza şimdi hangi noktayı çıkarmakta 
ve Sayın Ahmet (Jekemoğlu'nun biraz evvelki 
mâruzâtında tamamen katıklığım bir hususu da 
benimsiyerek bizi nereye götürmüş olduğunu 
şimdi bera'ber mütalâa, edelim. 

Şu T. 13. M. Meclisinin ad listesi... Burada 
senato ile alâkalı kısımda Senato mevcudunun 
184 ve salt çoğunluğunun 93 olduğunu yazar. 
Ne vakit basılmış'" 19GG da... Şu C Senatosu
nun ad defteri. 10 Haziran 1.9GG da basılmış 
bu da 184 ve 93 olarak yazar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugüne ka-
darki tatbikatımızda bu konu da şöyledir. Ana
yasamızın 8G ncı maddesi «iler Meclis üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır» 'der. 
Bu âmir hüküm Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünde de aynen 112 nei madde olarak yer al
mış bulunuyor. Senato mevcudu bir kaç gün 
önceki müzakerelerimizde de vuzuhla ortaya 
kondu ki, Sayın Sıtkı Uiay'm istifası tari
hine kadar .184 ve çoğunluğumuz 93 kli. Öy
le ise her hangi bir oturumda ve açık oylama
da bugüne kadarla tatbikat 93 mevcudun ınev-
cudolmadığı sabit olduğu takdirde Başkanımız 
şu kararı tebliğ etmiştir: 

1. Salt çoğunluk mevcut değildir, oturu
mu açmıyorum. 

2. Salt çoğunluk, oylamada salt çoğunluk 
hâsıl olmadı ise, yani 93 den aza düşmüş ise, 
her hangi bir kanun, kanuniye! kc-sh etmemiş 
ve Senato bir karara varamaz hale gelmiştir. 
Öyle ise, şimdi bir ince nokta çıkıyor. Eğeı 
Sayın Sıtkı Uiay'm 7 Haziran 19G4 tarihinden 
bu yana katıldığı Senato toplantılarında biz 
93 rakamı ile toplanmış ve bir kanun çıkartmış 
isek, bu tutanaklarda sabit ise, bugün Sıtkı 
Ulay hakkında. 19G4 Haziranının 7 nci günün 
den itibaren senatörlüğü kalktı dediğimiz an
dan itibaren 93 oyla, oyun katılması ile vo 
bunlardan birisi de Sıtkı Ulay olduğu sabit 

olan her kanun butlan ile bâtıldır, hükümsüz
dür. O kanun tasarısına göne, o kanuna göre ya
pılmış bütün işlemler ve harcamalar kanun
suzdur. Böyledir. 

Şimdi Sayın Çekemoğlu ile tamamen bera
berim, başka türlü değilim. Şimdi müsaade bu
yurun. o halde bana bir vazife düşüyor, müsaa
de buyurun arkadaşlar, bana bir vazife düşü
yor. Acaba 93 ile Uiay'm katıldığı kanunlar 
çıkmış mıdır? İşte bu noktada zabıtları süratle 
bir gözden geçirdim. Vardığım neticeler çok 
iâyanı dikkattir ve bir karar alırken bu argü
manı, oylarımızın karar verme unsurunun dışın
da bırakmaya imkân ve ihtimal yoktur. 

Şimdi, şu Senato tutanaklarının 2.1 nei cildi 
sayfa'armı da ifade edeceğim ki, arkadaşlarım 
tetkik buyursunlar.. 21 nci cildin .121 nei say
fası: .1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanım. Muhterem Baş
kan da buradadır. Bunları birer birer kendile
rinin takibetmeleri için anahtar vereceğim. 
127 nei sayfa şöyle: Üye sayısı 184, oy veren
ler 93, bakıyorsunuz kabul edenler arasında 
Sıtkı Ulay'da var. Sıtkı Ulay'ı 19G4 ten itiba
ren, bu 2ö Hazirandadır, 7 Haziranda yok far-
/•ediyorsunuz. O halde 491 sayılı Kanun batıl
dır. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bir 
i.'azlasiyle çıkmıştır. 

HIFZI OĞUZ BEK AT A (Devamla) — Ha
yır. Tetkik ettim bütün bu tutanaklarda.. 

BAŞKAN — Sayın Betaka, bir hu ussu ar
kadaşlar anhyamadılar. İçtüzüğümüz der ki, 
mı!t çoğunlukla toplanılır, mevcudun salt ço
ğunluğu ile karar verilir. Buradaki karar mev-
'.udun salt çoğunluğu mudur yoksa oy kulla
nanların adedi mi? Bu hususu lütfen açıkla
yın. 

HIFZI OĞUZ BBKATA (Devamla) — 
Açıklayım, fakat ondan evvel Başkanlığa, buna 
isnadedeceği için bir hususu göstereyim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Senatör açık
lama yapmıya mecbur değildir. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım, Sayın 
Batur, arkadaşlar anlamadılar, anlamaları içiıı, 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Ben anladım... 
HIFZI OĞUZ BBKATA (Devamla) — Za

rarı yok. Sayın Batur, rica ederim. 
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BAŞKAN — Bunu bir mesele haline getir
meyelim. Müdahale etmeyin beyefendi oturun 
yerinize lütfen Hatip bile bunu müdahale saymı
yor. Siz sayamazsınız. Lütfen yerinize oturun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Sa
yın Başkanın ikazları bana şu açıklama imkâ
nını verdiği için mütefekkirim. 184 sayın 
üye sayısı toplamıdır C3 «ayın üye
nin mevcudolması suretiyle cturum açılabilir. 
Kanunun kanuniyet kesbotmeısi için 93 oya ih
tiyaç yok, daha aşağı olabilir. İşte ama burada 
açıklamak imkânı verdikleri için bir noktayı 
arz edeyim. 93 olmadan toplantı yapılamıya-
cağma göre 92 ye indiği zaman zaten toplantı 
bahis konusu değildir ki, kanun çıkaranınız. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Aleyhte verenler yok mu? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Yok. 
İşte size sayfaları veriyorum ki, lütfen siz de 
(tetkik ediniz. Deme'k ki, aleyhte oy verenlerle, 
lehte oy verenlerin heyeti umumiycöi. Bu ayrı 
konu. Şimdi bir yoklama yapılsa Scnatomuz-
daki mevcut 93 değil ise Senato toplanamaz, 
müzakereleri yapamaz, kanun çıkaramaz. Ha
fızalarınızda yer ettiği için unutulmasına im
kân olmıyan son Af Kanununun bu rakamı «sağ
lamak için tahmil eylediği yükü arkadaşlarıma 
hatırlatırım. Demek ki, bunun münakaşa edi
lir tarafı yoktur. Şimdi iki. 

Bu bir tane mi acaba? Aynı 21 nci cildin 
131 nci sayfası. Toplantı 93 mevcutla. Hangi 
kanun? 27 . 6 . 1961 tarihli 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi. Kanun çık
mış, 483 numaralı Kanun olmuş, mevcudun ara
sında Sıtkı.Ulay varmış? Yar ve kaıbul edenler 
arasında adı yazılı. O halde bu kanun da but
lanla bâtıldır ve kanuniyet k'es'betmemiş sayı
lır. Eğer böyle bir neticeye varırsak; aynı cil
din 395 nci sayfasını açıyorum: Esnaf ve Küçük 
Sanatlar Kanunu, 93 mevcutla müzakere edil
miş vo Ulay'm kabul edenler arasında adı .ya
zılı. Bu kanun da 507 sayılı Kanun numarası
nı almış ve yürürlükte. Şimdi sadece fazla vak
tinizi almamak için kanun isimlerini sayıp gide-
oeği'm. Keza, Esnaf ve Küçük Sanatkrâlar Ver
gisi Kanununun 111 nci maddeci 93 mevcutla 
karara bağlanmış Ulay bunda var, sayfa 
392 ,-ıei sayfa 394 gene 93 mevcutla olmuş 

Ulay'm adı yazılı. Sayfa 396 da gene 93 mev
cutla toplanılmış Sayın Ulay'm adı mevcut. 
Sayfa 428 bu da 1964 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun, büyük harcamalarla alâkalı, 93 mevcut
la toplanmışız, Sayın Sıtkı Ulay kabul edenler 
arasındadır ve bu kanun da 498 sayılı Kanun 
adım almış. 

Şimdi acaba bu konu sadece 1964 yılında 
cereyan etmiş te 1965 yılında böyle hâdise yok 
mu? Bunu merak ettim. Şimdi 23 ncü cilt Cum
huriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 
bâzı arkadaşlarının teklif ettikleri kanun. 23 ncü 
cildin 156 nci sayfası; 93 mevcutla toplanmışız ve 
bu kanunu çıkarmışız. 23 ncü cilt 364 ncü say
fa 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 93 le toplanmı
şız ve Sayın Sıtkı Ulay oy verenler ve kabul 
edenler arasında, adı yazılı. Şimdi tarih 1965, 
acaba bu 1965 te var da, diğerlerinde yok mu? 
Şimdi 28 nci cildin 2 ncisi, 8 Haziran 1965 e gel
dik. Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanun 465 nci sayfada 93 
mevcutla toplanmışız ve bu kanunu çıkarmışız. 
647 nci sayfa Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısında da 93 mevcutla toplanmışız ve bu 
kanunu çıkarmışız, 666 nci sayfa yine öyle. 
669 ncu sayfa yine Millî İstihbarat Kanununun 
14 ncü maddesi böyle. 673 ncü sayfa yine 93 ile 
toplanmışız ve karara bağlamışız. 675 nci sayfa 
yine 93 ve bütün bu arz ettiklerimin hepsinde 
Sıtkı Ulay'm adı yazılı. Mahsus savfa numarası 
verivorum ve cildi de bırakacağım ki, arkadaşlar 
tetkik etsinler. Keza 683 ve 689 ncu sayfalar. 
Bu da 1965 in sonuna kadarki çıkmış olan ka
nunlarda hep Sıtkı Ulay'm mevcudiyetini ve 93 
adedmin de içinde yazılı olarak mevcudiyetini 
'-öV.erivor. Aksi vâki olduğu takd'rde, bunların 
hiçbirisinin kanun hükmünü alamıyacağınm 
vesikaları. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — O halde kendili
ğinden 92 olur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di araya girdiği için bir arkadaşımı da hem ikna, 
hem tatmin, hem de iskat etmeye mecburum. 
Savm Onat arkadaşımız diyor ki, o halde kon-
ddiğinden bu iş 92 oluverir. Bugüne kadarki 
bütün tatbikat 184 e göre 93 olarak rrrçer ve 
bundan birkaç gün evvel burada Başkanlık 
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Divanının Ulay'm ayrılması dolayısiyle 92 ye 
indirilmek için vâki olan müzakereler esnasın
da Sayın Nusret Tuna buradadır, onun için 
baktım, bu kürsüden aynen şunları söyledi : 
Notlarım var, ezberden ifade edeceğim. Bugüne 
kadar 184 idi, Ulay'm istifasına kadar 184 idi 
mevcudumuz. Bunun salt çoğunluğu 93 eder. 
Şimdi Ulay'm ayrılması ile bu 183 e indi. Bu
nun salt çoğunluğu 92 eder. Bu tezi Sayın Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü bir gerçeğin 
ifadesi olarak burada tekrar etti. Üstelik müna
kaşa konusu açılmasın diye hemen ifade edeyim 
ki bugüne kadar verilmiş olan kanunlarda mes
nedi hukukîsi ve Senatonun karar vermesi için 
gerekli nisabın bu gördüğünüz vesikalarda ve 
tatbikatta olduğu gibi, 184, 93 olmuş., Hilmi 
Onat arkadaşımızı ıskat edecek son sözü de söy-
liyeyim. 92 ile vâki toplantılarda nisap yok
tur diye Başkan toplantıyı açmamıştır. Bunun 
da birçok vesikaları zabıtlarda duruyor. Şimdi 
bu böyle halledildikten sonra, acaba 1966 yılın
da Sayın Sıtkı Ulay'm katıldığı, madem ki ge
liyor tarihler, toplantılar var mıdır? Ve varsa 
bu toplantılardan 93 sayı ile ve Sıtkı Ulay'm 
adı yazılı olarak kanunlar çıkmış mıdır? Henüz 
ciltlenmediği için onu da tam arz edeyim. 
3 Mart 1966 Perşembe günkü 54 ncü Birleşim. 
Buna ait Cumhuriyet Senatosu Tutanak dergisi
nin 676 ncı sayfasını açıyorum. Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanunu. 93 mevcutla top
lanmışı?; 93 sayının da katılmasiyle ve Sıtkı 
Ulav'm kabul edenler arasında yer almasivle 
burada buna kanuniyet kesbettirmişiz, gönder
mişiz. 

4 Mart 1966 Cuma tarihli 55 nci Birleşim, 
828 nci sayfada yine Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 157 nci maddesiyle alâkalı 
açık oylama, 93 : Keza 830 ncu sayfa yine 93 
mevcutla. Bu kanunları da çıkarmışız. 

Şimdi pek muhterem arkadaşlarım, konu bu 
arz ettiğim unsurla mahiyetini tamamen değiş
tirmiş bulunmaktadır. Gönül arzu ederdi ki, 
böyle bir konuyu daha önce Başkanlık Divanı 
bu taraf]ariyle da ele alsın ve bu konu bugünkü 
müzakerenin içindeki hüviyetin dışında kal
sın. Ve fakat görüyoruz ki, bu olmamıştır. 

Şimdi sözümü şöylece toparlayacağım. Se
natonun kurulduğu günden Sayın Sıtkı Ulay'm 
ayrıldığı güne kadar Senatomuzun mevcudu, 

salt çoğunluk ölçüsü, tatbikatı, karar ve kanun
lara hüviyet verişi hep bu ölçüler içinde cere
yan etmiş ve kararlara bağlanmıştır. Bundan 
geriye doğru rücu ettiğimiz andan o tarihten 
sonra çıkmış bulunan arzettiğim ve benim gö
zümden kaçıp tetkik eden arkadaşların bulaca
ğı daha yüzlerce kanunu 93 le toplanmış, Saym 
Sıtkı Ulay bu 93 ün içinde açık oylama olduğu 
için sarahaten yazılı bir hüviyette kanunun ka
nuniyet kaybetmesinin unsuru âlisi olan rakamın 
içinde yeralmış bulunmaktadır. Onu oradan sö
küp attığımız an Cumhuriyetin kurulduğu gün
den bugüne kadar hidbir Mecliste vâki olmadığı 
üzere bir Meclis kendi çıkarttığı kanunlara bâ
tıl damgasını vuracak ve üzerine gölge düşüre
cektir. Buna hakkımız yoktur, arkadaşlar. Ben 
ne aylık mevzuu üzerinde duruyorum, ne baş
ka konu üzerinde duruyorum. Biz sadece Ana
yasaya, kanunlara saygılı değil, onlara kanun 
hüviyetini veren Senatoya da saygılı olmaya 
mecburuz. Senatonun tasarrufları ve kanunları 
üzerine asla gölge düşürmemeye mecburuz. Bu 
bizim temelinden hassas olacağımız dâvadır. 

Bu itibarla bu konuyu şöyle bir teklifle sona 
erdirmek istiyorum: Bu vesikalar şu hali ile dile 
getirildi, kürsüde. Bunlar dile getirilmemiş ol
saydı dâhi yarın verilecek kararın ışığı altında 
tarih muvacehesinde Senato kendi çıkardığı ka
nunların kanunilik hüviyetimi kaldırıp, o kanunla
ra istinaden yapılmış işlemlere eski tâbiri ile keen-
lemydkün addeden, olmamış farz eden o kanunlara 
istinaden yapılmış tasarruf ve harcamaları ta
mamen kanunsuz bir hale düşüren bir karara 
varamaz. Buna yetkisi yoktur arkadaşlar. Buna 
Cumhuriyet Senatosuna karşı olan hürmet duy
gumuz izin vermez. Sıtkı Ulay hâdisesi diye bir 
hâdiseyi ben almıyorum artık. Ben sadece Cum
huriyet Senatosunun itibarını ve kararlarına 
karşı olan saygılı olma durumunu alıyorum. 
Böyle olunca konuyu şimdi takdim edeceğim bir 
önergenin ışığı altında ve iltifatla oy verdiği
niz takdirde halletmiş duruma girebiliriz. öner
gem şudur : Sözle arz ettiğim sebeplere binaen 
Tabiî Senatör Saym Sıtkı Ulay'm senatörlük sı
fatının kendisinin istifa tarihi olan 13 Aralık 
1966 günü sona erdiğinin kaibulünü arz ve tek
lif ederim. 

Bunu böylece halletmediğimiz takdirde bu 
konu Senatonun hayatında, Senatonun tasarruf
larını zedeli'yen bir işlem olmaktan çıkar. Bunu 
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böyle halletmediğimiz takdirde yarın izah ve 
müdafaa edemiyeceğimiz bir halin içine gireriz. 

Arkadaşlarımın, muayyen bir parti şöyle ve
ya bir parti mensupları böyle karar verecektir 
gibi bütün endişeleri de, içinde şerefle yer aldı
ğımız Senatonun itibarını korumakta müşterek 
(hareket edeceğimiz için Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımın çoğunluğunun şu anda baş
ka bir görevleri dolayısiyle burada olmamaları
nı da hiç nazarı itibara almadan, dayandığım 
vesikaların sağlamlığını düşünerek, arkadaşla
rımın bu konuşmaya ve teklife iltifat etmelerini 
ve hâdisede altından kalkılmaz, izah olunmaz, 
savunulamaz ve bizatihi Senatoyu müşkül vazi
yete düşürür istikamette oy kullanmamalarını 
rica eder ve beni dinlediğiniz için teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cuırihurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Baş
kanımız bizim gibi 40 sene hukuk alanında mü-
marese ve tecrübe geçirmediği için ufak bir zü
hul yaptılar. Benim takrimimi bir usul meselesi 
zannettiler ve dediler ki, evvelce sen bu mealde 
bir takrir vermişsin, reddedilmiştir, artık bu iş 
olmuş bitmiştir. Evvelâ şurası şayanı şükrandır 
ki, takririmi bir usul meselesi olarak reye koy
mak hatasında bulunmadı, netice isabetli oldu. 
Neticede Heyeti Muhtereme karara bağlıyacak. 
Arkadaşlar, ' benim takririmin taallûk ettiği 
hâdise ne idi, geçen celsede? İstişare Heyetinin 
mütalâasına göre, artık bu iş için Başkanlık Di
vanına gitmeye ve ondan karar almaya lüzum 
yoktur, demiştim. Kabul edilmedi. Başkanlık 
Divanına gidecek bu iş müzakere edilecek, le
hinde, aleyhinde karar verilecek, onun hakkında 
müzakere cereyan edecektir... O halde Başkan
lık Divanına gidip mesele müzakere edilmeden 
ve bu karar lehte de, aleyhte de çıkabilirdi. Doğ
madık oğlana kaftan biçercesine, daha kabl-el 
muhakeme idam edecek veçhile Başkanlık Diva
nının çıkmayan kararına karşı benim daha ev
velden talebimin reddedildiği iddiası hukukan 
yersizdir. 

Bunu böylece izah etikten sonra şimdi 
esasa giriyorum. Arkadaşlar dağlara yağan kar
lar, sular erir, erir nihayet bir mecra bulur de
nizlere dökülür ve hareketi nihayet bulur. Hu
kukî hâdiseler de bazen böyledir. Bir hâdise-i 

hukukiye cereyan eder eder nihayet bir safhaya 
gelir ki, artık onda söz söylüyecek cihet kalmaz. 
Hâdisemiz bu yönden ve böyle bir hâdisedir. 
Çünkü, Sayın Sıtkı Ulay 1962 senesinde par
ti kurmuş ve kendi vaziyetinin tesbiti için Baş
kanlık Divanına resmen müracaat etmiştir. Hüs
nüniyetin azamisini ve efendiliğin en büyüğünü 
göstermiştir. Ondan sonra ne olmuş? Başkan
lık Divanı meseleyi müzakere etmiş, Sayın Ür
güplü'nün Riyasetinde müzakere etmiş, netice
de «sen endişe etme, 6 sene daha sıfatın devam 
edecek» diye cevap vermiş. Bu fiil böyle gider
ken 1964 senesinde Başkanlık Divanı bu kara
rını resmî şekle inkılâbettirmiş ve Başka.nlık 
Kurulu kararı alarak tesbit etmiş ve kendi ıttı
laına vaz'etmiştir. «6 seneyi doldurmadan se
nin sıfatın nihayet bulmaz» demiştir. Şimdi 
bundan uzun bir zaman sonra 1 ilâ 1,5 sene gibi 
bir müddet geçtikten sonra iki arkadaş bu iki 
arkadaş ki, mebdei iştiraklerinde dahi eğer ken
dileri bu kanaatte iseler Senatoya iştirak ettik
leri ilk günde Sıtkı Ulay'm sıfatı nihayet bul
muştur. Müracaatını yapmış olmaları lâzım-
golirdi. Onu yapmamışlar. 1 ilâ 1,5 sene gibi 
bir tarihten sonra tutmuşlar, Sıtkı Ulay'm sı
fatı 1964 senesinde nihayet bulmuştur diye mü
racaat etmişlerdir. Bu müracaatı su gelmiş te-
yemüm bozulmuştur, arkadaşlar. Bu müracaatı 
Sıtkı Ulay'm istifası meseleyi esasından hallet
miş yani akan sular denize dökülmüş. Ve hu
kukî mesele kapanmıştır. Çünkü Senatonun va
zifesi, teşriî bir Meclis olarak, teşriî Meclise 
iştirak eden bir şahsın önümüzdeki, müstakbele 
muzaf olarak sıfatı devam ediyor mu, etmiyor 
mu meselesinin hallidir. Yoksa malî meselenin 
halli değildir. Çünkü malî mesele idari ve adlî 
kaza mercilerine ait bir husustur. Bu malî ka
za müesseselerine ait hususları Senatonun halle 
salâhiyeti yoktur. Büyük Millet Meclisinin de 
halle salâhiyeti yoktur. Malûmu âlileridir ki, iki 
Meclise niyabeten ahkâmı tetkik eden, mesaiyi 
tetkik eden ve karara bağlıyan Dilekçe Komis
yonu nihayet malûm olan kanunu -, arz et
miştim, orada - kaza müessesesine aidolan bir 
hususu Meclisin halletmesi, evvelâ Dilekçe Ko
misyonunun kendine niyabeten hareket eden 
Meclisler namına hareket eden Dilekçe Komisyo
nunun ve binnetice Meclislerin tetkik etmesine 
imkân yoktur. Zaten yeni Anayasamızın kuv
vetlerin tefriki esası, bunun icabıdır, bunun 
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neticesidir. Şimdi arkadaşlarım, benim kanaa
time göre, Sıtkı Ulay'm sıfatı teşriîycsi 1964 de 
mi nihayet bulur, 1966 da mı nihayet bulur? He
yeti Umumiyenin bu meseleyi tetkikine lüzum 
yoktur. Madem ki, müstakbele muzaf olarak 
bundan sonra devam edebilir mi. bizim uzvu
muz mudur? Senatonun uzvu olarak devam ede
bilir mi, edemez mi, meselesini halledecektir. 

İşte istifası ile, su geldi teyemmüm bozuldu. 
Mesele kendiliğinden halledildi. Aksini mütalâa 
edersek, demin Sayın Bekata arkadaşımızın şaya
nı dikkat bir tetkik ile gösterdiği garip ve Sena 
tonun ve Teşriî Meclisimizin yüksek otoritesin! 
ve yüksek faziletini bertaraf edecek neticelere 
müncer olacağını artık tadadetmeye lüzum ve 
mahal yoktur. Arkadaşlar bâzı mesaili hukukiye-
yi mühimme vardır ki, onlarda butlan makable 
raci olmaz. Bâtıl olan bir şey dahi sahih bir ne
tice doğurur. Çünkü doğuracağı netice mühim
dir. Misal; bir şahıs meselâ nüfusta eski karısı 
kayıtlı olmadığından dolayı ikinci defa evlenir 
ve çocuk doğar. Fakat, meydana çıkar ki bu adam 
evlidir. Çocuklar için vaziyeti hukukiye nedir?.. 
Kanunu Medeni der ki; bu neticei mühimme ço
cukların veledi zina olmasını icabettirmez. Bu 
butlan netice verinceye kadar, o bâtıl evlenme da
hi, sahih bir evlenmenin hukukî neticelerini do
ğurur. Binaenaleyh, ben Sıtkı Ulay'm 1964 sene
sinde vazifesin'n nihayet bulduğunu kabul etmi
yorum, ama farz edelim ki, öyle olsun, fakat bu 
butlan kendisine tebliğ edilip netice taayyün et
meden, Yüksek Meclisin kararma iktiran etmeden 
o bâtıl dahi olsa sahih bir teşriî vazifenin devam 
ettiğini kabul etmek zarureti hâsıl olur. Çünkü 
doğuracağı mesaili hukukiye mühimdir. Nasıl ço
cukları veledi zina olarak, nasıl ki, çobanın aley
hine zina şevkiyle mahkûmiyet kararı verem cz-
sek ikinci evlenmeye de bunda da butlanı bâtıl 
imiş diye bütün kanunları iptal edip, bütün neti
celerini ortadan kaldıramayız. 

Arkadaşlarım ben takririmde, şunu da arz 
edeyim ki, bunun Yüksek Meclisten geçen bir nu
munesi de vardır. Bizim teşriî hayatımız neden
se biraz eskidir. Vaktiyle bir hâdise geçmişti. Bur
sa'da bir muallimi 1949 senesinde tekaüde sevk 
etmişler ve kendisine tekaüt maaşı tahsis etmişler
dir. O mübarek zat gitmiş 1,5 sene tekaüt maaşını 
almıştır. Fakat ihmal etmemiş gidip Danıştaya 
tekaüt muamelesinin iptalini de istemiştir. 1,5 
sene sonra Şûrayı Devlet bir karar veriyor. Te

kaüt muamelesini iptal ediyor. Şimdi Maliye 
kendisine diyor ki, mademki sen mütekait dcğ.l-
.;in, tekaütlüğün iptal edildi getir bakalım teka
ütlüğünde aldığın paravı. İş Meclise int'kal etti, 
senesini hatırlıyamıyorum, zabıtlarda vardır, Di
lekçe Komisyonunun kararlarında vardır. İki de
fa Meclis Heyeti Umumiycsindcn Dilekçe Komis
yonuna iade ettirdim. Ve nihayet hukukî vaziyet 
judur : Bu zata, sen müteka.ts.ıı denm.ş, tekaüt 
muamelesi yapılmış maaşını almış ve binaenaleyh 
sen ona tekaüt muamelesi yapmışsın. Şimdi ma
liyeciler diyor ki, efendim sen Şûrayı Devlet ka
darı mucibince mütekait değilsin, tekaüt maaşı 
alamazsın, vazife görmedin, memur değilsin. E... 
ne olacak, adam a rasat ta mı kalacak?.. Ne müna
sebet, sen ona mütekait demişsin, sen kabul et
mişsin onu, sen onu vermişsin ve onun hakkıdır, 
sonra bunu alamazsın... İstirdat edemezsin. 

Nihayet netice Yüksek Meclisin kararma ikti
ran etmiştir. Bu zattan tekaüt maaşının istirda-
dcdilmemesinc karar verilmiştir. 

Şimdi hâdise aynıdır. Ama Sıtkı Ulay'm 
lehinde olarak aynıdır. Sıtkı Ulay orada mü
tekait vazifesi görmemiştir. Vazife görmeden 
mütekait maaşını almış. Mütekait değilken al
mış. Burada Sıtkı Ulay karşınızda Senatonun 
bir âzası olarak herkesten fazla gelmiş, vazife 
görmüş, sen burada senatör değilsin diye, 
şimdi nasıl karar verirsiniz arkadaşlar? Arka
daşlar, bugün Bekata arkadaşımız Sıtkı Ulay'-
ın nasıl, hangi vesikalar ile istifasına kadar 
senatör sıfatının devam ettiğini Senatonun ka
bul ottiğini ifade ettiler. Ben şurasını işaret 
etmek istiyorum; bir kere bu itiraz eden arka
daşlarımız 1964 tc Senatoya iltihak etmiş oldu
ğuna göre ve diğer arkadaşlarımız da kadîmen 
senatör olduğuna göre buna bir itirazları var
sa, yani Sayın Sıtkı Ulay'm Senatoya iştira
kinde kanunsuzluk ve butlan mevcutsa vazife
lerini yapmamışlar demektir. Yalnız kanunlar 
icabı her senatörün tahsisatı var, bu tahsisat 
lâfla verilmez, birtakım vesaiki resmiye ile 
verilir. Verilen tahsisat hesabı katisinin tet
kiki zımnında Heyeti Umumiyeye arz edilir. 
Heyeti Umumiye bunu tasdik ve tasvİbeder. 
Binaenaleyh Sıtkı Ulay'm senatör olduğunu 
tasvip buyuran Yüksek Heyetinizdir. Her bir 
senatör arkadaşmızdır, ona verilen maaşı, 
ona verilen tahsisatı tasdik eden, tasvibeden 
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Yüksek Heyetinizdir. Herbirimiz aksini müta
lâa edersek, herbiriniz bundan mesul olmanız 
icabeder, hukuken. Böyle bir mesuliyete na
sıl gidilir ve böyle bindiği dal nasıl kesilir ben 
anlıyamam. 

Şimdi, neticei talebim ve neticei ricam; ben 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız gibi, 1966 se
nesinde nihayet bulur ve altı sene devam ede
cek, yahut diğer arkadaşlarımın dediği gibi, 
1964 senesinde nihayet bulur meselesinin bu
rada hallini teklif etmiyorum. Ben bunu doğ
ru bulmuyorum. Çünkü, hukukun esaslı bir 
kaidesidir ki, hâsıl olan bir şeyi tahsile kı
yam etmek abestir. Mademki Sıtkı Ulay isti
fa etmiş. Sıtkı Ulay'in Senatodan infikâki sena
törlük vasfının zevali bir emrivaki olduğuna 
göre, hâsıl olduğuna göre onun mebdeinin 
filân veya falan tarih olması bizi alâkadar et
mez. Bunu demin de arz ettim, malî müesse
seleri, hukukî kaza müesseseleri kendilerine gö
re, usulüne göre hallederler. Mesele bundan 
ibarettir. Binaenaleyh biz işin esasına girmeye 
lüzum görmüyoruz. Teklifim, ricam ve istirha

mım, hem Senatonun haysiyetini, vakarını, 
şerefini muhafaza, hem de burada senatör ola
rak, bigünah olarak vâki müracaatlarına rağ
men senatörsün denilen, verilen karar üzerine 
de gelip de vazifei teşriîyesini ifa eden bir ar
kadaşın mağdur edilmemesi noktasından arz 
ettiğim gibi artık sıfatı teşriîyesinin ne vakit 
nihayet bulduğuna dair bir karar ittizma ma
hal olmadığına karar vermenizi istirham edi
yorum. Talebim budur. Bu talebimle her iki 
tarafın da, yani hem arkadaşımız Sıtkı Ulay'm, 

hem de Yüksek Heyetinizin şeref ve yüceliği 
muhafaza edilmiş olur. İstirhamım budur. Hür
metler ederim. (Orta ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Daha 6 sayın üye söz istemiş
tir. Çalışma müddetimiz dolmuştur. Gelecek 
Birleşimde aynı mevzuda müzakereye devam 
etmek ve 26 . 1 . 1967 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,00 

...... 
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Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uyg-un bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet senatosu Tarım, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Anayasa ve 

Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları hakkındaki açık oylama sonucudur 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçla 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 26 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 52 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
j.Yalip Özdola> 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tıılunay 
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 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELt 
Arslan Bora 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 

ANKARA 

Yiğit Köker 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı TJVunhasanoğkı 

BURSA 
İ. Sabri Cağlıyangil 
(B.) 

URPA 
î. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN • 
Ferid Melen 

YOZGAT 
| Sadık Artukmaç 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

[Reddedenler] 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mahmut Vural 

[Çekir 
BURSA 

Şeref Kayalar 

[Oya katı 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
GAZİANTEP 

Nizamettin Özgül 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (İ. Ü.) 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcak 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

RATJKESlR 
D i l J _ J X X Y X J K_)XXu 

Nejat Sarlıcalı 

ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

\serler[ 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

Itnıyanlar] 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

1 Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligiî 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

N. Zerin Tüzün 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
23 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1967 Salı 

Saat 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üyo seçimi. 

3. — Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi 
Sıtkı Ulay hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı kararı 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşm". ile rıki 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] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
E-do'ran Adalrnm, Biiyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin 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
ra i yapılıp ya.pılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 

içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 
5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 

Aydmer'in, İstanbul Belediyosindoki kırtasiye
cilik hakkında 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 Sa
lim Hazerdağlı'mn, Elâzığ'da kurulmakta olan 
Teknik Oku1 a dair Millî Eğitim Bakanından 
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, Traikya 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 
^/melerden 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 
^ehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
^kelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

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



14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun; piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Balkanından sözlü sorusu 
06/415) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/417) 

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

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

2 — 
19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Balkanından 

i sözlü soruş (6/420) 

i m 
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Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay hakkında 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanun lar Müdürliiğv 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kararı 

Karar No. : 11 
Karar tarihi : 21 Aralık 1966 
Toplantı No. : 11 

I - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay'ın, 26 Ocak 1962 tarihinde bir siyasi 
partiye katılmasiyle Tabiî Üyelik sıfatının kalkması gerektiğine dair Çanakkale Üyesi Sayın Nah it 
Altan ile Afyon Üyesi Sayın Kemal Şenoca'k'ın yazılı müracaatları Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna gönderilmek suretiyle mütalâa kararı alınmış ve bu mütalâa ile Sayın Sıtkı Ulay hakkında
ki muameleli dosya tekemmül ettirilmiş ve Başkanlık Divanının 30 Kasım 1966 gün ve 7 sayılı ka
rarı Genel Kurula sunulmuştur. 

Genel Kurulda Başkanlık Divanı kararı ile Sıtkı Ulay'ın durumu üzerinde 8 . 12 . 1966 tartış
malar sırasında Sayın Ulay'ın 10 Aralık 1966 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği 
üyelikten istifa dilekçesinin 13 . 12 . 1966 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgi
lerine sunulmak suretiyle tekemmül ettiği ve meselenin esasına mütedair olan müzakerelere geçil
diğinde : 

Kara Senatörü Sayın Sırrı Atalay, Konya Senatörü Sayın Mustafa D'inekli, Kontenjan' Sena
törü Sayın Hidayet Aydmer tarafından verilen ve aynı mealde olan takrirler (Sayın Ulay'ın üye
lik görevinin 13 . 12 . 1966 tarihinde istifa ile sona erdiği ve başkaca bir işlem yapılamayacağına) 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmiş ise de reddedilmiştir.. 

Konya Senatörü Sayın Muhittin Kılıç ve İstanbul Senatörü Sayın Osman Gümüşoğlu taraf ni
dan verilen ve istifa hali karşısında yapılacak işlemleri görüşüp gerekli kararı almak üzere mese
lenin Başkanlık Divanına iadesine mütedair iki takrir Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Sayın Ulay'mı 26 Ocak 1962 tarihinde siyan bir partiye intisabettiğini ve Anayasanın 70 nci 
maddesi gereğince hakkında gerekli işlemin yakılmasını talebeden dilekçesi üzerine Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanınca verilen 27 . 3 . 1964 tarih ve 21 sayılı Karariyle Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun 17 . 11 . 1966 tarih 84/6725 Karar sayılı mütalâası ve hâdise etraflıca 
müzakere edilmekle : 

1. Esas meselenin Sayın Sıtkı Ulay'ın Tab'î üyelik ve dolayısiyle senatörlük sıfatının son 
bulma zamanının 13 . 12 . 1966 tarihinde istifası, 27 . 3 . 1964 tarih ve 21 sayılı Divan kararın
da yazılı sürece devamı veya Anayasa, Adalet Komisyonunun mütalâa kararında yer alan 
7 . 6 . 1964 tarihlerinden hangisi olacağı hususunda temerküz etmiş bulunmaktadır. 

Üyelik sıfatının istifa ve istifanın Genel Kurula arzının kabulü halinde 27 . 3 . 1964 tarihli 
Başkanlık Divanı 'kararı Anayasaya uygun ve karar muhteviyatının yerinde olduğunu kabul 
demek olacağı gibi yukarda bahse konu ka ra r l a üyelik sıfatının Cumhuriyet Senatosunun 
altı yıl sonra yapacağı seçimlerde Sayın Ulay'ın Senatörlüğünün sona ereceği kabul edilmiştir. 
Kararda Sayın Ulay'ın durumu ile ilgili kendi talep ve isteği dışında yazılı bir müracaat bu
lunmadığından şimdilik başkaca bir muamele yapılmasına lüzum görülmediği cihetle kararın 
Genel Kurula arzına mütedair talepler de bu gerekçe altında reddedilmiş bulunmaktadır, 
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2. Sayın Ulay'm Tabiî Üye sıfatının mualleliyeti üzerinde o tarihte fakı olmıyan yazılı 

şikâyetler bilâhara yapılmış ve 27 . 3 . 1964 tarihli ve 21 sayılı Başkanlık Divanı kararının mü
zakeresi imkânı bu sebeple ortaya çıkmıştır. Yeniden ortaya çıkan durum karşısında Başkanlık 
Divanı Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâsmı almayı uygun görmüştür. 

27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı kararının oy çokluğu ile Genel Kurula indirilmemiş ol
ması emsal ve teamül tatbikatı ile de bağdaşmamaiktadır. Eski Çorum Senatörü Sayın Zeki Ar-
san'm üyeliğinin nihayete ermesiyle ilgili karar ile seçimleriyle ilgili ve müddeti tesbit eden hu
susları tâyin eden Çorum Senatörü Sayın Safa Yalçuk, Eskişehir Senatörü Sayın Ömer Ucuzal, 
Balıkesir Senatörü Sayın Enver Aka ile alâkalı Başkanlık Divanının muhtelif kararları Genel Kuru
lun tasviplerine arz edilmek suretiyle kesin, katî ve hukukî bir kıymet kazanmış emsal muameleler
dir. 

3. Sayın Sıtkı Ulay'm 10 . 12 . 1966 tarihini taşıyan istifa mektubu 13 . 12 . 1966 tarihin
de Genel Kurulun ıttılaına arz edilmek suretiyle sonuçlanmışsa da istifa tarihini kapsamı içine 
alan ve tabiî üyelik sıfatını 7 Haziran 1964 tarihinde sonuçlanmış olduğunu ileri süren yazılı 
müracaatlar ve bu müracaatlara karşı Anayasa ve Adalet Komisyonunun vermiş olduğu 17.11.1966 
tarihli mütalâa kararı karşısında meselenin istifa ile kapanmış ve nihayetlenmiş olduğunun kabul 
edilmesine imkân bulunmadığı neticesine varılır ıştır. 

Anayasanın 70 nci maddesinin son fıkrasının açık ve sarih hükmü karşısında Cumhuriyet Se
natosunda bulunan tabiî bir üyenin siyasi bir partiye geçmesi halinde yapılacak ilk seçimde üye
lik sıfatının sona erdiği kabul edilmiş ve siyasi bir partiye geçen tabiî bir üyeye seçime katılma 
ve seçim yoluyla seçilme hakkını tanıdığı ve Sa nn Sıtkı Ulay'm siyasi bir partiye intisabı olan 
26 Ocak 1962 den sonra ilk seçim tarihi olan 7 Haziran 1964 - tarihinde intisabettiği siyasi bir 
parti adına seçime katılma hakkı kendisi için doğluğu cihetle Ulay'm tabiî üyelik sıfatının 7 Ha
ziran 1964 tarihinde son bulmuş olduğuna, 

I I - Sayın Ulay hakkında alman kararın Genel Kurulda görüşülmesi esnasında, Divan söz
cülüğünü Sayın Turhangil'in yapmasına, 

I I I - Ramazan dolayısiyle Genel Kurul çalış ıa saatlerinin 14,00 ile 16,30 olarak tesbit edil
mesine, 

Karar verildi. 

Başkan 
/ . §. Atasağun 

Kâtip 
N. Attan 

Kâtip 
A. R. Ulusman 

-

Başkanvekili 
F. Turhangü 

Kâtip 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
E. Bahadırlı 

Kâtip 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
8. özgür 

Başkanvekili 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
S. At alay 

Kâtip 
N. Özgül 
(İzinli) 

İdare Amiri 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
N. Seyhan 

İdare Âmiri 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
Â. Ünlü 

Başkanvekili 
M. Ünaldı 

Kâtip 
A. Erdoğan 

idare Âmiri 
A. Tekin 
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MUHALEFET ŞERHİ 

A) Usule ilişkin hususlar : 

1. Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sıtkı Ulay bir siyasi partiye intisabını mütaakıp Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına başvurarak yazılı olarak hakkında Anayasanın tatbikini istemiştir. 

2. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı müddeti içinde Başkanın İçtüzüğün 6 ncı maddesi
nin 8 nci fıkrası gereğince konuyu intikal ettirmesi üzerine 27.3.1964 tarihinde üyelik sıfatının 
seçimi kapsıvan 6 yıllık devrenin sonunda hitam bulacağına ve şimdilik itiraz edilmiş bir hal 
olmadığından Genel Kurula getirmeye lüzum elmalığına karar vermiştir. 

3. Bir ve ikinci yenilemeleri seçimi tarihlerinde bu konuda bir itiraz ve bir talep vâki olma
mıştır. 

4. İki sayın üye ikinci yenileme yani ikinci ad çekme ve ikinci üçte bir yenilemenin seçimi 
tarihinden sonra üyelik sıfatının birinci yenileme tarihinde düşmesi lâzımgcldiği iddiası ile Başkan
lığa mürasatta bulunmuşlar, Başkanlık Divanı Anayasa ve Adalet Komisyonunun görüşünü alarak 
hiçbir karar mevzuu etmeden konuyu olduğu gibi Genel Kurula götürmeyi ekseriyetle kararlaştır
mıştır. Başkanlık Divanının bu görüşü kararu muhalif olanların ciddî itirazlariyle karşılanmıştır. 

5. Konu Genel Kurulda görüşüldüğü sırada Sayın Ulay 10.12.1966 tarihinde üvelikten ktifa 
etmiş, istifası 13.12.1966 tarihinde Genel Kurulda okunarak içtüzüğün 161 nci maddesi gereğince 
kesinleşmiştir, içtüzüğün 161 nci maddesine göre Cumhuriyet Senatosundan ancak üve olanların 
istifa dilekleri okunabilir, üvelik sıfatı olamıyan kimsenin bu çekilme ta^bini sunuş olarak îetüzü-
ğün 161 nci maddesi gereğince bilgiye sunmak mümkün değildir .Üyelik sıfatı tam olarak kabul 
edilerek istifa 161 nci maddeve göre okunmuş ve kesinleşmiştir. Bu hukukî işlem usule uygun 
olarak «tam» bir kesinlik kapsamış bulunmaktadır. 

6. Genel Kurul gündeminde bulunan Başkanlık Divanının olduğu gibi Genel Kurula götürme 
kararı üzerinde usule ait tartışmalar sırasında 13.12.1966 tarihinde istifa vâki olduğuna göre gö
revin bu tarihte sona ereceğini öngören önergeler ekseriyetle kabul cd'lmemiş ve ancak istifa işlemi 
karşısında Sayın Sıtkı Ulay'm durumunu Başkanlık Divanınca yeniden görüşmesini öngören öner
geler kabul ed'lmiştir. Şu halde. Genel Kuml 1-esiu olarak «Tstifa hukukî işlemi ile üvelik saa
tinin ne zaman sona ereceği olayı arasında bir irtibat görmüş ve konunun bu açıdan tetkikini 
istemiştir. Genel Kurulun iade kararını mutlak olarak bu düşünce prens'ln içinde tetkik etmek ve 
d ^ c r ^ d ' r m e k icabeder. Halbuki Başkanlık Dr-auı ekseriyet kararı konuyu bu yönden eleştirme
miş vo bu -«-önü ile mesel evi tetkike gitmediğin göstermiştir. 

Başkanlık Divanı ekseriyet kararı bu bakımdan usul yönünden noksan ve hatalıdır. 

B) İstifanın hukukî mahiyet ve mesnedi: 

istifa tek taraflı hukukî bir tasarruftur, İçtüz'^-o o-ö̂ e Başkanlık Divanı çekilme isteminin ger
çekliğini tecıb',t edip Genel Kurula arz etmekle gö "v-lid''*\ Başkanlık Divanı çekilme isteminin gerçek
liğini tesb't ederek bu kararını sunuş olarak 13 . 12 . 1966 tarihinde Genel Kurula getirmiştir. Ge
nel Kurulda bu konuda bir itiraz vâki olmamıştır, ^ekilme Genel Kuru1 un ıttıalma sunulmuştur. 
Ve İçtüzüğün 161 nci maddesi gereğince çekilme kesinleşmiştir. Üyelik sıfatı Genel Ku
rulca 13 . 12 . 1966 tarihinde içtüzüğün bu emrel'ci hükmüne göre devam etmiştir. Üyeliği Genel 
Kurulca knbul edilen üyenin istifa istemi ancak İçüzaiğe göre hukukî bir işlemin konusu oh\v. Hal 
böyle olunca konunun bir başka yoldan bir başka şekilde zorlanması başka sonuçlara götürülmesi 
hukukî ve haklı bir görüş olamaz. Olayın düşünce prensiplerine İçtüzük hükümlerine en uygun çö
züm şekli üyeliğin istifa tarihine kadar devam etmesinin tesbitidir. 
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C. Üyelik sıfatının 1964 Haziranında sona ermesini öngören ekseriyet kararının her türlü hukukî 

dayanaktan mahrum olusu : 

1. Anayasanın 70 nci maddesine göre her han>'i bir siyasi partiye intisabedcn tabiî üyenin üye
lik sıfatı ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer. Ekseriyet kararında İsrar eden 
sayın üyeler, bu maddenin metnindeki iki önemli hususa dikkat etmemektedirler. 

a) Üyelik sıfatı her hangi bir tarihte düşmez, Anaya-'.a üyelik sıfatının düşeceği günü kesin ola
rak belli etmiştir. Partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği secimi tarihinde so
na erer cümlesi 7 Haziran 1964 günü ile 10 Haziran 1966 günlerini ve 1968 in tesbit edilecek seçim 
tarihini kapsar. Binaenaleyh üyelik sıfatı bu üç yenileme tarihlerinden birinde ve o gün kesin ola
rak bütdin hukukî neticeleri ile sona erebilir. Başka bir tarih mümkün değildir. 1964 ile 1966 seçi
mi tarihleri Başkanlık Divanının kararma itibar edilerek ve uyularak geçmiştir. Bu iki belli tarih 
geçtikten sonra bu kararla çok gerilere gidilerek o tarihlerde üyelik düşmüştür demek asla mümkün 
değildir. 

b) Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde Anayasa devrilik ve daimîHk ıraılü kabul etmiştir. Bu ka
bulün işliyobiimesi için 1961 seçimleri bütün seçimi gelen üyeler için yapılmıştır. Şüphe yok ki, bu 
istisnai bir durumdur. 1961 yılında seçilen 150 ü /enin seçmenleri iradelerini 6 vıl izhar etmiş
lerdir. 

İlk ad çökmede çıkan (C) Bölgesinin 50 üyesi. Ancak iki yıllık görev ikinci ad çekmedeki (A) 
Bölgesi 4 yıllık görev yapmış; görevleri hâlâ devan eden üyeler ise; 6 yılı dolduracaklardır. Bu ay
nı zamanda seçilmiş üyelerin haklarında ve hukukî durumlarında farklar getiren durumu tanzim 
edici, istisnai kaidelerdir. Bu tanzim edici ve istisnai kaideleri normal seçim tarihleri olarak kabul et
meye limkân yoktur. 

İşte 27 Mart 1964 tarihli Başkanlık Divanı bu hukukî mesnede dayanıyordu ve haklılığının gü
cü burada idi. Devriliği ve devamlılığı temin ede?ek hükümlerin tâyin ettiği seçimler istisnai ve ge
çicidir. 

70 nci maddenin işaret ettiği seçimler ise, bu istisnai ve tanzim edici yenilemelerden sonra gele
cek seçim tarihleridir. 

Başkanlık Divanının ekseriyet görüşünü savımın üyeleri ise mücerret ilk seçim tarihini esas alıp 
tanzimedici istisnai hükümlerin temel konunun prensiplerini bozamıyacağmı tanzim edici geçici hü
kümlerin esas tesbit tarihinin yerini alamıyacağmı, birlüriü kabul etmemektedirler. 

Ekseriyet kararı bu haliyle her türlü hukukî dayanaktan mahrumdur. 

D) Başkanlık Divanının ekseriyet kararı maddi bakımdan kanunilik prensibine tamamen 
aykırıdır : 

Bu hususun kesin olarak tesbitinden önce özet olarak Başkanlık Divanı kararlarının niteliğine 
işaret etmemiz lâzımdır. 

Başkanlık Divanı kararları çeşitli karakterdedirler. Başkanlık Divanının Cumhuriyet Senatosu 
memur ve hizmetlileri hakkında özlük ve disipline ait idari tasarrufları tekemmür için Genel Kurula 
getirilmez. Mahiyette kararlardır. Üyelerin özürsüz, izinsiz devamsızlık halleninde haklarında işlem 
yapmaya ilişkin kararları ancak usulü dairesinde itiraz vâki olduğunda Genel Kurula gidebilir ma
hiyette olan kararlardır. 

Sunuş şeklinde alınmış kararlar Genel Kurulun bilgisine sunulmakla yetinilen kararlardır. İzin 
ve ödonoklerin ödenmesi, kararlar görüşmesiz, Genel Kurulda iş'ari oyla kesinleşebilen kararları
dır. 

Arıca görev içinde alınmış kararlar Genel Kurulda görüş ülcbil en kararlardır. İçtüzüğün 6 nci 
maddesinin 8 nci fıkrasına uyularak (Kanunların ve İçtüzüğün emrettiği) veya başkanın tevdi ey
lediği sair hususlar hakkında verdiği kararların Genel Kurula gidip gitmiyeeeği ve görüşme usu
lüne ait İçtüzükte hiçbir .kayıt ve işaret olmıyan kararları vardır, 
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Sayın Sıtkı Ulay'ın bir siyasi partiye intisap'dan sonra hakkında Anayasanın 70 nei maddesi

nin tatbikini istiyen dilekçesi Balkan tarafından Başkanlık Divanına tevdii bu maddeye güre ol
muştur ve Başkanlık Divanı buna göre karar vermiştir. 

Başkanlık Divanının 27 . 3 . 1964 tarihli kararı böylelikle tam ve muteber bir karardır. Ge
nel Kurula getirilmesi zorunlu kılan bir tüzük hükmü yoktur. 

a) 27 . o . 19G4 tarihli tam ve muteber olan bu karara uyarak Başkan 7 Haziran 19G4 - 10 
Haziran 1906 seçimi tarihlerinde Sayın Sıtkı Ulay'ın üyc'lik sıfatının 'düşmediğini kalbul ederek 
İçtüzüğün 7 nei madde o nci fıkrası uyanıma Başkanlık Divan Kararını uygulamış ve yerine 
getirmiştir. 

Usulüne uygun verilmiş ve yerine getirilmiş Başkanlık Divanı Kararı karşısında, bu kararın 
iptal ve değiştirilmesi kesin olarak söz -konusu olamaz ve edilemez. 

[b) Haşkanlık Divanı ekseriyet kararı üyelik sıfatının 7 Haziran 1964 tarihinde son bulmuş 
olduğuna karar vermesi olay için hangi mantıkî ve hukukî çözüm şeklini getirebilecektir. 

Üyelik sıfatı ile ilişik bir hukukî sonuç getiremez zira, Sayın Ulay'ın istifası Genel Kurulda 
okunarak 13 . 12 . 1906 tarihinde kesinleşmiştir. 

Bir diğer ihtimalde verilen oylar, iştirak edilen görüşmelerin gereksiz okluğu iddia edilemez. 
Zira bizim yasama hayatımızda ve demokratik ülkelerde kabul edilen değişme'z hukuk kaidele
rine göre sonradan üyelik sıfatının her hangi şekilde sona ermesi üyenin iştirak ettiği görev
lere asla tesir edemez. 

Bir başka ihtlı\al, malî sormn'hıluktur. Sayın lIIay istifa eder etmez 70 nei maddenin hakkın
da tatbikini istemhtir. 27 . 3 . 1964 tarihli [îaşkanlık Divanı Kararı olarak 6 yılın sonuna kadar 
sıfatının devam edeceği 'kendisine ifade edilmiş 1964 ve 1966 seçimi tarihlerinde hiçbir itiraz 
olmamış ve 27 . 3 . ı966 tarihli Başkanlık Divanı bütün hükümleri ile tatbik görmüş ve neti
celenmiştir. 

Bu durum karşısında Sayın Ulay'm malî sorr.mlüluğundan bahis etmek mümkün değildir. 
Devlet Muhasebesi S/mel yönetmeliği gereğince bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçları he

sabına alına şekli ile verile emri yetkisini İçtüzüğün 174 neti maddesi gereğince sahibolan Cum
huriyet Senatosu başkanlarına burç. çıkarmada, hukuken mümkün değildir. 

Tabiî üyelerin tanzim edici iş bu istisnai hükümlerden sonra siyasi bir partiye intisaplarında 
da 6 yıllık .süremi hosabedlleeeği görüşü tanzim edici istisnai duruma açıkça işaretimiz veç
hile varidolmıyaeağma, göre Başkankk Divanının ekseriye kararı neyi düzeltiyor - neyi istiyor -
neyi getiriyor - bunu anlamak mümkün değildir. Us asen ekseriyet kararında birleşenler bu hu
susta kesiaı ve açık hiçbir gev de söylemiş değildir. Böylelikle Başkanlık Divanı ekseriyet kararı 
kanunilik ve hukukîlik prensibine aykırıdır. 

E) Başkanlık Divanının Ekseriyet kararı maksat yönünden de hukuka a.ykırıdır. 

Hukuk prensiplerine göre bir yönetim otoritesinin alacağı kararın sahası bellidir. Bu «aha ka
nun, İçtüzük, ve gelenektir. Hangi kararın hangi maksatla ittihaz edileceğini bizzat hukukî düşün
ce tâyin eder. Şimdi hep beraber saralım ve hep beraber arayalım? Bu ekseriyet kararında mak
sat nedir? Varılmak istenilen sonuç nedir? Elde edilmek .istenen h.angi hukukî sonuçtur. Bunu 
.kıaraırda görmek mümkün değildir. Düzeltilmek İstemden ıbir hukukî işlem vaır mıdır? Bir tazmin 
'bir istirdat var mıdır? Hayır hiçbirisi iddia edilmiyor. Bu ekseriyet kararının gayesinin mutlak 
ve a.çıkça tesbiti 'gereklidir. Bu tasarruf 'gaye yönünden kcs'ıiı olanak tesıbit edilniıease «gaye» cihe-
tin-don meşrulyetslzliğe uğraması mukadderdir. Amin? nizamının ve idare hukuk-unun tesıbit etti
ği 'açık hür hukuk kaıidesldir ki, karar almaya yetkili heyet, yetki çerçevesi içinde mevzuatın bü
tün şekil ve merasimlerine riayet ederek bir karar almış olsa fakat .almış olduğu bu karar, karar 
ve fiil hususunda yetki veren hukuk tarafından derpiş edilen gayeden ıbaşka bir -gaye ile alınmış
sa bu yetkinin saptıırılmasını teşkil eder ve o kararı gaye bakımından lıufeuka aykırı kıkır. 
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Ekseriyet kararı üyelik sıfatının yerine getirilmiş tanı ve muteber 27 . 3 . 1964 tarihli Divan 

kanarına rağmen 7 Haziran 1964 te sona erdiğinin ileri sürülmesi hangi hukukî gayeye dayandı
ğını tesibit etmemiştir. Ve edememiştir. Zira edile:nez de. 27 . 3 . 1964 tarihli tam ve muteber Baş
kanlık Divanı kararının yenine getirilmiş olması ve iki yenileme tarihine Tağmcn bu kadarın yü
rürlüğünün itirazsız devamı ile 13 . 12 . 1966 tahinde üyelik sıfatının kabulü ile bu tarihte düş
müş olması karşısında üyelik sıfatının düşmesinin bir 'gaye gösterilmeden 7 Haziran 1964 tarihine 
götürülmesi karşısında ifade etmek lâzımdım İd, Genel Kurul huzurunda getirilen bu ekseriyet 
banarı bünyesinde ciddî mahzurlar taşımaktadır. 

F) Ve bir örnek : 

27 . 3 . 1966 tarihli Başkanlık Divanı kararının Genel Kumla 'getirilmemesinin teamül tatbi
katı ile bağdaşmadığı 'görüşü ileni sürülmekte ve örnek olarak eski Çorum Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Sayın Zeki Arsan'm üyeliğinin sona ermesi kararı gösterilmektedir. Sayın Zeki Arsan de
vamsızlığı dolayısıiyle üyeliğinin düşmesine ilişkin İçtüzüğün 147 ve 148 nci maddeleri gereğince 
işlem yapıldığı şurada 7 . 2 . 1964 tarihinde üyelikten çekilmiştir. Bu çekilme 20 . 2 . -964 tarihli 
Birlerimde okunarak kesinleşmiş Başkanlık Divanınca 22 . 12 . 1964 tarihli ve 5 sayılı Kanarla 
ödeneklerin istirdadı kararlaştırılmıştır. 

«Çorum Senatörü iken 7 . 2 . 1964 tasrihinde istifa eden ve Genel Kurulun 20 . 2 . 1964 tarih 
ve 45 ncıi Birle'şimıinde istifası kabul edilen Zeki Arsan'in 10 . 9 . 1963 tarihinden, istifa ettiği 
7 . 2 . 1964 tarihine kadar izinsiz ve özürsüz olarak Genel Kurul toplantıların^. katılmadığı tes-
bit edildiğinden, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 147 ve 148 nci maddesi gereğince bu müddet
ler içinde .almış olduğu ödeneklerinin istirdadı için kendisine töbliğat yapılmasına ve Saymanlık 
Müdürlüğüne yazı yazılmasına kanar verildi. («Sıym Turhang.il, Tokoğlu, ÜKÎİÜ ve Uzunhasanoğlu 
Saymanlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına muhalif kaldılar») *" 

Bu kanar Genel Kurula götürülmemiştir. Gömülmektedir ki, Genel Kurula gitmemesine rağ
men bu karar tam ve muteberdir. Ve hukukî sonuçlar doğurmuştur, ekse iriye t kararında Başkan
lık Divanının 27 . 3 . IS'64 tarihli kararını Genel Kurula götürülmemesini tek mesnet olarak alı
yor ve Sayın Arsan'ım kanarını örnek gösteriyor. - Oysa ki, Sayın Ansan'in hakkında ittihaz edi
len karanda Genel Kurula götürülmemiş ve karar Başkanlık Divanı kararı olanak yürütülmüştür.. 
Nitekim, Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 4578 numaralı 28 . 12 . 1964 tarihli Muhasebe 
Müdürlüğüne yazılmış yazı da Başkanlık Divanının 22 . 12 . 1964 tarih ve 5 sayılı Kararı gere
ğince şu tarihler arasında alınan ödeneklerin istirdadına karar verilmiştir. Gerekli işlemin yapıl
ması ve saire ile, dayanak Başkanlık Divanı Kararı bildirilmiştir. Başkanlık Divanının Kanarı 
hukuka uygun ve ıbir maksadı temine matuf kanardı. Zina adı geçen sayın üye yurt dışında izin
siz aylar geçirmiş hiçbir görev yapmamıştır. Hizmet ve görevsiz izinsiz zaman için ödeneklerin 
istirdadı 'gibi taıbiî bir cihet görülemezdi. Şu anda istirdat mümkün olamamış mahkeme devam 
etmektedir. 22 . 12 . 1964 taırihli Başkanlık Divanı Kanarı bir maksadı taşıdığı aşikârdır. İzinsiz 
özürsüz yurt dışında kalarak hiçbir yasama faaliyetine katılmama hiçbir görev yapmamadan mü
tevellit alınmış ödeneklerin istirdadı hu defaki karar ise bir gayeyi tesibit etmiyen .acayip bir 
karardır. 

Sayın Yalçuk, Sayın Ucuza! ve Sayın Aka hakkındaki Divan kararlarının Genel Kurala götü
rülme zorunluğu Yüksek Seçim Kuruluna durumun 'bildirilmesinin tabiî sonucu idi. Bunları hir-
'birinden ayırmak gerekli idi. Ekseriyet kararınla Divan kanarlarının mahiyetleri itibariyle fark
lılıklarının doğurduğu hükümlere göre Genel Kurula götürülemiyecekleri tesbit edilememiştir. 

ÖZET VE SONUÇ : 

Başkanlık Divanının ekseriyet kararı hukuka bağlılık gösteren ve haklılık içinde bir «gayeye 
varmak istiyen karar niteliğinden çok uzaktır. Çözüm şekli getiren ve bir konuyu şu veya bu 
şekilde bir sonuca vardıran hukukî sonuçlar tesis eder mahiyette o İmi yan ve bu şekliyle kanuni-

http://Turhang.il
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lik ve hukukilikten tamamen mahrum bir karardır. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun hu
kukî ve kanuni mesnetlerden mahrum böyle bir kararı görüşmesi dahi yüksek yasama organın
dan beklenilen görev şuuruna bağlılıkla bağdaşamaz. Bu çoğunluk kararının müzakeresine mahal 
yoktur, içtüzüğün 58 nci maddesi gereğince ekseriyet kararının bu yönden reddi ile konunun 
kapanması Yüksek Genel Kurulu bir hukukî çıkmazdan kurtarabilir. Yüksek Genel Kurulun ko
nuyu her şeyden önce hukuka ve kanuniliğe uygunluk prensipleri yönünden eğileceğini ve Yük
sek Genel Kurulun en isabetli yolu seçeceğini ümidetmekteyiz. Önemli olan şu veya bu şekilde 
Genel Kurulun bir karar alması değil, alınacak kararın hukukî ve objektif mesnetlere bağlı ve 
Genel Kurul Kararı olma niteliğini taşımasıdır. 

Yrasama kurullarının kanun tesisleri, bir numara altında tesbiti, gibi bir sıra alan ve hukukî 
neticeler tevlideden Genel Kurul kararlan vardır. 

Divanın ekseriyet görüşü kabul edilerek bir karar verilirse bu karar bir sıra numarası alacak 
resmen yayınlanacak bir karar olacaktır. Fakat Başkanlık Divanının ekseriyet kararının karak
terine göre hiçbir gaye taşımadığı hiçıbir çözüm şekli getirmediği yeni bir hukukî durum ihdas 
veya bir hukukî durumu iptal etmediği için dikkati çok çekip üzerinde çeşitli şekillerde durula-
bilecek özel bir karar konusu olacaktır. Biz Divanın ekseriyet kararını bütün bu yönleriyle 
ciddî mahzurlarla dolu görüyor ve Yüksek Genel Kurulun dikkatini saygılarımızla davet ediyo
ruz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili idare Âmiri idare Âoniri Başkanlık Divanı Üyegi 

$. Atalay Â. Ünlü N. Seyhan E. Bahadırlı 

Muhalefat şerhim 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği süresi 6 yıldır. 10 ncu madde 73 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 

hükmünü uygulama gayesini taşımaktadır. Ad çekme ve kuraya girme genel oyla gelen ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelere ait bir husustur. 

Nitekim 27 . 3 . 1964 tarihli Senato Başkanlık Divanı Sayın Sıtkı Ulay'm müracaatı üzerine 
bu süreyi 6 yıl kabul ederek 1 ve 2 nci yenilemeleri normal yenileme ve seçim olarak değil de 
devriliği ve daimîliği sağlıyan istisnai ve tanzim edici kabul etmiştir. 

Keza Başkanlık Divanının almış olduğu bu kararın bütün icapları yapılmış tam muteber ve 
hukukî sonuçlar alınmıştır. 

Başkanlık Divanının almış olduğu 27 . 3 . 1966 tarihli kararın uygulanması icabeder. 
S. Özgür 

Tabiî Üye 

26 . 12 . 1966 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sıtkı Ulay'm istifası dolayısıile tahaddüs edon durumun yeniden gözden geçirilmesi, maksadı 
ile Divan Kararı ve eklerinin tekrar Divana iadesini arz ve teklif ederim. 

Osman Gümîışoğlu 
Kabul edildi. 
13 . 12 . 19G6 
Birleşim : 14 

13 .12 . 1966 
SENATO BAŞKANLIĞINA 

Senatör Sıtkı Ulay senatörlükten istifa ettiği c'hetle bundan sonra yapılacak işlemleri görüşmek 
üzere alâkalı evrakın Başkanlık Divanına iadesine karar verilmesini arz ve rica ederim, 

Konya 
Muhittin Kılıç 
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Kabul edildi. 
13 . 12 . 1966 
Birleşim : 14 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Ulay'm üyelikten çekilme talebi Başkanlık Divanınca İçtü

züğün 161 nei maddesi gereğince Genel Kurula getirilmiş ve sunuş Genel Kurulun bilgisine sunu
larak, istifa 13 . 12 .1966 tarihli bugünkü birleşimde kesinleşmiştir. 

Bu sebeple gündemde -bulunan Sayın Ulay'm üyeliği ile ilgili sunuşun «Sayın Ulay'm üyelik 
görevi 13 . 12 . 1966 tarihinde istifa ile sona ermiştir. Yapılacak başka işlem yoktur.» 

Şeklinde karara bağlanmasını saygıyle arz ederim. 
Ştrn At alay 

Reddedildi. 
13 . 12 . 1966 
Birleşim : 14 

SAYIN BAŞKANLIĞA 
Sayın Senatör Sıtkı Ulay istifa ettiğine göre gündemin birinci maddesinin gündemden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Mustafa Dinckli 

Konya 
Reddedildi. 
13 . 12 . 1966 
Birleşim : 14 

BAŞKANLIĞA 
Sayın Sıtkı Ulay'm istifasiylc matlup hâsıl olmuştur. Hâsılı tahsil abes olduğuna göre meselenin 

gündemden çıkarılmasının Genel Kurulun oyuna arz edilmesini teklif ederim. 
Hidayet Aydvnor 

Reddedildi. 
13 . 12 . 1966 
Birleşim : 14 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
L. Yüksek Senatonun büyük yurt sorunlariyle meşgul olması icabettiği bir devrede, Sıtkı Ulay'm 

yasama görevinin devam edip etmediğinin uzun tartışma konusu yapılmasını ve Senatonun bu 
yolda meşgul edilmesini yurt yararına uygun mütalâa etmedim. 

2. Yüksek huzurlarınız ile kaınu oyu önünde belirti ve tescil edelim (ki bir siyasi partiye girdi
ğimi 26 Ocak 1966 tarihinde yazı Senato Başkanlığına bildirmiş, hakkımda Anayasanın 70 nei mad
desi hükümlerinin uygulanmasını istemiş ve ayrıca Senato kürsüsünden de hakkımda gercJldi işlemin 
yapılmasını rica etmiştim. 

3. Vâki müracaatım üzerine Senato Başkanlık Divanının Senatörlüğümün '6 yıl devam edeceğine 
dair 27 Mart 1964 gün ve 21 sayılı Kararı tarafıma şifahen tebliğ edilmiş olduğundan, yasama görevi
me bugüne kadar devam etmiş bulunmakta idim. 

4. Hangi sebebe müstenidolursa olsun Başkanlık Divanı Kararının bir tartışmaya vesile olmasına 
ve bir tek şahsııı pek lava 'kalan yasama görevi iein Yüksek Senatonun kıymetli gün ve saatlerinin 
harcanmasına gönül ve vicdanım razı olmadığından Cumhuriyet Senatosu Üyeliğimden istifa ediyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile onun 27 Mayıs Anayasasının yürütücü ve koruyucusu olan Senato arka
daşlarıma veda eder ve kendilerine Millet ve Yurt yolundaki hizmetlerinde başarılar temenni ederim. 

Saygılarımla. 
10 Aralık 1966 

Sıtkı IJlay 



Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Karan 

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

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'ın bir partiye intisabı dolayısiyle üyeliğinin kal
dırılmasına dair Çanakkale Üyesi Nahit Altan il 3 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 
/. Ş. Atasağun 

Kâtip 
N. Altan 

Kâtip 
.4. R. Ulusman 

Başkanvekili 
F. Turhangil 

Kâtip 
(Çekinser) 

İV. Özgül 

idare Âmiri 
(Muhalifim) 

N. Seyhan 

Başkanvekili 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
8. Atalay 

Kâtip 
(Muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir) 
E. Bahadırlı 

İdare Âmiri 
M. A. Tekin 

Muhalefet şerhi 

Başkanvekili 
M. Ünaldı 

Kâtip 
A. Erdoğan 

(Oylamada bulunamad 

İdare Âmiri 
(Çekinser) 
Â. 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 ereseğinin 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. Başkanlık 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. Başkanlık Divan ı bu kararında ayrıca üyelik sıfatı için bir kara
ra lüzum olmadığına 70 nci maddenin son fıkrası maksadına uygun olarak 1961 ilk seçimin 6 nci 
yıl sonundaki seçim tarihinde sona ereceğini tesbit etmiştir. 

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

Ulay'm 
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Başka bir deyimle Başkanlık Divanının bu kararının hukukî durumu nedir? İşte konuda her 

şeyden önce bu cihetin tesbiti gereklidir. 
Başkanlık Divanının 30 . 11 . 196G tarihli toplantısında 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 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 mevzuu edilmesi 
mümkün değildir. 
- a) Başkanlık. Divanı 27 . 3 . 1964 tarihinde Anayasanın 70 nci maddesinin tatbikinin nasıl 
olacağını kararlaştırmıştır. Bu kararın değiştirilmesini 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 . 1804 tarihli Başkanlık Divanı kararı, tam ve muteber bir karardır. 
a) İçtüzüğün G ncı maddesinin 7 ned bendine göre Başkanlıkça Divana getirilen konu Divan

ca kararlaştırılmıştır. 
b) Divan kararlarının kesinliği ve hukukîlik taşıması için bchemahal Genel Kurula arz edil

melerini emreden veya öngören bir içtüzük hükmü yoktur. Aksine İçtüzükte Başkanlık Divanı 
kararlarının hangilerinin sunuş olarak Genel Ku aı'a götürüleceği ayrı ayrı tesbit edilmiş ve be
lirtilmiştir. Başkanlık Divanının İçtüzüğün 6 ncı madde 7 nci bendine göre alacağı kararların 
Genel Kurula arz edileceği veya oranın tasvibi gerektiğini asla göstermemiş, karar verebileceği
ni tâyin etmirjtâr. Genel Kurulun tasvibine 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 partiye intisapla ilk seçim tarihinde değişmesinin tesbitinde Başkan
lık Divanı kararının Genel Kurulca tasvibi gerektiği yolunda bir İçtüzük hükmü yoktur. Bu yol
da alman 27 . 3 . 19G4 tarihli Başkanlık Divanı ekseriyet kararma da itiraz edilmemiştir. İtiraz 
ve başka bir yoldan şekil noksanlığı ileri sürül nemiş 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 Barjkanlık 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 tarihli k ı r a r ı ayrıca önemli bir özellik taşımaktadır. Zira 
bu kararın konusu yerine getirilmiştir. Yerine gct'rilcn bir kararın değiştirilmesi ise mümkün değil
dir. Sayın Ulay 2G Ocak İ9G2 de Anayasanın 70 n i maddesinin hakkında tatbikini istemiş, Baş
kanlık Divanı ilk iki yenilemenin tanzim edici istis ıai durum olduğunu bu sebeple üyelik sıfatının so
na erme zamanının G ncı yılın hitamı olan seçim ta rihini tesbit etmiştir. Bu karardan sonra 1964 
ilk yenilemesi ve 1966 Haziran ayında ikinci yenil 3me yapılmıştır. Anayasanın 70 nci maddesinin 
son fıkrasına göre üyelik sıfatının siyasi partiye intisap sebebiyle sona ermesi, intisapla yahut baş
ka bir zamanla tâyin edilmemiş ilk seçim tarihind 2 sona ereceği belirtilmiştir. Başkanlık Divanı ise 
1 ve 2 nci 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 uymurj. ve görevine devam etmiştir. 1964 ve 196 ) yenileme tarihlerinde görev sona ermiş şeklinde 
üyelik sıfatının sona erdiği yolunda hiçbir yeni karar ve işlem bu seçim tarihlerinden önce alınmadı-
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ğından üyelik sıfatının bir başka tarih ve zamanda sona erdirilmesi 70 nci maddenin son fıkra
sına tamamen aykırı olacağından mesele yerine getirilmiş ve kesin şekil bir hukukî kaide ol
muştur. Başkanlık Divanı 27 . 3 . 19G4 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 işlemin Başkanlıkça yapılmadığı, bilâkis devamı gös
terir işlemlerin (devam - oy verme - tartışmalara katılma, yolluk ve ödenekleri alma) yürütüldü
ğü aşikârdır. Aynı şekilde 1966 Haziran seçim tarihinde üyelik sıfatının sona erdiğini gösteren 
hiçbir işlemin yapılmadığı aşikârdır. Bu durumun hukukî mesnedi nedir? Kesin olarak 
27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanıdır. Bu karara göre 1 ve 2 nci yenileme tarihlerinde 
üyelik sıfatının sona ermediği ve devam ettiği açıkça tesbit edilmiştir. Hal böyle olunca, yani 
konusu tam olarak yerine getirilen 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 kabul edilmemiş üyelik devam etmiştir. Böylelikle yerine getirilmiş bir 
karar vardır. 

4. Gıcnel Kurula arz edilmeme 27 . 3 . 1364 tarihli Başkanlık Divanı kararı muteberiyetine 
tesir edemez. İzin istiyen bir üyenin talebi Başkanlık Divanınca görüşülür ve karara bağlanır. 
145 nci maddeye göre bu karar Genel Kurulda 'görüşmesiz işari oyuna arz edilir. İzim istemi belli 
bir süre için ise Başkanın yetkisi içindedir. Belli bir süreyi aşınca Başkanlık Divanının kararma 
bağlıdır ve fakat bu kararın kesinliği için Genel Kurula sunulma şartı mevcuttur. 148 nci mad
deye göre komisyon ve Genel Kurul toplantılarına özürsüz üç birleşim katılmıyanlarm izinsiz sa-
yulmaları Başkanlık Divanınca kararlaştırılabilir. Şu halde Başkanhk Divanının karar verebilece
ği bir durum vardır. Bu karara 15 günde Genel Kurulca itiraz edilebilir. İtiraz süresi geçince hu
kukî neticeler tevlidetmek üzere kararın kesinliği tabiîdir. Başkanlık Divanları kararlarının hu
kukî niteliği tesbit edilince, bunların yürürlük ve tesirlerinin tesbiti kolaylaşır. 27 . 3 . 1964 ta
rihli Başkanlık Divanı kararı, 1 ve 2 nci yenikmelere tesir etmiş, üyelik sıfatı baki kalmış böy
lelikle, tam bir hukukî sonuç vermiş muteber 'karardır. 

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

(B) 

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

1. Tam ve muteber olarak hukukî netice tevlidctmiş 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı 
kararı mevcut iken, olayın Başkanlık Divanınca görüşülmesi sırasında bir önerge ile gereği için 
Genel Kurula bir kararsız götürülmesi mümkün değildir. 

2. Ba. kanlık Divanının alınmış 27 . 3 . 1966 tarihli Kararı konusu yerine getirilmiştir. Baş-
kanbk Divanının 30 . 11 . 1966 tarihli Kararının Genel Kurula konuyu olduğu gibi götürmenin 
hukuka nedeni ve mesnedi belirli değildir. Neyi Genel Kurula götürüyor ve neyi teklif ediyor. Zira 
Başkanlık divanları kararları izin, ödeneklerin 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 Kurula 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 çıkmamıştır, çıkamaz da! 

Genel Kurula komisyonlar düşünceleri (Kanun tasarı ve teklifleri hakkındaki raporlar değdi) 
doğrudan doğruya intikal etmez. Eğer Başkanlık Divan ma başvurulmuş bir konu varsa ve Başkan
lık Divanı bunun için bir düşünce alınmasına ihtiyaç görürse, bu düşünceyi veren 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 ncu 
maddesinde işaret edildiği gibi istisnai ahvalde komisyon raporunun Genel Kurulda görüşülmesi 
mümkündür. 149 ncu madde Cumhuriyet Senato.nı 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 Divanı;:in 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 tesbit etmesidir. Ko
misyon işi inceliyecek ve bir rapor düzeniiyecektir. Bu rapor Genel Kurulda görüşülecek ve karara 
bağlanacaktır. Olayımızda ise 2 sayın üye yazı ile Başkanlığa başvurarak üyelik sıfatının düştü
ğünü iddia etmişler, 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. Çünkü 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 «usul1» 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 dahi'; 
düşünce prensibi ve akıl sezgisi ile doğruyu bulabiliriz. 

Başkanlık Divanı iki müracaatı düşünce vermesi için komisyona göndermiş, komisyon düşünce
sini vermiş, bu kere Başkanlık Divanı ben ne usul yönünden, ne esas yönünden bir şey demiyece-
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 a r n p durum ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulu ya kanun tasarı ve tekliflerine ait komisyon raporunu görüşür, yahut Başkanlık 
Divanının sunuşu olarak gelen 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 İçtüzük hüküm
lerine ve tatbikata ^öre hiçbir şeyi. Neye karar verebilecek Genel Kurul Divanın bu havale dav
ranışı karşısında? Bütün ihtimalleri eleştirelim. Üyelik sıfatının devam ettiğine mi, etmediğine 
mi? Böyle bir karar söz konusu olamaz. Zira tam hukukî sonuç vermiş Başkanlık Divanı karan 
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var. Başkanlık Divanının yeni hava i ekinde böyle bir teklif de ydk. Anayasa Komisyonu düğün
ce yazısının tasvibedilip edilmemesi mi? Bu da mümkün değil, zira böyle bir teklif de yok. Ay
rıca bir komisyonun bir ayrı h°yet olan Divan için verdiği düşünce Divanca bir karar konusu 
olmadan Genel Kurula ha.vale.si bir karar konusu (ilama::. 

Görülmektedir ki, 30 . 11 . 19Gb' tarih!i Bı/kanlık Divanı havale kararı Genel Kurulda gö
rüşme ve karar konusu olacak işlerden delildir. Hiçbir tüzük hükmüne, tatbikat örneğine ve ob
jektif hukuk kaidesine uymamakladır. 

Yüksek Genel Kurulun böylesine Intaiı ve yanlış bir havaleyi görüşme konusu etmiyecek 
kadar işe önem vereceğine ve konu üzm-imle di: katle duracağına Genel Kurulu yanlış bir isti
kamete gidişten koruyacağına inauıy...ruz. 

Cumhuriyet Senotosu 
(Başkanvekili İdare Amin Divan Kâtibi 
Sırrı Âtalay Necip S< -y.'unı- Enver Bahadırlı 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 3 . 1966 
Sayı : 6182 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

26 . 1 . 1962 tarihinde verdiği bir dilekçe ile bir siyasi partiye girdiğini belirten Cumhuriyet 
Senatosu Taıbiî Üyesi Sıtkı Ulay'nı, Tabii Senatörlüğünün hitamı ile ilgili olarak Komisyonumuz
dan mütalâa alınması, Başkanlık Divannru 2-'î . d . .1966 tarihli' toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin acele olarak yerim1 gelm'ime.mıi rka ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Başkan vekili 

Eki : 

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

Not : 

Komisyon müzakere zabıtlarının, mütalâa ile birlikte gönderilmesi. 

Cumhuriyet Senatonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sı!iki Ulay, Yüksek Başkanlığınıza sunduğu 26.1.1962 
tarihli dilekçede; bir siyasi partiye girdiğinden Anayasanın 70 nci maddesinin tatbikini talebet-
miştir. 

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

Bu maddenin metninde mevcut unsurların. Sayın Sıtkı Ulay'm durumuna uygun olup olma
dığı tetkik edilecek olursa; 

1. Sayın Sıtkı Ulay Anayasalını 70 nci maddesi gereğince tabiî Üyedir. 
2. 15 Ekim 1961 seçiminden sonra Cumhuriyet Senatosuna katılmıştır. 
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3. 26 . 1 . 1962 tarihinde bir siyasi partiye (Sosyal Demokrat Parti) girdiği, dilckçosiyle 

sabit olduğu gibi Cumhuriyet Senatosunun 30 . 1 . 1962 tarih ve 26 neı Birleşiminde de okunan 
dilekçesi ve kendi beyaniyle de tutanağa derç suretiyle tescil edilmiştir. 

4. Cumhuriyet Senatosunun, Millet Me3tisi gibi dönemi yoktur. Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğinin süresi vardır. Dolayısiyle Millet Meclisinin dönemine göre 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
hur!) aş,k anı ne a seçilen üyelerinin üçte biri her iki yılda bir yenileneceğine dair, seçimine ait Ana
yasada bir tok hüküm vardır. Bu hüküm de Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin seçimini göstermek
tedir. 

5. Anayasa hükümlerine göre Cumhuriyet Ssnatosu 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 

Nahit Alta:ı 
Çanakkale Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4 . 11 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6725 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'm, 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 Başkanı 

1 . 8 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek 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 maddesinin 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 süresi 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 son bulmuştur. Buna rağmen 
bu sıfatını bırakmayıp Senatoya devam ederek 1964 ten bu yana ödenek ve yolluklarım almış ol
ması, hele 2 nci 1966 Senato seçiminden önce Sosyal Demokrat Partisini C, H. P. saflarına kongre 
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kar.arlariyle iltihak ettirmiş olması neticesi 1966 Senato seçiminde tabiî üyelik sıfatı ikinci defa 
ortadan kalkmış olması 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 karşılığı 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 

Anaya3a ve Adalet Komisyonu mütalâası 

17 . 11 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu 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 ait Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Nahit 
Altan'm önergeleri Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 23 Mart 1966 tarihli ve 6182 sayılı yakı
ları ile Komisyonumuza gönderilmekle bilâhara yine Başkanlığın 4 Kasım 1966 tarihli ve 6725 
sayılı yazılarına ekli olarak gönderilen Cumhuriyot Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Kemal Şeııo-
cak'm önergesi aynı konuya ilişkin olduğundan yukarda sözü edilen yazı ve ekleriyle birleştirile
rek Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli Biıdeşiminde tetkik ve mütalâa olundu. 

I - Anayasamızın 70 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları Cumhuriyet Senatosunun, ge
nel oyla seçilen yüz elli üye, Cumhurbaşkanınca seç'en 15 üye ve 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 
sayılı Kanunun altında adları bulunan Millî Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumıhur-
başıkanlarmdan teşökküıl edeceğini belirtmiş ve .bu son grup a da Taıbiî Üye ismini vermiştir. 

Anayasamız, Cumhuriyet Senatosunun genel 'Oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri hak
kında 70 nci maddeyi 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 oturması için de geçici 10 ncu maddeyi vaz'etmiştir. 

Zitkrolıınan 73 ncü ve geçici 10 ncu maddeler Anayasaca sadece genel oyla ve Cumıhuribaşka-
mnea seçilen üyelere hasredilmiş ve tedvin tekniğinde yapılan bir özellikle tabiî üyelerin bütün 
durumları 70 nci madde içinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu tabiî üyeler haıkkmda sadece 70 nci madde hükümleri değil, 73 ve geçici 10 ncu 
maddelerin de mâna ifade edeceği düşünülse idi, 70 nci maddede 73 ve geçici 10 ncu maddelere 
atıf yapıılmaz, tedvin tekniği bakımından 73 ve geçici 10 ncu mdadelerde bu üyeler için özel hü
kümler konur idi. Aksine 73 ve geçici 10 ncu maddelerde bu üyelere ilişkin hüküm vazedilme
miş ve 70 nci maddenin iikinci fıkrasında « Ancak, haklarında, bu Anayasalım 73 ncü mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları ve 10 ncu geçici maddesinin birinci fıkrası h"/.DÜimleri uygulan
maz.» denmş ve tabiî üyelerin bu durumlardaki halleri dahi 70 nci maddede mütalâa edilmiştir. 

II - Anayasanın 70 nci maddesinin ikinci fıkrasının « Tabiî üye olarak Cumhuriyet Sena
tosuna katıldıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı, partiye girişlerinden son
raki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği secimi tarihinde sona erer.» hü'kmüne göre, bir tabiî üye, 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 84/6725 
Karar No. : 58 
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her hangi bir siyasi partiye intisabettiğinde, tabiî üyelik sıfatı bu intisabı takibeden ilk Cumhuri
yet Senatosu seçminde sona erecektir. 

ilk seçim hangisidir? 

Anayasanın 73 neü maddesinin ikinci Merası gereğince Cumihuriyet Senatosu seçim düzeni, ge
nel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte birinin her iki yılda bir yenilenmesini sağ-
lıyan seçimlerdir ve bunun dışında umumi - farklı bir seçim yoktur. 

Anayasanın 74 neü maddesinin ikinci fıkrasında ve geçici 10 ncu maddenin üçüncü fıkrasın
da bu meclisin seçimleri genel bir şekilde ve sadece «Cumhuriyet Senatosu seçimi» olarak adlan
dırılmaktadır. 

Bu hale göre ilk Cumhuriyet Senatosu seçimi, bir tabiî üyenin bir siyasi partiye intisabettiği 
tarihi takibeden Cumhuriyet Senatosu seçimidir. Kaldı ki, Anayasanın geçici 10 ncu maddesinin 
3 neü fıkrasında ilk seçkn, Cumhuriyet Senatosunun üçte birinin yenilenmesi için 1964 Haziranın
da yapılan seçim olarak zaten tanımlananıştır. 

Bu hükümdeki tanımlamaya göre de, her üçte bir yenileme seçimi bir Cumhuriyet Senatosu se
çimidir. Bir tabiî üyenin bir siyasi partiye intisabı da bu iki yılda bir yapılan seçimler arası ndaîki 
devrede olabileceğinden ilk seçim de yuıkardaki gerekçelerle intisabı takibeden seçimdir. 

Netice : 

Cumhuriyet Senatosu Ta-biî Üyesi Sıtkı Ulay'm üyeliği, adı geçenin 1962 yılında bir siyasi par
tiye intisabetmiş olduğundan Anayasanın 70 nci maddesinin ikinci fıkrasının son hükmü gereğin
ce siyasi partiye intisabını takibeden ilk seçim olduğu için 1964 seçimlerinde (7 Haziran 1964 tari
hinde) sona erer. 

Mütalâaten arz olunur. 
Başkan 
Aydın 

O. 8. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Muhalifim, 

şerhim eklidir. 
Âmil Artus 

İstanbul 
Muhalifim, söz 'hakkım 

saklıdır. Muhalefet 
şerhim eklidir. 

E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna, 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

Muhalifim, .muhalefet 
şerhim eklidir. 
8. Artuknıaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
Muhalifim, muhalefet 

şerhim ekiklir. 
M. Ataklı 

Hatay 
M. DeliveU 

Tekirdağ 
Muhalifim, 

şerhim eklidir. 
/ / . Mumcuoğlu 

16 . 11 . 1966 

Muhalefet şerhi 

Sayın Sıtkı Ulay'm Senatörlük müddetinin 1964 yılında bittiği hususundaki Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun vermiş olduğu karar, Anayasanın 70 ve 73 neü maddeleri
ne aykırıdır. Anayasanın âmir hükmü senatörlüğün 6 yıllık fasılalarla yürütülmesini gerektirdi
ğinden Sayın Sıtkı Ulay'm Senatörlüğünün 1968 yılında sona ermesi gerekir. 

İki senede bir yapılan seçimler Senatonun devamlılığını sağlamak maksadını gütmektedir. Va
rılan karar yetkisiz ve Anayasanın ruhuna uyma naktadır. 

Mucip Ataklı 
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Muhalefet şerhi 

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

1. — Ekseriyetle verilen karar müspet oy veren sayın üyelerin ileri sürdükleri Anayasanın 
70 nci maddesi filhakika (Tabiî üye olarak Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra, bir siyasi 
partiye girenlerin Tabiî Üyelik sıfatı partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu Üye
liği seçimi tarihlide sona erer.) denilmektedir. Mesele bu (ilk Cumhuriyet Senatosu Üyeliği seçimi) 
nin ne. olduğunun tesbitidir. Cumhuriyet Senatosu Üyeliği süreninden bahseden Anayasanın 73 
ııeü 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. — Vâzıı kanunun (ilk Cumhuriyet. Senatosu secimi) 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 İm maddede seçimden bahsedip ara seçimlerinden bahsetme
miştir. 

3. — Ayrıca bu konu Anayasa ve Adalet Komisyonumuzu ilgilendirmekten ziyade Yüksek Seçim 
Kurulunun inceleyip bir karara varmasını icabottirecek önemli bir seçim meselesidir. Bu itibarla 
Sayın Sıtkı Ulay'm Scnatomuzdaki üyelik sıfatının ne zaman nihayetlendiği ve ne vakit seçime gire
ceği hususlarına Yüksek Seçim Kurulunun karar vermesi icabeder. Bu cihet her ne kadar tara
fımdan müzakerelerin başında komisyonda ileri sürülmüşse de bir ara kararı ile bu usulî teklifim 
reddedilmiştir. 

Kanaatimce : Komisyon (Senato Başkanlık Divanınca keyfiyetin Yüksek Seçim Kurul undan soru
larak gerekli işlemin buna göre yapılması icabettiği'ne karar vermesi) gerekirdi. Esasen 1962 den 
beri Başkanlık Divanınca bir işlem yapılmıyarak vâki bir şikâyet üzerine konunun Komisyona geti
rilmesi adalete de uygun değildir. 

16 . 11 . 1966 
tjye 

İstanbul 
El:rem Özden 

Muhalefet Şerhi 

Anayasamızın 78 nci maddesi üyelikle bağdaşamıyan halleri belirtmiş ve bu hallerin vukuunda, 
ilgili Parlâmento üyesinin kendi Meclisince karar verileceği açıkça belirtilmiş bulunmakladır. 

Bunun dışında kalan vakıalar ve dolayısiyie 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 siyasi' partiye intisabetmiş olan bir Tabiî Üye
nin üyelik sıfatının ne zaman sona ereceği belirtilmiş ve fakat karar merciinin Cumhuriyet Senatosu 
olacağına dair sarih bir hüküm sevk edilmemiştir. Eğer Anayasa vâzıı bu konuda Cumhuriyet Sena
tosunca karar ittihazı lâzımgelcliğini derpiş eylemiş olsa idi, 78 nci maddede olduğu gibi, sarih bir 
hüküm koyar idi. Böyle bir hüküm bulunmadığına ve hâdise üyelikle bağdaşamıyaıı bir hale değil, 
üyelik sıfatına taalluk ettiğine göre; Komisyonumuz, Sayın Sıtkı İTİ ay hakkında karar ittihazına yet
kili değildir. Bu yetki Yüksek Seçim Kuruluna aittir. 

Nitekim bu konuda emsal de vardır. Gerçekten Eskişehir Senatörü Sayın Ömer Ucır/al'ın, Çorum 
Senatörü Sayın Safa Ya!çulcun ve Cumhuriyet Senatosu eski Başkanı Sayın Enver Akamın üyelik 
sıfatlarına taallûk eden ve hâdisemize müşabih olan hususlar hakkında Cumhurivet Senatosu Genci 
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Kurulunun karar ittihazına yetkili bulunmadığı ve bu konunun Yüksek Seçim Kurulunca incelen
meyi gerektiği hakkında, Oenel Kurulumuzca, daha önce ittihaz edilmiş bir karar da vardır. 

Arz edilen, sebepler dolayısıyla karara muhalifini. 

16 . 11 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu 

Yozgat Üyesi 
Madik Artıüımac. 

Muhalefet Şerhi 

Anayasanın 70, 73 ve 10 ncu geçici maddeleri dikkatle incelenirse Tabiî Senatör iken bir siyasi 
partiye giren (6.1.1962 tarihinde) Sıtkı TU ay'm ancak Haziran 1968 yılında Senatörlüğünün sona er
mesi gerektiği anlaşılır. Tafsile lüzum yoktur ki, Senatörlük 6 yıldır. 1961 seçimleri ile Senatör olan 
zevatın bir kısmının kur'a neticesi olarak 1964 yılında yapılan seçimle yenilenmesi bir intibak ve 
intikal hükmü taşıyan (geçici 10 ncu madde emrine e yapılmıştır. 1966 Haziranında yapılan Senato 
Seçimi ise son kısmî Senato seçimi olmuştur. Binaenaleyh esasen seçimle Senatör olmıyan bir za
tın bir siyasi partiye intisabettiği gerekçesiyle Senatörlüğünün iki yıl süreceğinin kaıbulü Anayasa
nın metin ve ruhuna aykırıdur. 

Âmil Artus Hayrı Mumcuoğlu 

23 . 3 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 19 
Karar tarihi : 38 .8 .1966 
Toplantı No. : 19 
Toplantı yeni : Divan Top. Salonu 

1. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın -Meıbrure Aksoley'e hastalığına binaen 20 gün 
izin verilmesi, 

2. Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa Yalçuk ile 'Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!'m 1/3 se
çimlerine katılıp katılamıyacaklarına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu raporlarının teksir edi
lip üyelere dağıtılması ve 28 . 3 . 1966 Pazartesi günü saat 10.30 da yapılacak Divan Toplantısın
da görüşülmesi, 

8. Cumhuriyet Senatosu 'Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay'ın durumu hakkında Sayın Nahit Al
ta n tarafından verilen önergenin, mütalâa alınmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonuna gön
derilmesi, 

4. Anayasanın 84 ncü maddesi muvacehesinde başkanvekillcrinin dönel Kurul görüşmeleri 
esnasında usul ve esas hakkında görüşmelere katılıp katılamıyacaklarına dair Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu ile aynı maddedeki «'Başkan oy kullanamaız» hükmünün ıbaşkanvekillerinc de 
uygulanıp uygulana mı ya cağı hususlarında sayın haşkanvekillerirıin kendi aralarında görüşüp mu
tabakata varmaısı ve bu hususun bir raporla Divana sunulması, 

5. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Rifat ü'Ztürkçinc'nin, Danıştay kararlarını in
faz etmiyen hükümler hakkında. Meclis soruşturması istemine dair önergesinin, T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı Başkanlığına 'gönderilmesi, 



— 19 — 
6. Başkanlık Divanından sorulan sözlü soruların, 'gündemin sorular kısmının birinci sırasına 

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

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı yerine 

Başkanvekili 
Sırrı At alay 

İdare Âmiri 
Kâmil Karavelioğlv 

Kâtip 
Ömer JJcuzal 

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 uyarınca evvelce kurulmuş 'bulunan; Parlâmentolar -
arası Birliği Türk Grupu ile Türk - Alınan ve Türk - Kore Parlâmentolararası Dostluk Grupları
nın faaliyetlerinin devamı için Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna Başkanlık sunuşu olarak arz 
edilmesi, 

2. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay'ın ıbaşka partiye ıgeçtiğini bildirir 
26 . 1 . 19'62 günlü yazıları 'okundu. Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasının alınması tezi 
müzakere edildi ve böyle ıbir mütalâaya ihtiyaç olmadığı, (bu karara Sayın Âdil Ünlü, Sayın Lûtfi 
Tokoğlu, Sayın Macit Zeren ve Sayın Ahmet Naci Arı muhalif kaldılar) Tabiî Üyelik sıfatının 
Cumhuriyet Senatosunun 6 yıl sonunda yapacağı seçimlerle sona ereceği, (bu 'oylamada Sayın Ma
cit Zeren'in söz hakkının mahfuz, Sayın Lûtfi Tokoğlu ve Sayın Ahmet Naci Arı çekinser kaldı
lar) esasen bu mevzuda her hangi bir yazılı müracaat 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 Macit 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 ıgörüşülecek olan bu mevzu üzerinde Başkanvekili Sayın Hazım Dağlı, 
Kâtip Sayın Âdil Ünlü ve İdare Âmiri Sayın Fehmi Alpaslan'ın inceleme yapması kararlaştırıldı. 

Başkan! Başkanvekili Başkanvekili Başkanvekili 
Enver Aka İhsan Hamit Tigrel Sırrı Atalay Hazım Dağlı 

(Bulunamadı) 

Kâtip Kâtip Kâtip Kâtip 
A'hmet 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 

Başkanvekili 
Fikret Turhangil 

İdare Âmiri 
Necip Seyhan 

Kâtip 
Nizamettin Özgül 

Başkanvekili 
Kadri Kaplan 
(Bulunamadı) 

Kâtip 
Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Âdil Ünlü 

İdare Âmiri 
Hilmi Onat 

Kâtip 
Nahit Allan 

Kâtip 
Kudret Bayhan 

27 . 3 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı 



— 20 — 
26 Ocak 1962 

Senato Yüksek Başkanlığına 

Bir siyasi partiye irıtisa'bettim. İntisap tarihi (26 Ocak 1962) dir. Hakkımda Anayasanın 
70 nci maddesinin tatbiki için durumu Yüksek Huzurlarınıza &VA eylerdim. 

Senatör' 
Sıtkı Ulay 

• « » • 


