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rUTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN 1 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; Akşam Ga
zetesinin Taş sütununda çıkan yazıların aşırı 
sol propagandası mahiyetini taşıdığını, ' Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin şahsiyetleri
ni rencide ettiğini belirtti. 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcali; 1967 ekici 
tütün piyasasının açılışı münasebetiyle bu dev
renin ilgililere ve memlekete hayırlı olmasını 
diledi ve Tekel Genel Müdürlüğünce yapılması 
gerekli çalışmalar hakkındaki görüşlerini bil
dirdi. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve altı arkadaşının; 
Millî Eğitim politikası ile ilgili bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi okundu, gelecek 
birleşimde gündeme alınacağı beyan olundu. 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüt
ler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaş-
ma ile Eki protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı üçüncü defa 
açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaşması ka
bul edildi. 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Bütçe Kanunu ile özel imkân 
sağlanan derneklere dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/320) 

Raporlar 
1. — Rıhtım Resmi kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/133, Cumhuriyet Senatosu 1/701) 
(S. Sayısı : 887) 

Anayasa Mahkemesine bir ve 
Yüksek Hâkim]er Kuruluna iki asıl üye se

çilmesi için yapılan ikişer seçim turunda üye
lerden hiçbirisi yeter sayıda oy alamadıkların
dan, seçime gelecek birleşimde devam olunaca
ğı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi Sıt
kı Ulay hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı kararı üzerinde görüşüldü, vakit 
gecikmiş bulunduğundan konunun görüşülme
sine gelecek birleşimde devam olunacağı bildi
rildi. 

26 Ocak 1967 Perşembe günü saat Lr) te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ünaldı Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Al t an 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Dikmen Ortaokulunda ki Fran
sızca öğretmenlerine dair yazılı soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/321) 

2. — Sayıştay kanunu teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/338; Cumhuriyet Senatosu 2/200) (S. 
Sayısı : 888) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B I R N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvelrili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — DEMEÇLER 

1. — Tabii Üye Mucip Ataklı'nın, son za
manlarda bâzı gazetelerde yayınlanan ve yayın
lanacağı İlân edilen 27 Mayıs ve Yassıada ile il
gili yazılar hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı, gündem 
dışı söz istemişsiniz. Ya'kıız belirli bir mevzu 
görünmüyor, takririnizde. Ne hakkımda konuşa
caksınız lütfen beyan edin? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Efemdim, 
yazdığım yazıda konu açıktır. Son zamanlarda 
bâzı basın organlarında ihtilâlle ilgili bâzı anı
lar anlatılmaktadır. Bu hususta açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Belli değil de, şimdiki izahatı
nızdan anlaşılıyor, buyurun efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş-
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
konuşmamda hislerden tecıerrüdederok, partile
ri, grupları, teşekkülleri kastedmeden, yalnız, 
kansız bir ihtilâli, bugünkü rejimin temellerini 
atan kansız bir ihtilâli 27 Mayıstan bugüne ka
dar geçen devre içerisinde bâzı çıkarcı zihni
yetlerin hırpalamak gayretlerini Yüksek Sena
to huzurunda Büyük Türk Milletine açıklama
ya çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım son zamanlarda Millî bir-. 
lik beraberliğimizi sağlamakta asla yararlı ol-
mıyan, bilâkis, parçalıyan ve bölen yalnız mad
di menfaat teminini hedef tutan hâtıraların 
neşri Türk basınında yer almış bulunmaktadır. 
İç ve dış olayların yaratmış olduğu huzursuz-

I BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerele
re başlıyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

I hıklar * „an çıplaklığı ile mevcut ilken bu tanz-
daki neşriyatın hangi emellere hizmet ettiğini 
sağduyu sahiplerinin vicdani kanaatlerine terk 
ediyorum. Yakında yayınlanacağını günlerdir 
ilân eden bir gazetede anılarını açıklıyacak olan 
kişi, 25 Ocak 1967 tarihli organında içindeki ki
ni millî çıkarlarımıza üstün tutarak 27 Mayısa 
ve onun gerçek sahibi Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne ve şerefli mensuplarına alenen hakaret et
mekte ve küfretmektedir. Kimse gocunmasın, 
gazetenin «yasak bölge Yassıada» başlığı ile 
yakında neşre başlıyacağı anıları için yapılan 
reklâm yazısını bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Gazeteden aynen okuyorum. 

25 Ocak 1967 Yazar diyor ki : 
«Eğer bize tatbik edilen alçakça ve hunhar

ca muameleler bir topluluğu rencide edecekse 
teessür duyacak olan Türk Silâhlı Kuvvetleri 

I değil, bütünüyle Türk Milletidir. 
27 Mayıstan sonra bize zulmedenler, Yassı-

ada'da da tatbik ettikleri, Allahsız rejimi; baş
kanı da dâhil olmak üzere bâzı Millî Birlik Ko
mitesi üyelerinden ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensupları ile bütün milletten gizlemeye mu
vaffak olmuşlardır. 

82 milyonluk büyük Türk topluluğu içinde 
I üniformalı ve üniformasız 300 - 500 haydudun 

'bulunması bir fevkalâdelik sayılamaz. Önemli 
olan bu hunhar yaradılışların teşhis edilip, bir 
daha aynı davranışta bulunmamaları için za
rarsız hale getirilmeleridir. Onun için ben tes-
>bit ettiklerimi isimleriyle bildireceğim. 
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Ben inanıyorum ki ; Türk Ordusunun, ve Mil

letimizin çok büyük 'ekseriyeti bize Yassıada'da 
tatbik edilen insanilik dışı muamelelerden, yapı
lan 'maddi ve mânevi işkencelerden haberdar 
değildirler. Aksini düşünmelk, asî! Türk Milleti
ne bühtan olur.» 

Bugünkü gazete de şunları söylüyor: Ada 
Kumandanı Tarık Gıüryaıy'ın, buradan yazılı! 
ıbir kartvizit bile çıkartmaya teşebbüs edenler 
hayatlarının sonuna kadar Yassıada'dan ayrıla
maz, demesine ve her türlü tedbiri almasına 
rağmen ben günlük notlarımı Yassıada'dan ka
çırdım. Ada Kumandanının telâşlanmıalkta haklı 
olup olmadığına «Yasak Bölge» yi okuduktan 
sonra karar verebilirsiniz. 

Esas dikkatinize arz etmdk istediğim nokta, 
şimdi olkuyacağım if adedir. 

«27 Mayısın yuvalarından alıp Yassıada'ya 
tılktığı Türk vatandaşları Moskof eline esir düş
müş olmayı bin defa daha ehven karşılarlardı.» 

Bunun ne ağır bir itiraf olduğunu bilmiyor 
değilim. Ama, yine biliyorum ki, Türk Mille
tinden gizlenen «Yasak Bölge» de tatbik edi
len rejim namus, şeref, vicdan ve ahlâk yok
sunu bir avuç intikamcının zorbalığı ile icra 
edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bunu yazan maalesef, 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında vazife gö
ren bir milletvekilidir. Bugüne ;kadar aynı or
ganda 'buna benzer, bundan daha ağır yazılar 
çıktı. Ve bu hususta adlî takibata geçildi; 
her nedense 'bir netice alınamadı. Ben onları 
burada dile getirmeden bugünkü 'konuma de
vam ediyorum. İhtilâllerin kendilerine has ka
nunları vardır. 27 Mayıs İhtilâli insanı ve 
hukukî niteliği ile tarihte en şerefli yerini ala
caktır. Oluk gibi kan akltmıyan, sorgusuz, su
alsiz karar vermiyen bir ihtilâlin karşısında 
bulunmak hâlâ o ateşi körüklemeye devam et
mek, vatana ve millete sevgi duygusuyla asla 
bağdaştırılamaz. Tanzim atı yıkan, kurtuluş 
mücadelelerini baltalıyan zihniyeti bu adamın 
ifadelerinde (bulmak mümkün, bu biçare, baik1-
nız demin de okuduğum gibi ne diyor: 

«27 Mayısın yuvalarından alıp Yas'sıada'ya 
tıktığı Türk vatandaşları Moskof 'dine esir düş
müş olmayı bin defa daha ehven karşılarlardı.» 

Moskof eline esir düşmeyi bin defa daha, 
ehven karşılıyan insanın Türklüğünden şüphe 
etmeye IhaTkkımız vardır. Bu kişi eğer Yassı-

ada'da kendisine alçakça ve hunharca muamele 
tatbik edilmiş ise, şerefli ve namuslu insanla
rın yapacağı gibi, ya yargı organlarını hardko-
te geçirir veya meseleyi Mecliste bir genel gö
rüşme konusu yapar. Şereften yoksun bir in
san kendisinin, hu Meclise gelmesine imkân 
veren bir rejime ve o rejimi bugünkü neticeye 
ulaştıran Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yöneti
mindeki Yassıada vazife!ilerini ancak, bu adara 
gibi Allahsızlıkla itham eder. 

Türk toplumu içinde üniformalı ve ünifor
masız üç - beş yüz haydut olduğunu iddia eden 
'bir insanı tavsif edecek bir kelime bulmak 
mümkün değildir. Bu şenî, bu alçakça iftira
yı Şanlı Türk Ordusunun eski 'bir mensubu ve 
Millî Birlik Komitesinin Yassıada'nnı yönetimi 
ile sorumlu üyelerinden biri olaralk şiddeti»1 

reddediyorum. Türk Ordusundan tarih bo
yunca haydut çıkmamıştır, cılkın ıyaca'kt ir. 

İhtilâl idaresinde, Yassıada'nm yönetimin
de vazife gören şerefli Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin subay, astsubay ve sivil personeline bu 
kadar alçakça bir iftirada bulunmak, ahlâk: 

a-r, edil 

rı-

yoksnnlıığu ve şerefsizliğin ınKar 
belgesidir. 

Bir yönde komünistlerin, bir yönde g< 
ümmetçilerin sinsi ve açık faaliyetlerinin 
bildiğine devanı ettiği 'böyle bir ortam iç 
sinde basında yor alan anılar, ordu ve ordu bü
yükleri aleyhinde yapılan neşriyat, rejimi fe
lâkete götürmek istidadım taşımaktadır. 

Diğer ilki gazetede de, devam etmekte olan 
anılar, ilki zıt kutbun memleket ortamını çık
maza vsürükliyece'k, partilerin gerçekleştirmeye 
uğraştıkları anlaşma havasını tehlikeli çıkmaz
lara yöneltecek, zamansız, yersiz, yararsız 
gerçeklerden uzak ve tek taraflı görüşlerin ak
sinden. başka bir niteliği bulunmıyan, tarihi 
yanıltacak bir hmen ve aşağılık duygularının 
»esiridir. 

Bunlardan memlekete fayda gelmez. Bun
lar devam ettikçe, millî birlik ve beraberlik 
gerçekleşemez. Bunlar, baykuşlar gibi ötmeye 
devam ettikçe millî huzur teessüs edemez. 

İddia sahiplerine, o günlerin v/e özellikle 
Yassıada'nnı Komite namına idarecilerinden 
biri o1!arak diyorum ki: 

«Tuttuğunuz yol, yanlış ve millî ciharları
mıza aykırıdır. Statüleri icabı cevap vermek 
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imkânına sakibolmıyan Silâhlı Kuvvetler men
suplarına 'karşı yapmakta olduğunuz itham ve 
iftiralar, ahlâki ve insanî değildir. 

Bir iddianız var ise, Anayasanın ve tüzükle
rin vermiş olduğu haklara dayanarak, konuyu 
'bu kürsülere getirin ve hesaplaşalım. 

Biz ve bizimle beraber, ihtilâl idaresinde 
vazife görmüş olanların alınları a erk ve vic
danları rahattır. Siz de bu güçte iseniz, ne şe
kilde sahlbolduğunuz açıkça hilinmiyen basın 
organlarınız ile iftira etmeye devam etmeyiniz, 

6. — GÖRÜŞÜ 

1. — Rıhtım Resmi kanun tasarısının Millet 
Meclisince lıahul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, Cecici Komisi!on raporu (Millet Mecli
si 1/133; Cumhuriyet Senatosu 1/701) (S. Sa
yısı : 887) (1) 

BALKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Rıhtım Resmi kanun tasarısı basılıp üyele

re •dağıtılmıştır. Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
Are teklif ederim. 

TJ] aştırın a Baka m 
Seyfi Öztürk 

(1) 887 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nunclaehr. 
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namuslu yolu seçerek mertçe mücadeleyi bu 
kürsülerden yapmayı göze alınız. Sırf, kazanç 
hırsı ve kin ile dolu olarak kaynatmaya uğ
raştığınız fesat kazanı millî birliği parçalamak
tadır. Bu samimî ikazlarımın rağbet görme
si "beni ancak memnun eder. Aksi takdirde, 
Türk Milletinin şerefli olan Ordusuna ve men
suplarına hu çeşit saldırılarınız, elbetteki asil 
mili etimizden gereken tepkiyi görecek ve sizin 
gibiler, ergeç 'bu aziz vatanın harimi ismetinde 
hüsrana uğrıyacaklardır.» 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

,EN İŞLER 

BAŞKAN •—• Takrirde görüldüğü üzere üç 
'husus vardır. Gündeme alınması, öncelikle gö
rüşülmesi ve ivedilikle görüşülmesi. Bu husus
ları, ayrı ayrı oylarınıza arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkan, gerek
çesi var mı? 

BAŞKAN — Efendim, takriri dinlediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Okunmadı. 
BAŞKAN — Hükümet, bu tasarının önce-' 

tikle görüşülmesini arzu ettiğine göve her hal
de bir ihtiyaca mebnî olduğu anlaşılmaktadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
okuyamadık, görmedik. 

BAŞKAN — Bir daha okutayım, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, ka

nun metnini görmedik. Hükümet gerekçesini 
ifade etsin. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. —• Üyelerden Hasan Kangal ve Cemal Ma-
danoğlu'na izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/540) 

BAŞKAN — Gündemimiz basıldıktan sonra 
Başkanlık Divanı toplantısı yapıldığı için iki 
izin talebi vardır, gündem dışında kalmıştır; 
bunun gündeme alınmasını oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Efmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerl'.e 
izinleri Başkanlık Divanının 25 . 1 . 1967 tarih-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

: li toplantısında kararlaştı rılımıştır. Keyfiyet 
; yüce tasviplerine arz olunur. 

I İbrahim Şevki Atasagun 
: Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ha
san Kangal : Hastalığına binaen 20 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

. Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ce
mal Madanoğlu : Hastalığına binaen 21.1.1967 
tarihinden itibaren 21 gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kaimi etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, 'bu şekildeki mü
zakereler Senatomuzda her zaman yapılagel-
ımlelktedir. Gelen kâğıtlara girmiş olan her han
gi bir tasarının gündeme alınması her zaman 
istenmiş, gündeme alınmış, müzakere edilmiş 
hususattandır. Binaenaleyh, itirazınızı yerin
de görmüyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
nım, basılıp dağıtılırsa gündeme alınır. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar dağıtıldı, Sayın 
Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayın tasarı. 

BAŞKAN — Gündeme alınmasını oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Takdimen görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşımızın itirazına istinadederek rapo
ru okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
24 . 1 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 28 . 12 . 1966 tarihli 25 nei 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile ka'bul edilen, Rıhtım Resmi kanun 
tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iş
tirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinde tafsilen iza
hı yapılan hususlar ve gerekse Bakanlıklar tem
silcilerinin tamamlayıcı mütalâalarından sonra 
Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kuru
lunca 'kabul edilen metnin aynen 'kabulüne, Ge
nel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
T. Kapanlı R. Ulusoy 

Kâtip 
O. Salihoğlu S. Yalçu'k 

A. Çetin A. Karayiğit 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
'bul etmiyenler... Kabul ;edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Rıhtım Resmi Kanunu 
MADDE 1. — Yabancı memleketlerden Tür

kiye'de denizyolu ile taşınmak suretiyle ithal 
olunan bütün mallardan; 

a) Kıymet esasına göre, ithalden alman 
İstihsal Vergisine tabi olanların, bu verginin 
matrahı üzerinden, 

'b) Ölçü esasına göre ithalden alman İstih
sal Yergisine tabi olanların, bu verginin mat
rahının gümrüklü 'kıymeti üzerinden, 

c) İthalde alman İstihsal Vergisine tabi ol-
mıyanlarm CİF kıymeti üzerinden, 

% 5 oranında Rıhtım Resmi alınır. 
Denizcilik Bankası, T. C. Devlet Demiryol

ları, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından iş
letilen liman, rıhtım ve iskelelerden yapılan 
ithalâttan alman Rıhtım resimleri bu teşekkül
lere verilir. 

Yu'karda 'belirtilen teşekküller dışındaki 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen li
man, rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâttan 
alman Rıhtım resimleri Hazineye aittir. 

Gümrük idarelerince, Gümrük Vergisiyle 
birlikte ve Gümrük Vergisinin tahakkuk ve 
tahsiline ait hükümlere göre tahsil edilecek olan 
resimlerin bir aylik tutarı, ertesi ayın Konuna 
kadar, yulkardaki fıkrada belli edilen teşekkül
lere ödenir. 

Hazineye ait. Rıktvm resimleri Gümrük Ver
gisiyle birlikte Hazineye irat kaydedilir. 

Bu kanuna göre alman Rıhtım Resmine ya
pılacak itirazlar, Gümrük Vergisine yapılacak 
itiraz mercilerine aynı usuller dairesinde yapı
lır. 

Rıhtım Resminden faydalanan teşekküller, 
hunları kayıtlarında ve netice hesaplarında ny-
rı olarak göstermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Atalay, 
buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kare) — Muhterem ar
kadaşlarım, gündeme alının lyan pek çok ko
nuların, basılıp, dağıtıldıktan sonra gündeme 
alındığı vâkidir. 'Sayın Başkanın bu yoldaki 
beyanı doğru ve yerindedir. Bu, dik defa olan 
birşey değildir. Ama, isözü geçen mı taısarı, 
dağıtılmamış ve üurıun üzerinde üyler de hiç
bir fikre isaüip değiller. Benim 18 yıllık teşriî 
hayatımda şaşmaz bir prensibim vardır. Bir 
mevzuu okumadıkça onun hakkında ıbir filere 
sahilbolmadıkça oy kullanmam. Bu .bende iti-
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yat haline gelen ;bir prensiptir ve buna daima 
sadık kalmışımdır. 

Şiniıdi bu hiç okumadığım kanun tasarısı 
neyi getiriyor, neyi değiştiriyor? Gerekçemde 
de en ufak birşey yok. Gerekçe okundu. Gerek
çe Millet Meclisindeki görüşler ve oradaki ge
rekçelere atıf yapmaktadır. Şimdi bilemiyoruz 
ne yapıyor, ne getiriyor, ne ediyor? En ufak 
bir bilgimiz yok. Sayın Bakan lütfedip bu kür
süye gelsinler, hiç .olmazsa Sayın Bakandan ınıe-
seleyi öğrenelim. Neyi değiştiriyor? Benim iti
razım, niçin geldi de, haklı ve haksız değil, Böy
le birşey yok, reyimiiz kullanabilmek içindir. 
Başka memleketlerde meselâ Amerika'da Sena
toda 'bir mevzu 5 defa görüşülür, bir, iki, üç, 
dört değil. Biz, bir 'defa görüşüyoruz artık iki 
defa görüşme bizde aşağı - yukarı mümkün ol
mamıştır, birer defa görüşüyoruz. Ben hiç kim
seyi itham etmiyorum ve hiç kimseye söyliye-
cek birşeyim de yok. Fikir edinmek listiyen sa
yın üyelere kolaylık lolsun diye mâruzâtta bu
lunuyorum. Herkese zorla ille oku, ille inceleme 
yap diyemeyiz. Mesele okuyup görmek isteyen
leri, bu tetkiklerine fırsat vermek dçin, zaman 
dar da «İsa, bunu sahip kılma imkânını hazır
lamak; yahutta hiç olmazsa, ilgili Bakanın, ko
misyon başkanının gelip, (mesele şudur, şu de
ğildir, domesi izahat vermesidir. Biz de ona 
göre oylarımızı kullanalım. Ben 1 nel madde 
üzerinde sadece şurada 'okudum. Daha önce
ki maddeleri niye değiştirmiş bilemiyorum? Ve 
bilmeye de imkân yok. 

'Bu sebeple Hükümetten ricam, nazik Ulaş
tırma Bakanı, kıymetli Komisyon Başkanı lüt
fetsinler bize, hu hususlar hakkında fikir ver
sinler de biz de ona göre oylarımızı kullanalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, usul hakkındaki 

konuşmanızı dinledim. Gelen kâğıtlarda dağı
tım tarihi, 25 . 1 . 1967 dir. Yani, 'bingim önce 
dağıtılmıştır. 

ULAŞTIRMA 13 AKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Söz istiyioruım' efen
dim. 

BxVŞKAN — Buyurunuz, Saym Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli .senatörler; müzakere etmekte Ibulundu-
ğıınuz kanun tasarısı iki anaespriyi ihtiva et
mektedir. Bugüne kadarki, tatbikat; Trabzon, 

İstanbul ve İzmir limalarından yapılan ithalât
ta CİF bedel üzerinden % 2,5 rıhtım resmî alın
masını öngörmüş ve buna göre muamele yapıl
makta idi. Bu tatbikat, diğer iskele ve limanlardan 
yapılan ithalâttan Rıhtım Resminin alınmaması 
keyfiyeti yük kaymasına sebebolmakta ve aynı za
manda ithalâtta bir dengesizliğin ve adaletsizliğin 
sebebi olmakta idi. Meselâ, Derince Limanından 
ithalât yaparsanız Rıhtım Resmî vermiyorsunuz; 
Haydarpaşa limanından ithalât yaparsanız 
% 2,5 Rıhtım Resmine tabi olacaksınız. Mevzu
attaki bu adaletsizliği ortadan kaldmmak mak-
sadiyle daha evvelki hükümetler zamanında 
bu epsriye uyigun olarak tasarı hazırlanmıştır; 
Plânın öngördüğü tedbirler arasındadır; ve, 
Hükümet tarafından da bu husus bir kanun 
tasarısı ıhaline «getirilmiş, Yüksek Meclislere 
sevk ediknişitir. 

Birinci 'nokta; bütün liman ve iskelelerden 
yapılan ithalâttan seran Rıhtım Resmi alınması
nı öngörüyor. 

İkincisi; yüzde 2,5 olarak alman CİF bedel
den ve 'birinci maddede tarif edildiği şekilde 
İstihlâk Vergisine tabi olan malların matrahı 
üzerinden yüzde 2,5 nisbetinde alınan rıhtım 
resmini yüzde 5 e çıkarmaktadır. Bu yüzde 5 e 
çıkarmanın iki anasöbelbi vardır. 

Birisi; limanların tamiri, büyük yatırımlara 
sebelbolmaktadır. Yeni limanlar yapılması zaru
reti vardır, iskelenin onarımı vardır, barınak
ların yapılması vardır. Mevcut yüzde 2,5 niısbe-
tinde olan rıhtım resmi, bu ihtiyaca cevap ve
rememekte dir. 

Aynı zamanda bu, (bir finansman kaynağı 
olarak da mütalâa edilmiştir. Plânda da, ted
birler kısmında, böylece yer almaktadır. Bu 
itibarla yüzde 2̂ 5 u Dünya fiyatlarını da na
zara almak suretiyle yüzde 5 e çıkartmak musıip 
görülmüştür. Ve !bu ölçü içinde tasarı sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Bir üçüncü önemli husus: 1967 yılı İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden Devlet Demiryolları
nın ve Denizcilik Bankasının öngördüğü yatı
rımlar için Rı'htım Resmî Kanununun kabulün
den sonra elde edilecek kaynaklar ibu yatırım
lara karşılık olarak gösterilmiş ve ıböylece 1967 
yatırımlarının kaynağı 'olarak da ıbu kanuna bir 
atıfta bulunulmuştur. Demek oluyor ki, tatbi
kat, 1967 tatbikatı için 26 gün geçmiştir; Ve 
henüz 'bir eok yatırımlar bu kanuna bağlı oldu-
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ğundan, kaynak da 'mevcut olmadığından icra 
yapmak mümkün olamamıştır. Yatırımlar bek
lemektedir. 

İşte bu üç ısöbeple hem tasarının süratle ka
nunlaşmasını işitiyoruz; ham de, elde edeceği
miz kaynaklarla yatırımlarımızı biran evvel re-
alize etmek istiyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN •— Sayın Melen, buyurun.-
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, Rıhtım Resminin bir mik
tar artırılarak bütün limanlara teşmili hakkında
ki karar bizim Hükümetimiz zamanında alınmış 
bir karardır. Bugüne kadar gecikmiştir ve ge
cikmiş olması da hakikaten Devlet Demiryolları 
gibi, Denizbank gibi işletmelerin yatırımları aley
hine işlemiştir. Bu sebeple bu tasarının getiril
miş olmasını yerinde görüyorum, şahsan. Yalnız 
bir noktada vaziyet biraz kararmaktadır. Hükü
met Rıhtım Resmiyle birlikte İthalât Daımga Res
mini de yüzde 10 - 15 e kadar çıkarmaktadır ki 
Rıhtım Resmini de hesabederseniz ithalâta birden 
bire yüzde 15 nisbetinde ağır bir zam gelmekte
dir. Bunun reperküsyonları üzerinde durmak 
lâzım. Birdenbire ithalâta % 15 nisbetinde bir 
zam gelmesi üzerinde istihlâk maddeleri için söy-
liyecek bir şeyim .yoktur, şüphesiz; hattâ ve bel
ki de sanayiimizi koruyucu olacaktır, bu madde
ler bakımından sanayiimiz için bir primdir. Fa
kat, yatırımlar için tesiri olacağı şüphesizdir. Hü
kümetin bu hususta elbette ki, tedbir almış ol
ması lâzım. Yatırımlara bunun ne nisbette tesiri 
olacaktır? Yani, yatırımlar bu yüzden azalacak 
mıdır? Çünkü, bütçelerdeki tahsisat, plândaki gi
bi artmadığına göre fizikî yatırımlar, tahsisat 
sabit kaldığına göre, fizikî yatırımlar bunun te
siri ile şüphesiz azalacaktır. Bunun için Hükü
met ne tedbir almıştır. Bir, bunu öğrenmek is
tiyorum. 

İkincisi; petrol rafinerileri tarafından ithal 
edilmekte olan ham petrol ki, bunlar kendi rıh
tımlarından ithal edilmektedir; hanı petrollerden 
de Rıhtım Resmi alınacak mıdır? Ve bu ham pet
rolden alınacak Rıhtım Resmi kime kalacaktır? 

Bu vesileyle bir diğer nokta öğrenilmeye muh
taçtır. Bu resmin bilhassa petrol üzerinden alın
ması Petrol Kanunundaki petrol işletmelerini ko
ruyan hükümler dolayısiyle bunların kârlarını 
artıracaktır. Bir nevi himaye tesiri yapacağı için 
bu kârları, yani bu yol ile artan kârları, Rıhtım 
Resminin artırılması yolu ile artan kârları yaban

cı petrol işletmeleri dışarıya transfer etme hak
kına sahibolacaklar mıdır? Hükümet bu kanunu 
hazırlarken bu noktalar üzerinde durdu mu? Dur
du ise kararları nedir? Lütfederlerse memnun 
olacağım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANİ SEYF1 ÖZ'YCilK 

(Eskişehir Milletvekili) — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Melen'in dile getirdiği hususlar Hükümet 
tarafından üzerinde önemle durulmuş ve mesele 
tedbirder alınmak suretiyle halledilerek huzuru
nuza gelmiştir. 1 nci maddede kesin tarifini bul
duğu üzere, ithal edilen bütün mallarda istisna 
bahis konusu değildir; hepsinden Rıhtım Resmi 
alınacaktır. Yine Damga Resmi kanun tasarısiy-
le beraber bu tasarının getireceği gelir ve bunun 
inikasları, reperküsyonları plânlamada makro 
dengenin temini sırasında yatırım dilimleri tes-
bit edilmek suretiyle değerlendirilmiş bulunmak
tadır. Esasında bu çalışma, plânlama ile biri ile
te Hükümet çalışması olarak değerlenmektedir. 
Ve böylece, her hangi bir hesap dışı, tedbir dışı 
reperküsyon bahis konusu değildir. Tabiatiyle 
ham petrol ithalinde, mal olarak ithal edildiği 
için ondan alınacaktır. 

Fiyatlarda bir değişme olursa, kâr 
transferleri için ne düşünülmektedir? Şüp
hesiz ki, petrol fiyatlarının tesbiti, bir ayrı 
konu olarak değerlendirilmektedir. -Rıhtım Res
mi sadece rıhtım hizmetleriyle öngörülen yatırım
lar için finans kaynağı teminine matuf bir ted
birdir. Bunun dışındaki hususlar, tahakkuk ede
cek vaziyete göre, Hükümet tarafından ele ahırı].) 
fiyat tesbiti sırasında değerlendirilecektir. Bu 
hususu arz ederim, efendim. 

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

Madde 2. — Rıhtım Resmi olarak tahsil. 
edilen paralardan her teşekküle intikal eden 
miktarlar genel bütçenin gerekçesinde gösterilir. 

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

Madde 3. — Liman, rıhtım ve iskeleler ara
sında millî ekonomiye zarar verecek şekilde .yük 
kaydırmalarına, matuf hareketleri önlemek ve ras
yonel işletmeciliği geliştirmek amaciyle gerekli 
tedbirler Maliye, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca, birlikte alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn 
sayın üye?.. Yük. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte liman, rıhtım ve iskelelere 
gelmiş olup da gümrük işlemleri yapılmamı»! 
olan mallara ait Rıhtım Resmi bu kanuna göre 
alınır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyeıı sayın üye! . Buyurun Sayın Ar-
tukmac. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu geçici 1 nci madde, kanaa
timce müktesep hakları ihlâl eder bir durum
dadır. Maddede deniyor ki, «bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte liman, rıhtım ve iske
lelere gelmiş olup da, gümrük işlemleri yapıl
mamış olan mallara Rıhtım Resmi İm kanuna 
göre alınır.» İthal edilen mallar, eski kanun 
hükümlerine göre ithâl edilmekte bulunduğu
na ve gümrüğe de o şekilde gelmekte olduğuna. 
göre, bu işle uğraşan kimseler bunun vergisi
ni, resmini ve sairesiııi de hesaha katarak o 
şekilde mukabele yapmış ve gümrüğe kadar 
getirmiş bulunduklarına göre bu yeni kanun 
hükümlerinin; yani, zam hükmünün, gümrüğe 
gelmiş olan mallara tatbik edilmemesi ve bu 
yeni kanun hükmünün kanunun neşri tarihin
den itibaren yürürlüğe girmiş bulunması lâzım 
ve zaruridir. 

Şu arz ettiğim duruma göre müktesep hak
ların ithâl edilmekte olduğu kendiliğinden or
taya çıkar. Bu sebeple maddenin metinden çı
karılması için bir önerge takdim etmiş bulu
nuyorum. İltifatınıza mazıhar olmasını istirham 
ederim. 'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyeıı sayın üye? 

FERİT) MELEN (Van) — Önergenin aley
hinde. 

BAŞKAN •— Önergenin aleyhinde, buyurun 
Sayın Melen. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Lehinde. 

FERİD MELEN (Yan) — Muhterem arka
daşlar, kanaatime göre bu madde yerindedir 
ve vergi hukuku, vergi tatbikatı ve vergi ada
letine uygun bir hükümdür. Belki hukukçular 
için biraz anormal görülebilir. İşte, vaktiyle bu 
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vergi bilinse idi ithalâtçı bu malı getirmezdi, 
yolunda bir mütalâa ile bu maddeyi yerinde 
görmiyenler olabilir. Fakat vergi hukukunda, 
vergiyi doğuran hâdise önem taşır. Yergiyi do
ğuran hâdise ne vakit olmuşsa ; vergi, o sırada 
alınır. Faraza, Gelir Yergisinde, vergiyi doğu
ran hâdise bir gelirin, bir kazancın elde edil
miş olmasıdır. Hangi yıl elde edilirse, o yıl 
cari olan hükümlere tabi olur. İthalâtta vergi
yi doğuran hâdise, ithalâtın fiilen vııkubulma
sı; yani, gümrük kapısından geçmiş olması ha
disesidir. Binaenaleyh, oradan geçmedikçe, ora
dan geçmeden evvel »çıkan kanunlara "tabi ol
ması tabiîdir. 

Ayrıca vergi adaleti bakımından da doğru
dur. Çünkü, bir sene evvel gelmiş bir mal güm
rükte bekliyor. Eğer bir sene evvel gelmiş olması 
mucip sebebiyle bu resimden istisna edersek, bu
gün gelenle, ötekisi arasında vergi nisbeti bakı
mından bir fark olacaktır. Birisi, yüzde 5 nisbe-
tinde noksan resim ödiyecektir. Ötekisi, yüzde 
5 - 6 arası ödiyerek girecektir. Ve aynı anda 
memlekete girecektir. Piyasaya aynı anda çıka
caktır. Birisi, diğerinden yüzde o farklı olacak
tır ve bu durumda; ithalâtçının birisine, diğeri 
aleyhine yüzde 5 prim vermiş, kazanç temin et
miş olacağız. Hattâ mümkün olsa, vergi tatbi
katı imkân verseı ki bâzı ahvalde tatbik edilir, 
bir zaman evvel ithal edilmiş ve toptancı elinde 
bulunan maddelere dahi tatbik etmek kabil olur. 
Fakat bunları takibetmek, kovalamak, hangi ta
rihte ithal edilmiştir, hangi ithalâtçı elindedir' 
Bunları tesbit etmek, vergi tekniği bakımından 
çok müşkül olduğu için bu, yapılamamaktadır. 
Bazaıı yapılmıştır. Faraza, petrol için yapıldığı 
vâkıdır. Hattâ temenni ederdim ki, bu kanun 
içinde yapılabilsin. Ama, diğer maddeler için çok 
güçtür, çok dağınıktır, bunların tesbit i müşkül
dür. Beyan ettirseniz dahi kontrolü müşküldür. 
Bu sebeple oraya kadar gidilmiyor. Ama, güm
rük muamelesi görmemiş olanlara tatbik edilmesi 
behemaiml lâzımdır, zaruridir. Bu sebeple Sayın 
Artukmaç arkadaşınım görüşüne ve önergesine 
katılmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önergenin lehin
de, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Nef'i Hazine ile, 
noPi hukuk karşı 'karşıya. Sayın Melen, malûm 
klâsik maliyeci zihniyeti ile, ideal hukuk; yahut 

^ 



O. Senatosu B : 24 26 . 1 . 1967 O : 1 

müktesep hak ile ilgili meselelerde karşı karşı
ya geldiği zaman daima maliyecilik tarafı üstün 
görür ve bu görüşle hareket eder. Maliyeci ve 
Hazinenin nef'i gözü ile bakıldığı zaman doğru
dur. Kazı, bağırtmadan ne kadar yolabilmek 
şekli... Ama, bir de hukuk mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; yeni Anayasa pren
sipleri, vatandaşın 11 nci maddede tesbit edilen 
kişi hakları yanında yararım, yani menfaatleri
ni d e himaye eder. Sadece; kişi hürriyetleri 
Anayasanın garantisi altında değildir, kişi
lerin meşru menfaatleri de Anayasanın teminatı 
altındadır. Sayın Melen, daha önce ithalâtçının 
elinde olanların bile bir matrah olarak nazarı 
itibara alınması ve fakat müşkülâtı sebebiyle; 
yahut, bu kanunun neşrinden öncesi ile sonrası 
arasında bir adaletsizlik olacağım ifade ediyor
lar. Bugün; yani, şu anda, gümrüklerde muame
lelerini yapanlarla, gümrükte işlerini bitiren
lerle, yarın yapanlar arasında bizatihi fark ola
caktır, Sayın Melcn'in görüşüne göre. O halde 
bu adaletsizlik demek olacak. Yani bir adaletsiz
lik olacak, Hazine bakımından. Yani bugün ve 
yarın kanunun neşrinden bir gün önce ile, bir 
gün sonrası arasında, bir hukukî durum olacak
tır. Gerek Medeni Kanun hükümlerinde muzlar 
hallerde tüccardan, müteahhitten istenen busu:;, 
tedbirli bir tüccar olarak muayyen şartları yeri
ne getirmeye mecburdur. Fiyatlar yükseldiği, şu 
ve bu olduğu takdirde çeşitli taahhütler, 
çeşitli yüklemler altında kalan insanların 
durumu ve ticari münasebetlerde asıl ve 
mühim olan durum, günün şartları içeri
sinde hareket edebilmektir. Buna göre, bir 
risk altına girmiştir, bir taahhüdü omnzlamıştır. 
Biraz evvel Sayın Melen'in dediği gibi, yatırım
lara taallûku sebebiyle, dedi. Yatırımlar olacak. 
Demek ki, bu artışta yatırımları kim üzerine alı
yor? Müteahhitler üzerine alıyor. Bu kişilerin 
birtakım gümrük işlemleriyle olan muamelele
rinde, gümrüğe kadar gelmiş ticari işlemleri bek
liyor. Bu bekleme belki kendisinin iradesi dışın
da da olmaktadır. Bizim çeşitli hukukî miinase-
betlerimizdcki formalite güçlükleri herkesin bil
diği bir şeydir. Bunun, yüzünden gecikme olur. 
Yani, kendi iradesi dışında da bu gecikmeler ola
bilir, mümkündür. Eli jetteki tedbirli bir tücca
rın bundan haberi olur. Bu kanunların çıkıp 
çıkmıyacaklarını ilgili kimseler bilir ve lâzım-
gelen işlemlerini sürati eştirirler. Ama, ya Devlet 

bu gecikmeyi bizatihi yapabiliyor ise; işlemleri 
yerine getiremiyorsa, güçlükler varsa, çeşitli for
maliteler yüklüyorsa, bunda ferdin kabahati ne
dir? Getirmiştir, tam gümrüktedir, tam işlemi 
yapılacağı sırada işini bitiremiyor. Burada fer
din menfaatini de düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Bu sebepten Sayın Artukmaç'm önergesi doğru
dur. Ama, bunu* genişletmemek lâzım. Bilfiil 
gümrüklerde bulunan; yani, şu tarihte, kanu
nun neşrinden 24 saat önce gümrüklerde bulu
nan, suiistimale meydan vermemek için, demek 
lâzım. Şu tarihte bulundu da, bulunmadı da, 24 
saat önce resmen; yahut, 48 saat önce gümrükte 
bulunanlar şeklinde gibi kayıtla bağlamak suiis
timali önlemek bakımından çok önemlidir. Öbür 
taraftan ferdin hakkını korumak gerekil'. Ka
nunlar yapılırken yalnız Hazinenin menfaatleri, 
yalnız vergi, yalnız bütçeye gelir temini değil, 
vatandaşların da menfaatleri himaye edilir ve 
gözetilir. Sadece hürriyetler değil, hürriyetler 
kadar ona bağlı ve o hürriyetleri temin eden, 
meşru menfaatlerin de himaye zarureti vardır. 
Bu sebeple Sayın Artukmaç'm önergesi kayıt
lanmak üzere hukuk prensiplerine uygun ve ye
rindedir. 

Saygılarımla. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 

SUPHİ BATTIR (Sinop) — Evvelâ müzake
renin usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitmedi; takririn lehinde ve 
aleyhinde konuşuldu. Takriri oya koyayım, son
ra söz istiyorsanız, vereyim. Takrir hakkında 
söz istiyorsanız, veremem. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Anayasayı alâ
kadar eden bir nokta ileri sürüldü. Evvelâ Hü
kümet bu hukukî kaide hakkında ne düşünüyor, 
Hükümetten onu öğrenelim. 

BAŞKAN — Hakkınızdır tabiî. Buyurun 
Sayın Bakan. 

ULAŞTİRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Melen meseleyi teşrih etmiş bulunmakta
dır. İleri sürdükleri mütalâaya aynen iştirak 
ederiz. Gerçekten kanunun en önemli maddele
rinden birisidir. Bilhassa vergi ziyamı önlemesi 
bakımından, alınması öngörülen resmin yapılan 
hesaba göre tahsil edilmesi imkânlarını sağlama 
bakımından ve nihayet birtakım suiistimalleri 

f 
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önleme bakımından bu maddenin aynen kabu
lünde Hükümet bakımından büyük fayda görü
rüz. 

Bir defa müktesep hak meselesine temas ede
ceğim : Meseleyi mücerret kuru hukuk yönün
den mütalâa etmeye imkân yüktür. Müktesep 
hak, burada, bahis konusu değildir. Çünkü, güm
rüğe gelen mallar, gümrük muamelesi yapılma
dıkça ithal edilmiş sayılmaz. Bu itibarla, bir sene 
evvel gelmişse, gümrük muamelesi yapılmadığı 
müddetçe, nereden gelirse gelsin, ithal edilmiş 
mal vasfım iktisabedcmez. Muamele yapılacak
tır, muamele yapıldığı anda da, rıhtım resmi alı
nacaktır. Kanun bunu derpiş etmektedir; ve orta 
yol bulunmuştur. Sayın Melen'in ifade ettiği 
gibi, toptancının elinde bulunan mallara da teş
mil etmek mümkün idi, vergi ziyamı önlemek 
bakımından. Fakat, orta yol bulunmuştur. Mün-
sif bir hüküm getirilmiştir. Bu maddenin aynen 
kabul edilmesi lâzımdır. Anayasa hukuku yö
nünden meseleyi mütalâa etmek, müktesep hak 
yönünden meseleyi mütalâa etmek, esbabı müc
bire vardır, şahsı zarargir ediyoruz gibi birtakım 
sebeplerle asıl olan kamu menfaatlerinin bir ta
rafa terk etmek mümkün olmaz. Her şeyin üze
rinde kamu menfaati vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
SUPHİ BATTTK (Sinop) — Madde hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Okutalım da sonra verelim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle ge

çici 1 nci maddenin kanun metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık AiTukmac 

BAŞKAN — Eğer, takrir hakkında konuşa
caksanız, tüzüğümüz müsait değildir. Yok, 
madde üzerinde konuşacaksanız, takrir hak
kında bir lehte, bir aleyhte olmak üzere iki 
sayın üye konuştular. Takriri oya koyarım, 
ondan sonra, madde hakkında görüşürsünüz, 
yeni fikirler ileri sürebilirsiniz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Riyasetin müza
kere usulü hakkında konuşacağım. 

Şimdi beyefendi, madde hakkında söz isti-
yen bittikten sonra madde 'hakkında konuşma
ya tüzüğümüz müsait değildir, biliyorum. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz veririm, 
takrir hakkında vermem. Önce Sayın Melen 
söz istemişti, buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 
madde ile takriri hiçbirinde ayırmaya imkân 
yok. Takrir, maddenin kaldırılmasına dairdir. 
Takriri de şimdi lütfettiniz, okudunuz. Demin, 
filvaki, takrir üzerinde konuşacağım, diye söz 
aldım ama, takriri o anda okumamıştınız. Ko
nuşmam, takrire de sirayet edecektir, özür dile
rim. 

Evvelâ şunu arz edeyim; hukukçularla, ma
liyeciler bu baihis üzerinde hiçbir zaman anla
şamamışlardır. Hukukçular, müktesep hak 
üzerinde çok durdular ve müktesep hakkı daha 
geniş şekilde anlarlar. Biz burada müktesep 
hakkı, daha dar mânada anlarız. Aslında, bir 
müktesep hak var mı, yok mu? İki bakımdan 
bu yok. Bir defa biraz evvelki mâruzâtımda da 
işaret ettim, vergiyi doğuran hâdise, fiilen it
hal olduğuna ve hu mallar da henüz ithal edil
memiş .bulunduğuna göre bir müktesep hak 
mevzuu yoktur. Kaldı ki; İthal resimleri, İs
tihlâk resimleridir. Binaenaleyh, İthal Resmi
ni ödiyen kimse hakiki mükellef değildir. Asıl 
bu maddeleri kullanan, istihlâk eden kimsedir 
hakiki mükellef. Binaenaleyh, mükellef olan, 
vergiyi inikas yoluyla ödiyecek olan kimse, 
maddeleri istihkak edendir. Bunlar da henüz 
bu maddeleri almış ve istihlâk etmiş ve yahut 
kullanmış değiller ki, müktesep hak mevzuu 
doğsun. Binaenaleyh, ithalâtçı, alacak bu öde
diği Rıhtım Resmini fiyata ekliyerek, aksetti
rerek hakiki müstehlike ve yahut kullanan 
kimseye satacaktır ve aslında vergi o vakit öde
necektir, inikas yoluyla. Binaenaleyh, istih
lâk anma kadar bir müktesep haktan bahset
meye bizim malî bakımdan imkân yoktur. Bel
ki hukukçular, şeklî hukuk açısından bunu 
böyle görürler. Umumiyetle bütün vergi mev
zuatında, vergi tatbikatında da anlayış budur. 
Sadece bizde değil, her memlekette bu yolda 
anlaşılır ve vergiyi doğuran hâdise anında ver
gi uygulanır. 

İkincisi; Sayın Atalay'm temas ettiği bir 
mevzu vardı, mütaahhitleri ilgilendiren bir hü
küm. Bunlar da, şartnamelerde hüküm mevcut 
ise, şartnanıelerindeki hükme göre halledilir. 
Yani, bu vergiyi U evi et, fiyata ekliyerek ver-
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meyi kalbul etmişse hidayette, verir; Eğer, 
şartnamede acık .bir hüküm yoksa, umumi 
hükümlerimiz müsaittir, umumi hükümler dai
resinde de bu ınütaahhitlerin durumu dikkate 
alınır ve halledilir. Bunun için de, tereddüde 
ve korkuya düşmeye sebep yoktur. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 

arkadaşlarım; hakikaten Sadık Artukmae ar
kadaşımız mühim bir hukuk kaidesini ortaya 
attı. Hukuk kaidesi; bugün yer yüzünde hâ
kim olan da hukuk kaidesidir. Nef'i Hazine de
ğil, nalıncı keseri değil; arkadaşlar, hukuk ka
idesi. İnsan haklarının ta mamı hukuk kaide
sinin içindedir. Bunun aksi düşünüleıııoz. Şim
di Vekil arkadaşım diyor ki; pek Muhterem 
S oy fi Öz'türk arkadaşım, kuru hukuk kaidclc-
riyle yetinmek doğru değildir. Ben şimdiye 
kadar hukuk kaidelerinin, kuru veya yaş ol
duğunu hiç işitmedim ve •mektepte de bize, bu 
hukuk kaidesi kurudur, Öteki yaştır, diye bir 
şey okutmadılar. (Gülüşmeler) Binaenaleyh, 
S ey fi üztürk arkadaşımızın ileriye sürdüğü şey 
doğru değildir. 

İkincisine geliyorum; Sayın Melen arkada
şım, Allah bir kere insanı Hükümete sokmıya 
görsün, (Gülüşmeler) bir itiyat haline geliyor, 
Hükümetin noktai nazarını müdafaa etmek. Ar
kadaşlar, her zaman söylüyoruz, Hükümet, 
bizim Hükümetimiz, bizim, malımız, ayırama
yız Süleyman Demirel'i kendimizden. Ama, kar
şımıza gelince de tenkid edeceğiz. Ne ile geli
yor şimdi karşımıza? Haksız bir vergi ile geli
yor. Söylüyor, Sadık Artukmaç, haksız vergi. 
Mükellef bunu aylarca, evvel sipariş etmiş, he
sabını yapmış, parasını kasasına ona göre koy
muş. Ne yapıyor vâzıı kanun? Geliyor diyor 
ki; ambara girdi ya bu, ben ondan vergi ala
cağım. Böyle vergicilik olur mu arkadaşlar? 
Hani hukuk kaidesi, hani Anayasa, hani in
san hakları? Ben doğrusu Sayın Vekilin sözle
rinden beni doyuracak bir malûmat elde ede
medim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Fener
bahçe değil bu. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Evet, öyle 
Rıfat üztürkçine, gecekondu işi değil bu, Güm
rük Vergisi... (Gülüşmeler) Adamdan çatır 
çatır alırlar. Çatır çatır parayı alacaklar. 

BAŞKAN — .lütfen mevzua devam edin Sa
yın Batur. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Ben şimdi 
bunu insan haklarına aykırı görüyorum, bu 
düşünüşü. Anayasaya aykırı görüyorum. Ar
kadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Senatosu böy
le bir düşünceye burada mâni olmalıdır, son 
vermelidir; mükellef de, ne zaman vergi ve
receğini bilmelidir. Bir tarihî kararı verirseniz 
bütün mükellefler biraz ferahlar. Saygılarım
la bu hususu arz ediyorum. Sadık Artukmaç'ın 
takririne iltifat edelim. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

.Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben, bir 
hususun tavzih edilmesi için söz almış bulunu
yorum. Kanununu geçici 1 nci maddesinin 
1 nci bendinde, «Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte liman, rıhtım ve iskelelere gelmiş 
olup da gümrük işlemleri yapılmamış olan mal
lara. ait Rıhtım Resmi bu kanuna göre alınır.» 
deniyor. 

Şimdi burada, gümrük muamelesi başlı ba
şına. ,bir iştir. Acaba vatandaş gümrük muame
lesini yaptırmak için müracaatta bulunmuş da, 
elinde, ihtiyarında olnnyan her hangi bir se
beple gümrük muamelelerini tekemmül ettire
ni om iş bulunanlardan da mı alınacaktır bu ver
gi? Yoksa, yalnız müracaatı kifayet eder mi, 
değil mi? Bu hususun açıklanmasını rica edi
yorum. Elde mevcut bir şey yok. Yarınki ihti
lâflar mevzuunda da muhterem mahkemelere 
ve kanunları tatbik eden hâkimlere de bir yön 
verebilmesi için buna zaruret vardır. Komis
yon veya Hükümet tarafından bunun açıklanma
sını rica ediyorum. Yani, gümrük muameleleri 
için müracaat kâfi mi; yoksa, müracaat etmiş 
de t1]inde ve ihtiyarında olmıyan sebeplerle 
bir ay, ilci ay devam eden gümrük muamele
lerinden dolayı bu muamele tamamlanmamış 
ise yine buna tatbik edilecek mi, edilmiyeeck 
mi? Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
memiştir. 
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Geçici 1 nci maddenin son satımımda (ka
nuna) olacağı yerde (kanunu) yazılmış; bir 
mürettip hatası olmuş. Sayın komisyon, bunu 
(kanuna) olarak tashih ediyoruz. Bu geçici 
maddeyi tashihi i şekli ile okutup yeniden oyla
rınıza arz edeceğim. 

Geçici madde 1. •— Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte liman, rıhtım ve iskelelere gel
miş olup da glinırük işlemleri yapılmamış olan 
mallara ait Rıhtım Resmi bu kanuna göre alı
nır. 

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

Geçici madde 2. — 6-126 ve 6860 sayılı ka
nunlarla tasdik olunan anlaşmalar ve 6095 sa
yılı Kanuna istinaden çıkarılan kararname
lerle tesis olunan Rıhtım Resmi muafiyeti, bu 
kanunla alman resme de şâmildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 5842 sayılı Kanunun 29.5.1957 
tarih ve 6978 sayılı Kanunla değiştirilen 37 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

SIRRI AT ALAY (Kara) — Tümü üzerinde 
aleyhlte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde aleyhte, Sayın 
Atalay, buyu run. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka-
daşlarıım, bu kanunla rıhtım resmi kanun tasa
rısının bâzı maddeleri değişecek. Ancak, ziraat 
memleketi olan Türkiye'de zirai araçlar, ekip-
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imanlar ve gübre gibi köylünün gerçek hayatına 
doğrudan doğınıya müessir olan çeşitli ithalâtın 
daha önceki kanunlardaki muafiyetleri bu ka
nımla salklı kalacak anı, kalnııyacalk mı? Zira 
bu kanun, daha sonra çıkmış bulunmaiktadır. 
Daha önceki kanunlardaki bükümlere göre mu
afiyetler devam edecek midir, etmiyecek midir? 
Yetkililer tarafından bunun sarih olarak ifade
si şarttır. Zira bu muafiyetler kalkacak olursa; 
ki, bu muafiyetler, ilandır ve yetersizdir; ayrı 
bir kanun mevzuu olması ve bir değiştirme mev
zuu olması, hele bir ziraat memleketinin kıy
metli senatörü olan Sayın Melen'in bu hususta 
çok dikkatli olması lâzımdır. Bu halklar saklı 
kalacak mıdır, kalmıyaeak mıdır? Bu muafiyet
ler temin edilecek midir, edilmiyecek midir? 
Ayrıca muhterem arkadaşlarım, daha işin ba
şında iken, tetkik edemedik, bir imkân bula
madık, demiştim. Meselâ, geçici 2 nci madde 
de; 6426 sayılı, 6860 sayılı, 6095 sayılı Kanuna 
istinaden çıkarılan kararname ile tesis olunan 
rıhtım resmi muafiyetlerinden bahsediliyor. Bu 
muafiyetler, memleketimizde bulunan yahancı 
memleketlerin misyonlarına veya hayati ar iyi© 
veyahut her hangi bir sakilde geleceklerine 
aidolsa gerek. Pek şey yapamıyorum; hangile
ridir, nelerdir? Tetkik imkânı bulaımamışız. 
Bunlar yine devam edecek midir, etmiyecek 

midir? Oıikan kararnameler henüz devaım edi
yor mu, etmiyor mu? Bu karanı amellerin deva
mına yani, bu kararnamelerin, kanunlara isti
naden çıkarılmış olan bu kararnamelerin bu 
kanunla teyidi mahiyetindedir. Kanun tekniği 
bu bakumdan önem taşımaktadır. 

Daha önce ismini saydığım şu üç kanun çık
mış, bu kanunlara istinaden kararnameler çık
mış. Şimdi bir kanunla bu kararnamelerin tesis 
•olunan haldan kanun yolu ile bu sefer teyid 
ve teslim ediliyor. Bunlar, bizim, dış münase
betlerde hassas olduğumuz bir zamandaki gö
rüşlerimize ne nisbette uygundur veya değildir? 
Bu hususta kesin birşey de bilemiyoruz. Çünkü 
sözü geçen bu kanunları tetkik etmiş değiliz. Zi
ra, bunun görüşüleceğini bilmediğimiz için, bu 
kanunlar nedir? Bu kararnameler nedir? Bilmi
yoruz. Sonra, bir kanuna istinaden çıkarılmış 
olan bir kararname bizim kanun tekniğimize de 
uygun değildir. Yanlış ve hatalıdır. Kanun, bâ
zı muafiyetler tanır; bu muafiyetler için, karar-
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nameler çıkara'bilar. Şimdi yeniden bir karar- | 
name çıkarana külfetti veya çıkıp çikmıyacağı 
'meselesi olur mu, olmaz mı? şeddine gelelim. 
Bu sefer sizler; teşriî tasarrufla, icranın; bir 
Hükümet tasarrufunu, teışriî bir tasarrufla tas-
vibetımiş oluyorsunuz. Bu olmaz, böyle bir şey 
(mümkün değildir. Yani, tekrar ediyorum, üç 
ıtürlü tasarruf vardır. Hukukî tasarruf, üçtür. 
Teşriî tasarruflar, icrai tasarruflar ve kazai ta
sarruflar. Şimdi Devletin bu tasarruflar için
de teşriî tasarruf olan kanun yapmakla, bir 
kanuna istinaden icrai bir tasarruf olan Hükü
met tasarrufunun kaynağı kanundur. Ama bu 
sefer, kanunla daha, önceki bir kanuna istina
den çıkmış olan bir icrai tasarrufu, bir hufcu-
(kî tasarrufu, kanun yolu ile çıkarma... Bu, bi
zim hukukumuzda yolk. Bunlar, görülüyor ki, 
tıetfcik edildiği zaıman karşımıza yeni meseleler 
çıkmaktadır. Bu sebepte .kanun tasarısına, Cum
huriyet Halik Partisi Hükümetleri zamanında 
gelmiş olmasına rağmen, müspet oy vermeme 
imkân yoktur. Oyum bu selbeple elbette ki kır
ımızı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Altalay; kürsüye vurma
yın lütfen. 

Sayın Başkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Hskişchir Milldtvekili) — Sayın Baışkan, de
ğerli arkadaşlarım; Sayın Atalay'ra, endişele
ri vârdt değildir, bilhassa, bunu belirtilmek iste-
rim. 

Clüıbre fiyatları üzerindeki tesiri ne olacak
tır, buyurdular. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

2. — 1967 yılı Bütçe kanun tasarısının Cum- I 
huriyet Sena,tosu Genel Kurulunda görüşülmesi- \ 
ne dair Danışma Kurulu kararı ve çalışma prog- j 
ramı. 

BAŞKAN —• Danışma Kurulu kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

20 Oeak 1967 tarihli toplantısında alınan 3 sa
yılı Karar ilişiktir. 

Değerli arkadaşlarım; gübre fiyatları, Aziot 
Sanayiinin tesbit ettiği fiyatlar meımiefcetlte ser
best, cari fiyatlar değil; Hükümetçe 440 numa
ra! ı Kanunun 24 neü maddesine göre işdem ya
pılarak fiks fiyat tesbilt edilmektedir. Bu itibar
la Tıüıık köylüsünün ihtiyacı olan gübrenin yi
ne imkânlar ııisibetinde ucuz olarak vaitandaşa 
intikali prensibi Hükümetçe kabul edilmiştir. 
Bu kanun, hiçlbir suretle, Türk köylüsüne ucuz 
gübre verme prensibimizi ihlâl edici bir hüküm 
gotirmiemişltir, getiremem. Bu bir. 

İkincisi; birtakım muafiyetlere temas buyur
dular. Bu .muafiyetlerin; yani, icranın tasarru
funda bulunan muafiyetlerin, kanunla tescili, 
dediler. Bu muafiyetler; eğer, kararnaıme ile 
tanınmışsa, yine kararnaım'e ile bu muafiyetleri 
kaldırmak mümkündür. Binaenaleyh, her han
gi bir tescil; yani, bir kararnaniıenin burada 
kanun sıfatını, mahiyetini, vasfını iktisiabetme-
si bahis konusu olamaz. Bu endişeleri de varit 
değildir. 

Diğer zirai alet ve edevat için Hükümet 
programında fiyat ucuzlatıcı tedbirler yine 
premsibolarak kalbul 'edilmiştir. Bu yönde çalış
malarımız vardır. Burada sadece mücerret me
seleyi mütalâa etrodk gerekiyor. 

Rıhtım Resmi, dediğimiz; ithal edilen mallar
dan alman resmin, muayyen nisbette artırılması 
bütün liman ve iskelelere teşmili keyfiyetidir. 
Bu hususu Yüce Senatonun kaıbul buyurması ve
silesiyle şükranlarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Tasarımın tümü açık oylarınıza 
arz edilmiştir. Küre dolaştırılacaktır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz olu
nur. 

İbrahim 'Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Kararı 

Karar No: 3 
Karar tarihi: 20 Ocak 1967 

1. Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne 
tevfiflcan 10 gün içinde karara bağlanması gere-
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ken 1967 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda tesbit edilen gün 
ve saatlerde görüşülmesi, 

2. Başbakanlık hariç, bakanlık bütçeleri görü
şülürken 'onlara bağlı olaın müesseselerin bütçele
rinin beraber görüşülmesi, 

3. Bu görüşmeler tahmin edilen saatlerden 
©vvel biterse, bir sonraki bütçenin görüşülmesine 
başlanması ve günlük programın saait 19,00 da 
bitirilmesi; aksi halde günlük program bitinceye 
kadar, gece de görüşmelere devam olunması, 

4. Köy İşleri ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanları, ilgili bulundukları bütçelerin müza
kerelerinde hazır bulunarak kendi balkanlıklariy-
le alâkalı konularda konuşmaları, 

5. Bütçeler üzerinde şahısları adına konuşa
cak sayın üyelerin, o bakanlık bütçesinin görü
şüleceği günden bir gün önce çalışma saatleri 
içinde bizzat Başkanlık Divanında görevli nö
betçi kâtip üyelere müracaatla söz sırası alma
ları, 

6. Çıkması zaruri kamun tasarı ve teklifle
rine öncelik tanınması ve müzakerelerinin yapıl
ması, 

7. Dış memldketlerdeki görevi sebebiyle, Dış
işleri Bakanlığı Bütçesinin Başbakanlık Bütçesin
den önceye alınması, 

Kararlaştırılmıştır. 

Şimdi çalışma programını okutuyorum. 
31 Ocak 1967 Salı 

Saat 

Âmil Aritus 
Kontenjan Grup Başkam 

BAŞKAN —• Danışma Kurulu kararını din
lediniz. Kararı oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10.00 

13.00 
14.30 
19.00 

Saat 

10.00 

13.00 
14.30 
19.00 

Saat 

10.00 

jbnahim Şevki Atasağun 
ıBaşkan 

iSırn Atalay 
Başkanvekili 
Nahit Altan 

Kâtip 
Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Ali Rıza Ulusman 

Kâtip 
Necip Seyhan 
Maro Âmiri 

Âdil Ünlü 
İdaro Âmiri 

A. Şakir Ağanoğlu 
C. H. P. Grupu Adına 

Fikret Turhangil 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Başkanvekili 

Nizamettin özgül 
Kâtip 

Azmi Erdoğan 
Kâtip 

Selâhattin Özgür 
Kâtip 

Akif Tekin 
İdare Âmiri 
Cahit Okur er 

A. P. Grup Başkam 
Fahri Özdilek 

M. B. Grupu Başkanı 

13.00 
14.30 
19.00 

Saat 

Birleşimi açış ve yoklama 
Hükümetin bütçeyi sunuşu 
Bütçenin genel görüşülmesi 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Bütçenin genel görüşülmesi 
Birleşimin kapanışı 

1 Şubat 1967 Çarşamba 

Birleşimi açış ve yoklama 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
Millet Meclisi Bütçesi 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
Sayıştay Bütçesi 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
Birleşimin kapanışı 

2 Şubat 1967 Perşembe 

Birleşimi açış ve yoklama 
Başbakanlık Bütçesi : 
a) Başbakanlık 
ıb) Devlet Plânlama Teşkilâtı 
e) Danıştay 
d) Devlet İstatistik Enstitüsü 
e) Diyanet İşleri 
f) Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 
g) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
•h) Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Adalet Bakanlığı Bütçesi 
Birleşimin kapanışı 

3 Şubat 1967 Cuma 

10.00 Birleşimi açış ve yoklama 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

13.00 14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
14.30 İçişleri Bakanlığı Bütçesi: 

a) İçişleri Bakanlığı 
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19.00 

Saat 

10.00 

13.00 
14,30 

19.00 

Saat 

10.00 

13.00 
14.30 

19.00 

Saat 

10.00 

13.00 
14.30 

h) Emniyet Genel Müdürlüğü 
c) Jandarma Genel Komutanlığı 
Birleşimin kapanışı 

4 Şubat 1967 Cumartesi 

Birleşimi açış ve yoklama 
•Millî E Çitim Bakaınlığı Bütçesi: 
a) Millî Eğitim Bakanlığı 
b) İstanbul Üniversitesi 
e) İstanbul Teknik Üniversitesi 
id) Ege Üniversitesi 
e) Ankara Üniversitesi 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 
a) Bayındırlık Bakanlığı 
b) Karayolları Genel Müdürlüğü 
e) Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 
B i rl eş imi n (k a.p an ışı 

5 Şubat 1967 Pazar 

Birleşimi açış ve yoklama, 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi: 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi : 
a) Sağlık Bakanlığı 
b) Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 
Birleşimin kapanışı. 

6 Şmbait 1967 Pazartesi 

Birleşimi açış ve yoklama 
Gümrük ve Tekel Bakaınlığı Büt
çesi : 
a) Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1)) Tekel Genel Müdürlüğü 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Tarım Bakanlığı Bütçesi : 
a) Tarım Bakanlığı 
h) Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 
e) Ormanı Genel Müdürlüğü 
d) Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü 

19.00 

Saat 

10.00 

Birleşimin kapanışı 
7 Şubat 1967 Sah 

13.00 
14.30 

19.00 

Saat 

10.00 

13.00 
14.30 

19.00 

Birleşimi açış ve yoklama 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi : 
a) Ulaştırma Bakanlığı 
b) Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi 
Sanayi Bakanlığı Bütçesi: 
a) Sanayi Bakanlığı 
b) Petrol Dairesi Başkanlığı 
Birleşimin kapanışı 

8 Şubat 1967 Çarşamba 

Birleşimi açış ve yoklama 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi : 
a) İmar ve İskân Bakanlığı 
ib) Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 

14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
Maliye Bakanlığı Bütçesi : 
a) Maliye Bakanlığı 
b) Gelir Bütçesi 
Birleşimin kapanışı 

9 Şubat 1967 Perşembe 

Saat 

10.00 Birleşimi açış ve yoklama 
Bütçe kanun tasarısının maddeleri
nin okunması ve oylanması. 
Bütçe kanun tasarısının tümü üze
rinde konuşma 

13.00 14.30 Öğle yemeği ve istirahat 
14.30 1967 yılı Bütçe kanun tasarısının 

tümünün açık oya konulması. 
19.00 Birleşimin ka.panışı 

BAŞKAN —• Sayın üyeler, geçen senelerde 
yapılmış olan programdan farklı olarak bu yıl 
programın sonuna bütçe görüşmeleri süresince 
Genel Kurul Başkanlık Divanının da nöbet cet
veli eklenmiştir. Bu cetvel şu maksatla eklenmiş
tir: Eskiden bütçe görüşmelerinde söz istiyen sa-
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yın üyeler Genel Kâtipliğe müracaat etmek sure
tiyle sıralarını yazdırıyorlardı. Bu bâzı karışık
lıklara sebebolduğu için, hattâ muhatap bulun
madığı için Genel Kâtiplik yerine bu defa Ri
yaset Divanı kâtip üyelerine yağdırılmasını di
van kararlaştırdı. Kâtip üye arkadaşımız nöbet
lerini bir gün evvelden alacaklar ve bütçeler üze
rinde söz istiyen sayın üyeler de bu nöbette bu
lunan kâtip üye arkadaşımıza müracaat etmek 
suretiyle sıralarını yağdıracaklardır. Bu maksat
la bu cetvel programa eklenmiştir. Cetveli oku
tuyorum. 

Bütçe görüşmeleri süresince Genel Kurul 

Başkanlık Divanı programı 
31 Ocak 1967 İ. Şevki Atasağun, Nahit Altan -

Azmi Erdoğan, 
1 Şubat 1967 Mehmet Ünaldı, Enver Baha

dırlı - A. Rıza Ulusman, 
2 Şubat 1967 Fikret Turhangil, Nizamettin 

özgül - Selâhattin Özgür, 
3 Şubat 1967 Sırrı Atalay, Nahit Altan - Az

mi Erdoğan, 
4 Şubat 1967 Mehmet Ünaldı, Enver Baha

dırlı - A. Rıza Ulusman, 
5 Şulhat 1967 Fikret Turhangil, Nizamettin 

Özgül - Selâhattin Özgür 
6 Şubat 1967 Sırrı Atalay, Nahit Altan - Az

mi Erdoğan, 

7 Şubat 1967 Mehmet Ünaldı, Enver Baha
dırlı - A. Rıza Ulusman, 

8 Şubat 1967 Fikret Turhangil, Nizamettin 
Özgül - Selâhattin özgür, 

9 Şubat 1967 Sırrı Atalay, Nahit Altan - Az
mi Erdoğan. 

BAŞKAN —• Çalışma programını oylarınıza 
,arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu eski Tabiî Üyesi 
Sıtkı TJlay hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı karart. 

BAŞKAN —• Müzakereye devam ediyoruz. 
ıSıra Sayım Sırrı Atalay'ın. Buyurun Sayın Ata
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, durum şu: 

Sayın Sıtkı Ulay'm üyelik sıfatının ne zaman 
sona erdiği yolunda Başkanlık Divanının ekse
riyetle verımiiş olduğu bir kararın burada görüşül-

• mesidir. Başkanlık Divanının, Sayın Sıtkı Ulay'-
ın üyelik sıfatının 7 Haziran- -1964 tarihinde" düş
mesi gereklidir, şeklindeki ekseriyet kararının 
aleyhinde olan görüşe ait muhalefet şerhini da
ha önceki birleşimde burada dinlemiş bulunu
yorsunuz. Bu gerekçeyi tekrar edecek değilim. 
Yalnız Yüksek Heyetin bir hususta dikkatini 
çekmeye gayret edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu bu yolda bir karar ve
rebilir mi, veremez mi? Cumhuriyet Senatosu
nun çeşitli nitelik ve karakterde kararları var
dır. Üyelere izin verme. Üyelerin iki aydan faz
la olan izinleri üzerine yolluklarının verilmesi 
şeklinde burada oylamalar yapmakta ve karar
lar vermektedir. Bu kararlar, fihristte kararlar 
sırasında gözükmez, bu kararlar bir numara al
maz ; bu kararlar, teşriî organın Devlet niteli
ğindeki hukukî tasarrufları mahiyetinde değil
dir. Demek ki, Cumhuriyet Senatosunun bâzı ka
rarları vardır ki ; bunlar, hukukî tasarruflardır, 
Devlet tasarrufudur. Bunlar fihristte yer alır, bir 
numara alır. Tıpkı kanunlar gibi. Yani, teşriî 
tasarruf iki şekilde yapılır; biri, kanun yapma; 
biri, karar verme. Tıpkı kanunlar gibi. Karar
lar da, birer sıra numarası alır, kanunlar gibi 
fihriste geçer ve Devlet arşivinde ayrı olarak 
yerini alır. Şimdi bu alacağınız karar hangi ma
hiyette olacaktır? Yani, bir Devlet tasarrufu 
mahiyetinde olan, sıra numarası alan şeklî bir 
kanun mahiyetinde, bir karar şeklinde mi ola
caktır"? Yoksa; izin verine, şu veya bu şekildeki 
mahkemelerdeki ara karar mahiyetinde olan bir 
karar niteliğinde mi olacaktır? Eğer bu bir izin, 
bir yolluk verilmesi şeklindeki bir karar niteli
ğinde ise, bunun üzerinde görüşmeye imkân yok'. 
Çünkü, bu kararlar üçüncü kişileri ilgilendir
mez. Bu kararlar Devlet tasarrufları değildir. 
Ama bir Devlet tasarrufu niteliğinde olması gö
rüşünde ise arkadaşlarımız ve ekseriyet, Diva
nın ekseriyeti, meselenin üzerinde ciddî olarak 
durmak lâzımdır. Bu tasarrufun, hukukî tasar
ruf ve Devlet tasarrufu olabilmesi için bâzı 
şartlar lâzımdır. Bu şartların başında, sebep, un
suru gelir. Bu sebeplerin başında sebep unsuru, 
o kararı alan heyet veya bir kişi tarafından gös
terilmiş olsa dahi bu sebebin hukukî ve haklı 
olması lâzımdır. Bu gaye ile sebep arasında cid
dî münasebetler olması lâzımdır. Ayrıca, bir şek
le ve usule uygun olarak bu kararın alınması lâ
zımdır. 
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Başkanlık Divanının ekseriyet karan nedir? 
Sayın Sıtkı Ulay'm üyelik sıfatının 7 Haziran 
1964 tarihinde sone ereceğidir. Bu karardan 
maksat nedir? 

Düşünelim, hep beraber düşünelim. Bu kara
rın maksadı nedir? (A. P. sıralarından bir ses: 
«Takrir mahiyetindedir.») Bu kararın hukukî 
mânada hiçbir maksadı yoktur. Yani, teabit edi
len, ön plânda ifade edilen bir maksadı yoktur. 
Başka bir maksat varsa biz bilemiyoruz. Ama, 
hukukî mânada bir maksadı yok. Zira, bir huku
kî tasarruf, o tasarrufu yapmaya yetkili bir kişi 
veya bir kimse tarafından hukukî neticeler tev
lide tmek üzere alman bir karardır. Hangi huku
kî neticeleri tevlidedecek? Başkanlık Divanının 
kararına göre Yüksek Heyetiniz bir karar verir
se. Lütfedip söyleyin. Hangi hukukî neticeyi is
tihsal için alınmış olacaktır, bu karar? Sayın Sıt
kı Ulay'm üyelik sıfatını düşürmek için mi? Sa
yın Sıtkı Ulay'm üyelik sıfatı 13 . 12 . 1966 ta
rihinde istifa ile düşmüş ve kesinleşmiştir. O hal
de, üyelik sıfatı ile bir ilgisi de yoktur. Yolluk ve 
maaşlariyle ilgili mi olacaktır? Bu yolda da her 
hangi bir hüküm ifade edemez. Niçin edemez? Sa
yın Ulay 26 Şubat 1963 tarihinde bir siyasi par-
tipe intisabetmekle Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına müracaat ediyor ve «Bir my&si partiye 
intisabettim; Anayasanın 70 nci maddesine göre 
hakkımda muamele yapın.» diyor. Hakkında mu
amele yapılıyor. 27 Mart 1964 tarihinde Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı toplanıyor ve 
bir karar alıyor. Ve bu kararında Sayın Ulay'm 
üyelik sıfatının 6 yıl devam edebileceği şeklinde 
tecelli eden bir karar, bir Başkanlık Divanı ka
rarı. Bu karara göre Cumhuriyet Senatosu Baş
kanları; Sayın Enver Aka, Sayın İbrahim Şevki 
Atasağun yolluk ve ödeneklerini vermekte devam 
ediyorlar. Sayın Aka ile Sayın Atasağun'un Sa
yın Ulay'm yolluk ve ödeneklerinin ödenmesinde 
devam etmelerinin hukukî mahiyeti ve mesnedi 
nedir? Mesnet nedir? Kendiliklerinden mi veri
yorlar? Hayır. Başkanlık Divanının bir kararı
na göre veriyorlar. Bu Başkanlık Divanı kara
rı, tam ve muteber. İki yenileme için devam et
miş. Eğer bu yolda Hazine menfaati gözetilecek 
bir iddia varsa, Sayın Zeki Arsan'da olduğu gi
bi, Başkanlık Divanı veyahut Hazine adına her 
hangi bir şekilde muhasebeye müracaat edilir 
veyahut dâva açılır yolluk ve maaşların kendisin
den istirdadına çalışılır. Sayın Zeki Arsan yurt 

dışında iki aydan fazla izinsiz ve Özürsüz hiçbir 
teşriî faaliyet yapmadan uzakta bulunduğu için 
Başkanlık Divanı işlem yapmaya başlamış, sayın 
üye istifa etmiş, Başkanlık Divanı muhasebeye 
yazı yazarak yolluk ve ödeneklerinden haksız ola
rak alınan miktarların iadesini istemiştir. Bu sa
yın üye vermemiştir, mahkemeye başvurmuştur. 
Kazanacak veya kazanmıyacak. Demek ki, Sa
yın Zeki Arsan'ın meselesinde ise hiçbir hizmet 
olmadığı halde konunun bu kadar bir miktarda 
yargı organlariyle ilgili olup olmadığı meselesi 
de var ortada. Her nimet, her külfet karşılıklı 
olan münasebetler içerisinde mütalâa edilir. Bir 
külfet olmadan, bir nimet olmaz. Bir tarafta, 
üyeliği bir Divan kararı ile devam etmiş ve göre
vine getirilmiş bir üyenin durumu; diğer taraf
ta ise görev yerine getirilmeden alınmak istenilen 
haklar bakımından kazai organın önüne gidil
miş. 

O halde, seböbolarak iki husus gösterile
bilir. Bu iki husustan birisi, üyeliğin düşüp 
düşmemesi. Üyelik bitmiştir. İkincisi, yolluk 
ve ödenekler meselesidir. Bunun için eğer bir 
tazmin düşünülüyor ve bu iddia ediliyorsa 
onun karar yeri burası değildir. Böyle 
olunca neye karar verecektir, Yüksek Heye
tiniz? Yüksek Genel Kurulun kararı 27 
Mart 1964 tarihinde verilen Başkanlık Divanı 
karannın iptali mi olacaktır? Bu da mümkün 
değildir. Çünkü bu karar, iki yıl önce ve
rilmiş ve aradan iki yenileme geçmiş ve iki 
seçim tarihi geçmiştir. Anayasanın 70 nci 
maddesinin son fıkrasındaki, seçim tarihin
den, iki tanesi de geçmiştir. O halde iptal 
de yoktur, Başkanlık Divanı kararında. 
Neyi kapsıyacaktır, bu karar? Demin ifade 
ettim, Cumhuriyet Devrinde biz 2 249 karar 
vermişiz. 1 numaralı karar, 1920 yılında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, intihapla, 
gelen üyeleriyle, İstanbul Meclisi Mcbusanm-
dan gelecek olanlarla teşekkül edeceğine 
dair olan karardır. Son kararımız da; yani, 
1960 yılının son kararı da, 2249 sayılı ka
r a n da, Ziraat Bankası Kromit meselesin
den dolayı Tahkikat Encümeninin görev sü
resinin uzatılmasına aittir. Bu 2 249 u bu
lan karan teker teker tetkik edersek gö
rürsünüz ki, mahiyetleri itibariyle olan fark
lılıkları on katagori içinde mütalâa edilebi
lir. Bunlardan birisi yasama dokunulmaz-
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lıklariyle ilgilidir. Bir de, Divanı Muha
sebat, Devlet Şûrası seçimleri Meclise aitti. 
Falan maddenin, falan fıkrasının yorumuna 
mahal olup, olmadığına karar verilirdi. îdara 
kararlarının yerine getirilmesi Mecliste onay
lanırdı. Yahut, Hazinenin tahsili mümkün 
olmıyan alacalklarmm terkinine karar veri
lirdi, Cumhurbaşkanının seçimine, Meclislerin 
tatiline, bir de orduya, minnet ve sevgi şük
ranlarının ifadesine karar verilir idi. Hukukî 
mahiyeti bu derecede belli bir Devlet tasar
rufu mahiyetini almış idi. Ama ilk zamanlarda, 
yani Cumhuriyetin ilk zamanlarında, bu biraz 
daha hukukî mahiyetliğinden uzak bir şekilde 
olur idi. İsparta Belediyesine tevdi edilen 
koyunların encamı hakkında. Yahut, 1877 de 
Birinci Meclisi Mebusanda İzmir Belcdiye-
sindeki suiistimallere; yahut, Oltu'ya Muta-
sarıf olarak Ziya Beyin tâyini şeklinde olu* 
idi. Hukukî mânada bir yasama organının 
'karar vermesi dışında olurdu. Ama son 20 
yıl zarfında; yani, 1940 yılından sonra Cum
huriyet tarihinde yasama organlarında Meclis 
kararlarını bir Devlet tasarrufu olarak, de 
min de işaret ettiğim gibi, bu on katagori için
de saymak mümkün idi. Şimdi neye karar ve
rilecektir? Bizim kararlara gelelimi şimdi, 
Cumhuriyet Senatosunun kararlarına gele
lim. O kararlara gelmeden önce Temsilciler 
Meclisi kararlarına da bir göz gezdirirsek 
görürüz İd, Temsilciler Meclisinde de karar? a*\ 
41 numaradan başlar; Millî Birlik Komitesi 
kararlarının devamı olarak. 46 civarındadır, 
pek az karar verilmiştir. Mahiyetleri şudur; 
Meclis kararlan : Sıkı yönetim, Silâhlı Kuv
vetlere teşekkür, idam ceza1 arının yerine ge
tirilmesi, yorum, yasama dokunulmazlıkları. 
genel seçimlerin tarihi ve Meclislerin tatili 
Demekki, Meclislerin karar lan muayyen statü 
içinde ve muayyen bir neticeyi tevlidcıtmdk üzere 
alınır. Zaten bizim Anayasamız, Yeni 
Anayasamız bunu açıkça ifade etmiş
tir. Yeni Anayasamız gerekçesinde diyor ki. 
Meclislerin iki türlü tasarrufu olacaktır. Bi
rinci tasamıfu, teşriî tasarruftur; kanun yolu 
ile bu tasarrufu yapar, kanun çıkanr. V ; 
Meclislerin kanun yapma dışında alacak-
lan karar sahasını genişletmeye imkân yok
tur. Bütün demokratik memleketlerde ileri 
anayasalarda, ister sert, ister sıkı, ister 

yumuşak olsun, hangi mahiyette olursa ol
sun demokratik Anayasa lar ı hepsi de bu-

I gün Meclislerin karar yolu ile tasarruf sa
haları daraltılmış, kanun yollan geriişleti1-
miştir. Yani, Meclisler, karar yollan ile 
tasarrufta bulunma imkânlarına gittikçe az 
sahibolmaya başlamışlar ve bu saha kendi
lerinden esirgenmiştir. 

Bu esirgemenin tabiî neticesidir ki, bi
zim yeni Anayasamazm gerekçesinde de açıt
ça şu fikirler yer almıştır : Gerekçeden aynen 
okuyorum, «Şu halde Meclisler vatandaşlar için 
riayeti mecburi tasarrufları karar şeklinde ya-
pamıyacaklar. Kararlar, birlikte toplantılar ha
riç Meclislerin kendi işlerine...» - Yani, çalışma 
tarzlarına, - «... ve yürütme organı ile olan mü
nasebetlerine taallûk etmektedir. Birleşik Top
lantıda görüşülecek olan kararların bir karar 
mahiyetinde olacağı tabiîdir. Fakat dikkat 
edilecek olursa bu kararlar ya mahiyeti icabı 
yargı denetimine tabi olmıyan savaş halinin 
ilânı veya bir kazai kovuşturmava başlangıç teş
kil eden Yüce Divana sevk gibi kararlardır.» 
Anayasamızın gerekçesinde açıkça belirtiliyor 
ki; kararlar, artık Meclislerin görevleri dışına 
çıkacaktır, meseleleri kanun yolu ile hallede
cektir. Meclisler; yani Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi münhasıran kendi içişlerine ait 
kararları alacaktır. Ve bir de, Hükümetle olan 
münasebetlerine ait kararlan alacaktır. Bir
leşik Toplantıda ise, beraber bâzı kararlar ala
cak. Bu kararlar, demin ifade edildiği gibi, iki 
şekilde olacak başlangıç şeyi kazai mahiyette 
olmıyacak ve netice itibariyle bu yola gitmiye-
cek «Sıkıyönetim, savaş halinin ilânı; yahut, 
Yüce Divana sevk, gibi Anayasanın Birleşik Top
lantı için tesbit ettiği hususlar karar mahi
yetinde olacak. Bunun dışında Meclisler, eski 
Meclislerde olduğu gibi, artık, idam eezalannın 
yerine getirilmesi, yorum gibi çeşitli kararları 
alamıyacaklardır. Ye bunun içindir ki, Cum
huriyet Senatosu bugüne kadar 33 karar al
mıştır. Devlet tasarrufu olarak, 33 karar al
mıştır ve bu kararlar aşağı - yukarı sekiz kate
gori içinde ifade edilir : Doğu - Anadolu'daki 
kıtlık hakkında Araştırma Komisyonu kurulması, 
gibi. 

İkinci karanmız, Orduya sevgi. Dördüncü ka
ralımız, Anayasa ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
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üyelikleriyle ilgili. Tipik olarak alıyorum, ara
dakiler benzer olduğu için almıyorum. 7 nci 
kararımız, tatile ait. 13 numaralı kararımız, 
yasama dokunulmazlığiyle ilgili karar. 23 nu
maralı kararımız, yenileme kararı. Görülüyor 
ki, okuduğum bu kararlar mahiyet itibariyle 
olan durumu gösteriyor. 

Şimdi alınacak bu kararlarda; gerek, hukukî 
tasarruflar üzerine yani, Devlet tasarrufu olma
ları bakımından; gerek, mahiyetleri icabı aşağı -
yukarı uzaktan, yakından bir ilgi, bir irtibat 
bulmaya imkân var mıdır? Neye. karar verece
ğiz? Sayın Sıtkı İTİ ay'm üyelik sıfatının 7 Hazi
randa mı düştüğüne?... Neye dayanarak verecek
sin? Anayasa açıkça ifade ediyor, kendi işleri
ne aidolan; yani tatil gibi işlerine aidolan, Ana
yasanın emrettiği, bir kanunla emrettiği ya
sama dokunulmazlığının üyelik sıfatiyle bağ-
daşmıvan hallerde düşmesi gibi Anayasanın 
emrettiği hususlarda kararlar almak. Onun 
dışında, kendi işlerinden gayri bir mesele ile 
Hükümetle olan münasebetleri dışında her han
gi bir meseleyi karar olarak alamıyacaksm ya
ni, Devlet tasarrufu. Ama öbür tarafta, izin 
verme, gibi bir karar ise istediğiniz kararı ala
bilirsiniz. Ama bir Devlet tasarrufu niteliğin
deki bir kararı alamazsınız. Anayasamız bunu 
alamıvacağımızı ifade ediyor. Bunun için de 
örnekler mevcuttur, şunlar, bunlar. Şunlar di
ye şimdi muhterem arkadaşlarım, meselenin esa
sına girmiyorum. 6 sene olacak mıydı, olmıya-
cak mıydı? diye Gerekirse bunun münakaşasını 
yaparız. Ama mühim olanı, mücerret bir olavm 
hukukî mahiyet ve mesnedini tesbitten ibaret
tir. Cumhuriyet Senatosu gibi bizim Devletin 
lider organı olan Genel Kurulu bir karar verdi
ği takdirde bu kararın hukuka uygun, Anayasa 
prensipleri içerisinde inandırıcı vasfının bi
rinci safta gelmesi lâzımdır. Sadece şu veya 
bu mülâhaza ile karar vermek büyük bir şey 
ifade etmez. Mühim olan, o kararın Anayasaya 
ve hukuka uygunluğudur. Mesele oy çokluğuna 
davanarak - şu veya bu şekilde, hiçbir grupu it
ham etmiyorum, tamamen objektif olarak ifa
de ediyorum - oy çokluğuyla karar vermek hiç
bir şey ifade etmez. Ve karar, büyük bir hu
kukî mâna da ifade etmez. Mühim olan, o kara
rın, verilen şeklin bir Devlet tasarrufu niteli
ğinde olup olmamasıdır. Önemli olan bu. Ve 

burada büyük hizmet, büyük vazife, çoğunluk 
grupuna düşmektedir. Çoğunluk grupu, daha 
çok bu meselelerde, Anayasa üzerinde, yüreği
nin titremesi lâzımgelen ve hukuka uygunluğu 
imkânına sahibolması bakımından Meclislerin 
itibarını muhafaza ve Devlet tasarrufu olup 
olmaması yönünden reylcriyle istikamet verme 
imkânına sahibolmaları bakımından meseleye 
onların daha. çok eğilmeleri ve onların bu ko
nularda daha çok dikkatli olması lâzımgelir. 
Kanunların Anayasaya aykırılığı, İçtüzüklerin 
Anayasaya aykırılıkları, bizim Anayasamızla 
tesbit edilmeden önce hukuk doktrininde şu esas 
vardı ki, kanunların Anayasaya aykırılığı veya
hut denetimi için çeşitli müesseseler ifade edi
lirken, çoğunluk gruplarına bu yolda hizmet
lerin düştüğü hususu hukukî ifadelerle yerini ve 
örneklerini bulmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yapacağımız 
tasarruf, bir hukuk tasarrufu, bir Devlet ta
sarrufu şeklinde mi olacaktır? Yoksa, bir izin ve
rilmesi meselesi şeklinde olup da Devlet ar
şivlerinde bir yer almıyacak fihrislerde bir ka
rar numarası almıyacak bir karar niteliğinde mi 
olacaktır? Yoksa gerçek mânasiyle bir karar ni
teliğinde mi olacaktır? Bunu bileceğiz. Eğer bu 
şekilde bir karar ise, böyle bir kararın mevzuu 
olamaz. İzin şeklinde olan bir karar ise zaten 
buna lüzum ve imkân yok. Bir netice vermediği 
bakımdan lüzum ve imkân olmıyaeaktır. 

Tekrar ediyorum ve sözlerimi bağlıyorum. Şu 
noktada ısrar ediyorum, meselenin esasına gir-
miyormuş; birinci yenilemede mi, ikinci yenile
me de mi, altı yıl devam etmesi lâzım geldiği hak
kında mı? Burada ifade edilecek, savunulacak 
hukukî meıseleler mevcut. Ama, meseleyi buraya 
götürmeyelim. Buraya girdiğimiz takdirde Cum
huriyet Senatosunu bir çıkmazdan kurtaranla
yız. Meseleyi soğukkanlılıkla ve realist açıdan 
görerek bir hal şekline bağlamaya mecburuz. 
Bu hal şekli, 13 . 1 2 . 1966 tarihinde istifa-
siyle üyelik sıfatı düşmüştür. Yapılacak başka 
bir şe}r yoktur. Buranın alacağı ara 'karar işte 
budur. Burarım alacağı, devlet niteliğinde ol-
mıyan, hukukî tasarruf niteliği taşım ayan bir 
karar olacaktır. Ama; Hukukî tasarruf olarak 
burası bir karar alırsa burada hem Anayasaya 
ykırı bir hareket olmuş olacaktır, hem de Cum
huriyet 'Senatosu, bir Devlet tasarrufunun hu-
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kukî mahiyet ve mesnetlerini bir tarafa itmiş 
olacaktır. İste bu (bakımdandır ki, ben meseleyi 
sadece bu yönü ile Yüksek Huzurunuza ge
tirip ve rica ediyorum. Meseleyi bu yönden bir 
\hal çaresine ;bağlayabm ve Cumhuriyet Senato
sunun karar verme şeklindeki görev hududu 
içerisinde kalmanın mecburiyetini viedanları-
>mızda hissedelim ve iyi bir örnek verelim. B>en 
bu çalışmalarımı yaparken, 1877 tarihli zabıt
ları tetkik ettiğim zaman, kendi vicdanımda 
Astarcılar Kethüdası Ahmet Bey'e büyük hay
ranlık duyarken, çok sevdiğim Ahmet Vcfik 
Paşaya da çeşitli sebeplerden 'dolayı içimdeki 
sevgi paramparça olur. Meclisi idarede talebe
lere yapılan muamele gibi, yaptığı işlerden do
layı. Yani, verdiğimiz kararları yıllar sonraki 
nesiller de okuyacaklardır. Zannetmiyelim ki, 
şimdi bir karar verdik, 'kendi görüşlerimizi ve 
kendi nokta-i nazarımızı Jıfıklm kıldık ve me
sele bitti. Hayır, muhterem arkadaşlarım. 50 
yıl sonrası da, 40 yıl sonrayı da, hukuk otorite
lerini de meseleler üzerine eğilecek (binbir dü
şünür insanları da düşünmek bııriye'tinde-
yiz. Şüphesiz ki, ibu Yüksek Kurul elbetteki 
bunları düşünecek 've kararlarını isabetle vere
cektir. Bu karar, şüphe yok ki, hukuka uygun, 
muteber ve hepimizin gönül rahatlığı ile kabul 
edeceği ıbir karar .olacağı gibi, şüphesiz ki, an
cak bunu Cumhuriyet Senatosu yapardı, diye 
bileceğimiz mahiyette bir karar olacaktır. 
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ilk Senato üyeliği seçimleri tarihi olan 7 Ha
ziran .1964 te tabiî üyelik sıfatının isona ermiş 
olduğunu tesbitten ibaret 'bir olay iken çeşitli 
çalkanmalara vesile ittihaz edilmiş ve so
nunda da (istifa) şeklinde yeni (bir hal tarzına 
bağlanmak istenmiştir. 

Bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz 
Başkanlık Divanı kararma gelmeden ünce ko
nuyu ilgilendiren .safahat üzerinde kısaca dur
mak isterim. 

Mesele mahiyeti itibariyle bir Anayasa ve 
bu itibarla da bir hukuk meselesidir. Her hu
kuk konusunda olduğu gibi mesele veya emsa
li ile ilgili olmak üzmene geçmişte yapılmış tar
tışmaları gözden geçirmekte fayda vardır. Bu 
itibarla küçük bir (başlangıç yapmamı çak gör-
ımiyeceğinizi umarım. 

Cumhuriyet Senatosunun ilk toplantılarına 
ait zabıtlar incelenince görülür ki, 14.12.1%! 
günlü oturumda üyelikten çekilen Madanoğlu 
ve Başgil'in istifaları hakkında Anayasa hü
kümlerine göre ıbir karar verilmesi lüzumun
dan bahseden Fethi Tevetoğlu ve arkadaşları
nın takriri okunmuş, Sırrı Atalay arkadaşımız 
mukabil bir takrir vermiş ve uzun konuşmalar
la bir müzakereye mahal olmadığı Anayasanın 
80 ne i maddesinin metin sarahati karşısında ak
sini savunanlar da olmuş, fakat Sırrı Atalay'ın, 
müzakereye mahal olmadığını söyliyen takriri 
ve teklifi kabul edilerek 'bir 'emsal meydana 
gelmiş, îbilâ'hara İçtüzüğe de bu sureti ,'kaıbule 
uygun hükümler konulmuştur. 

ıBen de şimdi ne o zamanki kararın ve ne 
de İçtüzüğün 'hükümlerinin Anayasa ile bağda
şıp bağdaşmıyacağmı tartışma konusu yapa
cak değilim. Bu ayrı bir bahistir ve ayrı ıbir za
manda bu İçtüzük meselelerini Anayasa uygun 
bir hal suretine bağlamak (gerekecektir. 

'Sıtkı Ulay'm 10 . 12 . 1966 ıgünlü istifa 
yazısı da Yüksek Genel Kurulun ıttılaına arz 
edildi. Bunu Umumi Heyet öğrenmekle yetindi. 
Emsale göre ıbu iş burada kapanmış oldu mu, 
olmadı mı? Bunu ^cevaplandırmak için hâdise
nin bir özelliği var ki herşeyden önce onu ince
lemek gerekir. 

Madanoğlu ve Başgil arkadaşlarımızın isti
faları hakkında ıttılam kifayeti mevzuübahso-. 
hırken ibu zevatın çekilme sırasında Senatörlük; 
sıfatları kabili münakaşa değildi. Bugün ise 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, ibuyurun. 
Rıhtım Resmi kanun tasarısına oy vermiyen 

arkadaşlarımız var mı? Varsa lütfen kullan
sınlar. 

ŞEREF KAYALAR. (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan Sayın Atalay'ın kendi üslûbuna göne ve 
belkide lüzumlu addettiği ikazına uyarak el
betteki tamamen hukuk içinde, tamamen hu
kuk çerçevesi içinde kalmak ımeeburiyetiııdeyiz, 
esasen Bu itibarla Cumhuriyet Senatosunca 
üzerine önemle eğilinmesi lâzımgelen bu hâdise 
hakkında karınca 'kaderince vâki hazırlıkla
rımı izninize sığınarak yazılı olarak arz :e!t:nıeyo 
çalışacağım. 

• Muhterem arkadaşlar; ıbir süredehberi Se
natoyu da, -Umumi efkârı da işgal etmiş 'bulu
nan Sıtkı Ulay hâdisesi,, kendisinin bir siyasi 
partiye intisabından sonra yapılmış bulunan 
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herşeyden önce Sıtkı Ulay'm Senatörlük sıfatı
nın geçmişte, yani, ikibuçuk yıl önce sona er
miş olup lolmadığı meselesi bahis konusudur. 
Mantıkî olarak bir kimse ancak haiz olduğu bir 
sıfattan, sahibolduğu bir mevkiden çekilebile
ceğine göre, Sıtkı Ulay'm Senatörlük sıfatının, 
distifa gününde mıevcudolup olmadığını tesbit 
etme lüzumu son çekilme ile de ıbertaraf olmuş 
sayılamaz. Mesele, bu sıfatın 7 . 6 . 1964 tari
hinde sona ermiş bulunduğu şekilde ıbir karara 
•bağlanırsa, öğrenmekle yetindiğimiz istifa mek
tubunun bir hukukî neticesi olamaz. Daha doğ
rusu bu yeni istifa ne hukukî ve ne de siyasi 
hiçbir netice tevlidetmez.. 

Aslına bakarsanız Ibu istifa yeni de değildir. 
Bir kere de geçen Mart ayında kurşuniden ve 
şifahen vukubulmuştu. 

Tarihi seyre ıgöre durumu arz edeyim : 
Sıtkı Ulay 2G . 1 . 1962 günlü ffoir önerge 

ile Senato Yüksek Başkanlığına (bir siyasi par
tiye intisabettim. Anayasanın 70 nci maddesi
nin tatbiki için durumu Yüksek Huzurlarınıza 
arz eylerim) diye müracaatta bulunmuş; bu 
takrir 30 . 1 . 1962 tarihli oturumda okunmuş 
ve kendisi söz alarak konuşmuştur. Burada is
tifadan (bahis yoktur. Ancak o tarihte alına
cak bir kararın bulunmadığı ve Senatörlüğü
nün o tarihi takibeden ilk Senato üyeliği se
çiminde otomatikman sona ermiş olacağı şüp
hesizdir. 

22 . 3 . 1966 günlü oturumda 'gündem dışı 
söz alan Sıtkı Ulay, Senato üyeliği için kurala
rın çekilmek üzere olduğunu ve bu yüzden bir 
siyasi partiye intisabı suretiyle kendi statüsünü 
kendisinin tâyin ettiğini öne sürerek ve bir va
tandaş olarak hizmet etmek üzere sinei millete 
döndüğünü bildirmiştir. 

Sinei millete dönüş jesti, taklidetmek iste
diği tarihi misalle de sabittir ki, ıbir istifadan 
başka bir şey değildi. Çünkü bu sıfatı iki yıla 
yakın bir zaman önce sona «rmiş bulunuyor
du. 

Anayasaya saygı yalnız yasama, yürütme re 
yargı organlarına yükletilmiş bir ıgörev de
ğildir. 8 nci maddesi Anayasaya, kişilerin de 
riayeti meöburiyetira koymaktadır. Binaena
leyh 70 nci maddedeki sarahate göre, (bir siyasi 
partiye intlsabettiği tarihi takibeden ilk Sena
to seçiminin yapıldığı 7 . 6 . 1964 tarihinde 

'bu sıfatın sona 'erdiğini ıgören Sıtkı Ulay'a dü
şen vazife, o tarihte seçilemediği için, aramıza 
katümıyan Necip Danışoğlu ve sair arkadaş
larımız gibi hareket etmekten ibaretti. O bu 
vazifesini yapmamış ve bir Senato ^ e s i imiş 
gibi müzakerelere katılmış, 'oy vermiş rve Devlet 
Hazinesinden ödenek ve yolluk almıştır. Artık 
Genel Kurulun Anayasa sarahati dışına çıka-
mıyacağım ve Anayasa Mahkemesine ibaşvurma 
imkânının da bulunmadığını, bulunsa ıbile le
hine bir karar alamıyaqağmı tahkik edip iyice 
öğrendikten sonra bir istifa jestinde <;bulunma-
mn ne siyasi ve ne de hukukî ıhiçbir değeri ola
maz. Anayasa, önce kendisi tarafından (bilerek 
ve istiyerek ve fiilen ihlâl edilmiş (bulunmakta
dır. 

Senato Komisyonunda ve Genel Kuruldaki 
arkadaşları cephe yarılıp söküldükten sonra 
artçı muharebeleri vererek Sıtkı Ulay'ın Meclis 
dışındaki alâkalı hukukçularla istişarelerini ta
mamlamasını sağlamışlar ve ricat çaresizliği 
karşısında ıbuna bir zafer yürüyüşü edası ver
mek çabasına düşmüşler, Komisyonu da, Sena
toyu da oyalamışlardır. içinden çıkılmaz gibi 
görünen usul müzakereleri hep bunun içindi. 

Şimdi karar noktasına gelmiş bulunuyoruz. 
Esas bakımdan kararı vermek için Anayasanın 
70 nci maddesini bir kere okumak kâfidir, işi 
usul çıkmazlarında dolaştırmak istûyenlere de 
basit olarak şu kadarını söylemek yetecektir: 

Gündemde bir Başkanlık Divanı kararı var : 
Bu karar, Sıtkı Ulay'ın Senatörlük sıfatının 
hangi tarihte sona enmiş olduğu meselesini ke
sin bir ifade ile halletmiş bulunuyor. Eski tu
tum ve kararlar bu kararı önHyen Ibirer usulü 
kesin hüküm veya muhkem kaziye teşkil ede
mezler. Bahusus Anayasa ve Adalet Komis
yonu da çoğunlukla aynı neticeyi tesibit etmiş 
'bulunuyordu. 

Bir arkadaşım, geçmdş müzakerelerde, bu 
konuda birkaç makalemi okuduğunu ve tama
men benimle ayni fikirde olduğunu söylemiş, 
fakat sonunda da Sıtkı Ulay'm Sena-t irlüğü-
nün sürüp gittiği farziyesini savunmuş idi. 

Ben o 'makalemde 7 Hazdran 1964 tarihin
den sonra Sıtkı Ulay'm Senatoya devamının 
bir Anayasayı ihlâl fiilî olduğunu ve eğer teş
riî tasarruflarla Anayasayı ihlâl diye bir suç 
meydana .geliyor ise savcıların harekete geçme* 
si lüzumunu da belirtmiştim. 
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(Bir söz ile mutabakat, o sözün tamamına 
ait bulunmak gerekir. Benim tezim 3 sayı de
vam eden makalelerimin tamamında ifade edil
miştir ve Anayasanın mutlak hükmüne dayan
maktadır. 

Orada bu konuda ilk görevin Sıtkı Ulay'a 
düştüğünü, onun Anayasayı ihlâlde direnımesi 
üzerine, Parlâmentonun kolluk işlerinde yet
kili Başkana ve nihayet Başkanlık Divanına 
iş düşeceğini, hâdisenin, bilâhara İçtüzüğün 
26 ve 3-1 ncü maddelerine göre Anayasa ve Ada
let Komisyonuna intikal eden ve Komisyonun 
raporiylc Genel Kurul gündemine ıgiren (bir 
karar konusu teşkil eylediğini ifade etmiştim. 
Benim mütalâalarımı benimsediğini ıbeyan «den 
arkadaşımızın lbu işi Başkanlık Divanı merha
lesinde halletmek istediği ve halbuki henüz 
böyle bir karar mevcut bulunmadığı noktasın
da kaldığı anlaşılıyordu. Şimdi ise Ibu mü
nakaşalara da mahal kalmamıştır. Başkanlık 
Divanı kesin ifadeli kararını vermiştir. Bu iti
barla mesele, .gecikerek de olsa, 'bu usul müna
kaşalarını çok geride bırakmış bulunmaktadır. 
Bugün artık, hele istifa jestinden sonra, işin 
esasını kestirip halletmek hususunda hiçbir en
gel kalmamıştır: Çünkü o zamana kadar sür
müş bulunsa bile, nasıl olsa son çekilmeden iti
baren Sıtkı Ulay Senatörlük sıfatını kullana
maz. Yani vereceğimiz karar artık hale ve atiye 
değil, mazideki ;bir duruma, donmuş bir sta
tüye, geçmiş ibir vakıanın tesbitine inhisar 
edecektir. Gerçi !bu karar Aayasanm açık ve 
âmir hükmü icabına uygun olarak Sıtkı Ulay'-
m Senatörlük sıfatının 7 . 6 . 1964 te sona er
miş bulunduğu şeklinde tecelli ederse, ister is
temez Hazine kendisine rücû ile fazla aldığı 
paraları istirdat yoluna 'gidecektir. Fa'kat eğer 
hiçbir karar verilmemiş olsa da salahiyetli Ma
liye mercileri harekete geçerek bu dâvayı açma 
mevkiinde kalacaktır. Sıtkı Ulay'da elbet buna 
karşı savunma hakkını kullanacak ve ıbelki de 
(Ben Riyaset Divanı karariyle Senatoya devam 
ettim) gibi şeyler söyleyecektir. Benim maruza
tım Senato Genel Kurulunu, önüne 'gelmiş bulu
nan ve artık esası bakımından çözümlenmesi 
zaruret ifade eden imeseleyi objektif olarak hal-
le-tmesmdek! lüzumu belirtmek üzere söylenmiş 
sözlerdir. Yoksa para konusu ve Genel Kuru
lun yapacağı tesbitin tali derecedeki sonuçları 

burada görüşülecek şeyler değildir. Bu bakım-
dan dört imzalı muhalefet şerhindeki telaşa 
da lüzum yoktur. 

Meseleyi, idarei maslahat zihniyoti içinde 
mütalâa ile (bitmiş 'bir işi kurcalamıyalım), 
diyemeyiz. Bunun mahzurları vardır. Senato
nun prestiji ve itibarı kişilerin yararına feda 
edilemez. Bir gedik açarsak halk efkârı içimiz
de daha kaç kişinin Anayasaya aykırı olarak 
Senatörlük sürdürdüğünü düşünmeye başlar. 

Esasen ıbu işlerde hassas davranma dersini 
bize biraz da ®on istifa mektubunun tepemizden 
bakmaya çalışan ve pek yakın geçmişi hemen 
unutuvermiş görünen edası kâfi derecede ver
miş olmalıdır. 

Tarih ve tarihe kalmadan dünya ve Tür
kiye Umumi Efkârı ve hukuk âlemi 'İstifa mek
tubundaki gecikmiş ve artık değerini kaybet
miş sözleri değil bizim bu kararımızı münakaşa 
edecektir. 

Sözlerimin 'burasında 4 imzalı muhalefet şer
hinin (istifa kesinleşmiştir; artık işi kurcalıya-
mayız) yolundaki tezi desteklemek için öne sür
dükleri ve İçtüzükten bahseden mütalâalara da 
kısaca cevap vermek isterim. 

Senato Genel Kurulu bir karar vermedikçe 
çekilmenin kesinleşmesi konusu Anayasanın sa
rih hükmü karşısında şüphelidir. İçtüzük do 
Anayasayı değiştirmek olamıyacağı gjbi konu
muzda farklı bir durum yaratmamaktadır. Zira, 
çekilmenin kesinleşmesi başka, üysnin üyelik sı
fatının hangi tarihte sona ermiş olacağı meselesi 
başka şeydir. 

İstifa, maziye sünger çeken bir sihirbaz değ
neği değildir. İstifa tarihinden çok önce ehli-
yetini veya sıfatını kaybetmiş bir hizmetlinin, 
her hangi bir teşekkül veya parlâmento üyesi
nin hukukî durumunu istifa tarihine irca etmek 
gülünç bir şey olur. Çünkü istifa, tek taraflı bir 
tasarruf olduğuna göre bu, hüküm yetkisini alâ
kadarın kendisine bırakmak demektir. Böyle bir 
şey ise kabili tasavvur bile olamaz. 

İstifa ancak çekilme tarihinde sıfat devam 
ediyorsa bir mâna ifade eder ve çekilme tari
hinde kesinleşmiş olup olmadığını ancak o za
man münakaşa etmekte bir fayda bulunabilir. 
Olayımızda ise iki istifa tarihi vardır. Bunun 
hangisi esas alınacaktır? Şifahen kürsüde 
22 . 3 . 1%6 tarihinde vâki olan istifa ve son 
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istifa. Bu, bize bir hayli mesele açabilirdi. Aça
bilirdi diyorum çünkü, eğer her iki istifa tari
hinde de sıfatı berdevam bulunmuş olsaydı mu
halefet şerhi ya-zan arkadaşlarımız bunu tevil 
^bakımından çok müşkülâta uğrayacaklardı. Bu
gün ise böyle bir konumuz yoktur ve olamaz. 
Çünkü birinci istifa gününde dahi Ulay Senatör 
değildi. 

Bendeniz şahsi mütalâamı Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporuna katılmakla ve yayınladı
ğım 3 makale ile belli etmiş bulunuyorum. Bu 
tamamen hukukî bir kanaat meselesidir. Bunu 
birtakım "meçhul yazarlar, dedikodu konusu yap
mak, itiyadettikleri kötüleme ve küfretme us-
luplariyle mihverinden çıkarmak istiyorlar ve 
beni de cevaba davet ediyorlarmiiş... Kendi bü
yük patronlarının tarihî vasfını teşkil eden kin
darlığı başkalarına aktarmaya çalışanlar, sırt* 
bir hukuk ve Anayasa meselesi olarak üzerinde 
durduğumuz bu konudaki mütalâalarımızı fikir 
değeri olmıyan yazılarla ve uydurdukları yalan
larla çürütemekler. Tersine olarak meselenin or
taya çıkış tarzı ve tarih rakamları onların ifti
ra balonlarım deşip sündürmeye kâfidir. • 

Sıtkı Ulay hâdisesi göçtiğimiz yaz günlerin
de Gemlik sırtlarında hazırlanmış değil, 10 Mart 
1966. tarihli takriri ile Çanakkale Senatörü Na-
hit Altan arkadaşımız tarafından ve iki mevsim 
önce ortaya konulmuş bulunmaktadır. Aslında 
da hâdise, 21 Şubat 1962 olaylarının pişirilip 
kotarılmakta bulunduğu sıralarda ve beklediği 
olaylarda' yine su yüzünde kalma telâşına kapı
lıp 26 . 1 , 1962 de kendini, öteden 'beri hizme
tinde olduğu siyasi partiye de girmeden, vaktiy
le yeminle bağlandığı Millî Birlikçi arkadaşla
rından ayırmaya çalışan Sıtkı Ulay'ın bizzat 
kendisi tarafından ihdas edilmiştir. Onun hata
ları da, sevapları da kendi boynuna. Onun şahsı 
ile meşgul olan kimse yoktur. Bütün bulanık su 
avcıları bunu böyle bilsinler. 

Her yeni gün, insanları o günün ve gelece
ğin değerleriyle meşgul etmeye dave,t eder. 
Geçmişi kurcalamak tarihçinin, geçmiş defterleri 
karıştırmak züğürt bezirganların işidir. Biz ya
sama organı görevlileri ve hukuk müntesipleri 
olarak, bugün kendi müessesemiz içinde baş'gös-
termiş olan, bir. hukuk ve. Anayasa, meselesine 
elbet alâka gösterecek idik. Burada asıl üzerin

de durulacak nokta bunda pek çok gecikmiş ol
duğumuz gerçeğinden ibarettir. 

7 Haziran 1964 seçimlerini takibeden gün
lerde Sıtkı Ulay'm elini kolunu sallıyarak Se
natoya girdiğinin bile farkına varmamışız. Şah
sı ile o kadar alâkadar olmamışız ki, Senatoyla 
yetinmiyerek Millet Meclisi müzakerelerini bile 
karıştırdığı ve müessif olaylara seheibiyet ver
diği zamanlarda bile bu zatın, ne mazisinin ne 
de halinin bir kelime ile hüviyetinin üzerinde 
durmuş değiliz. Vakitlerini değerlendirmeye 
çalışan insanları kendisiyle meşgul sanmak psi
kolojik bir haldir ve kimsenin ruh haleti bizi 
ilgilendirineız. Şahsan biz, Sıtkı Ulay meselesi 
ancak bir «iş» ve bir vazife konusu olarak Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna geldikten sonradır 
ki, kanun ve hukuk anlayışımız neyi emredi
yorsa onu ve ancak o kadarını yaptık. Konuş-
tuysak böyle konuştuk, yazdı isek bu yüzden 
yazdık ve bütün bunları ancak, iş, görevli oldu
ğum komisyona geldikten sonra yaptık. Bu açık
lamadan sonra konumuzun esasına taallûk eden 
bir iki noktayı daha belirtmek isterim. 

Geçen oturumda Hıfzı Oğuz Bıekata arkada
şımız şimdiye kadar unutulmuş olduğunu söy
lediği bir noktanın bize son derece rahat ve isa
betle karar verme imkânını sağlıyacağmı öne 
sürerek bâzı olaylar üzerinde durmuş ve asıl ta
rafı bir nisap meselesine ve bâzı kanunların 98 
oyla kabul edildiği ve bu reylerde Sıtkı Ulay'm 
oyunun da dâhil bulunduğu, bu yüzden de Riya
set Divanının son kararını kabul edersek bu ka
nunların butlanı felâketiyle karşılaşacağımız 
gibi bir tehdide bağlamıştır. Bu kanunlara göre 
yapılan harcamalar ve işlemler de kanunsuz hale 
gelecekmiş. Bu kanunları da aramışlar ve bul
muşlar. Bunlardan örnekler de verdiler ve mese
lâ eğer Sıtkı Ulay'ı 7 Haziranda yok farzeder-
seniz 491 sayılı Kanun bâtıldır dediler. 

483 sayılı ve Arazi Vergisine ait bir kanunun 
da aynı durumda olduğunu söylediler ve başka 
misaller de verdiler. Ayrıca salt çoğunluğun 92 
değil 93 rakamında olduğunda İsrar ettiler. 

Sayın Bekata; bir noktayı unutmuş gibi gö
rünüyorlar : 

Kanunlar kendi kendine bâtıl olmaz. îptal 
edilebilir. Bu iptal da bir şekle ve mercie bağlı
dır. Bu merci karar verirken Sıtkı Ulay'm yok 
farzedildiği güne göre olan nisabı da, şu veya bu 
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mütalâaya, bir fotoğraf albümüne bakarak de
ğil, Anayasanın 86 ncı maddesine göre hesaplı-
yaeaktır ve o zaman da Sıtkı Ulay'm haksız 
mevcudiyeti ile 93 e çıkardığı salt çoğunluğun, 
•onun yokluğu halinde 92 ye düştüğünü de göre
cektir. Geriye doğru ric'i bir hesap görülmeye 
oturulunca bütün bu noktalar birlikte incelene
cektir. Birine dokunan elbet ötekini de ele ala
caktır. Zira meselenin düğüm noktasını bu 93 
ve 92 rakamları teşkil edecektir. Bu itibarla salt 
çoğunluk sınırındaki sayılara dayanarak bir 
tehlike faraziyesi yaratmak mümkün ve caiz de
ğildir. 

Diğer taraftan şekil noksanı yüzünden mut
lak butlan ile bâtıl olan birçok sözleşmelerde, 
bâzı emri vakiler ve tatbikat ile mutlak butlan 
öne sürülemez bir hale gelebilir. Yargıtaym bu 
hususta mütaaddit kararları vardır. Binaenaleyh 
bir hukukçu olarak, Hıfzı Oğuz Bckata'nm ba
his konusu ettiği kanunların hemen bâtıl olu-
vereeeğini kabul etmeye imkân bulunmadığı gi
bi, bu tehdit altında Anayasayı ihlâle tevessül 
eylemeyi de caiz göremiyorum. Bu, kaş yapayım 
derken göz çıkarmak olur. Birkaç kanunu iptal
den korumak gibi bir gerekçe ve tehdit altında 
7 Haziran 1964 te sona ermiş bir senatörlük sı
fatını 1966 yılı sonlarına kadar sürdürür isek bu 
defa yalnız Sayın Bekata'nın saydığı kanunları 
değil, bütün Senatonun meşruiyetini tehlikeye 
atmış oluruz. Binaenaleyh biz her şeyden önce 
dürüst olmaya mecburuz. Sıtkı Ulay'm senatör
lük sıfatının durumu hakkında bütün bu gibi 
isteklerden ve endişelerden âzâde olarak objek
tif bir karar vermeye mecburuz. Bu karar so
nunda bâzı kanunların butlanı veya iptali, bâzı 
harcamaların ve işlemlerin akıbeti tehlikeye gi
recek ise girer. 

Bu tehlike faraziyesi bana 1936 larda cereyan 
eden İspanyol iç savaşma ait bir hikâyeyi hatır
lattı. O zaman Pranko'nun gözde generallerin
den Moskardo Toledo şehrini müstalhkem mev
ki haline getirmiştir; savunmaktadır. Karşı 
kuvvetler şehri muhasara ederken Generalin oğ
lunu da ellerine geçirmişler, babasiyle telefonla 
konuşturarak savunmadan vazgeçirmeye çalış
mışlardır. Baba, vatan vazifesiyle evlâdı arasın
da biran tereddüdetmemiş ve evlâdını kaybet
miştir. Fakat şerefini kurtarmıştır. 

önümüze böyle olmadık bir tehdit koyanla
rın, bizim daha az vazife duygusiyle hareket 

edeceğimizi sandıklarını kabul etmek istemiyo
rum. 

Nitekim butlan hikâyesini de varit görmüyo
rum. Bugün vereceğimiz kararın bu konularla 
ilgisi, onları ortaya atanların hedeflerinin tam 
zıdduıı yaratmaktan ibarettir. Aslında bu ka
rar, alâkadar zatın malî külfetleriyle ilgili bu
lunmadığı gibi, nisap ve kanunların iptali ko-
nulariyle de ilgili değildir. 

Ancak şu kadarını söylemiş olayım ki, ka
nunların butlanı diye bir şey yoktur. Anayasa 
149 ilâ 152 nci maddelerinde iptalden bahseder. 
îptal kararlarının geriye yürümiyeceği de 152 
nci maddenin bir fıkrasında sarahaten yazılıdır. 
Bu memlekette kanun iptal edilmemiş de değil
dir. Tapulama Kanunu da bir nisap meselesin
den dolayı iptal edildi ve Anayasa Mahkemesi
nin tâyin ettiği müddet zarfında aranan şartlar 
yerine getirilerek hiçbir memleket zararına ma
hal kalmadan kanun yeniden yürürlüğ-e girdi. 

Fakat farzımaıhal olarak 3 - 5 kanun bakı
mından ne olursa olsun biz Anayasa hükümleri 
dairesinde objektif bir tesbit yapan Başkanlık 
Divanı kararı üzerindeki oylarımızı, Anayasa
nın bu husustaki hükümlerinden başka hiçbir 
kayırma ve id a re i maslahat zihniyetine kapıl
madan kullanacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın, 70 nci 
maddesiyle bir siyasi partiye giren Tabiî sena
törleri ilk Senato seçimlerine kadar üyelikte 
tutması, yani hemen bu intisap tarihinde Tabiî 
senatörlükten iskat etmeyişi, aslında bu müesse
senin bünyesiyle ve seçime dayanan rejimin esa
siyle büsbütün aykırı düşmüştür. Çünkü, güya, 

Tabiî senatörler ekseriyet sistemine dayanan 
bir seçimde senatör sandalyalarmı paylaşan par
tiler arasında bir muvazene unsuru olacaklardı. 
Gerekçe bu idi. Bu gerekçeye göre de içlerinden 
biri bir siyasi partiye katılınca hemen o gün Se
natodan uzaklaşmayı da göze almalı idi. Aksi 
takdirde onun Senato faaliyetlerine katılması 
artık bir muvazene unsuru değil, seçim neticele
rine müteveccih bir denge bozma tecavüzü teş
kil edecekti. Nitekim Sıtkı Ulay hâdisesi, bunun 
aleniyete çıkmış bir misali olmuştur. Yoksa ken
disinin pek eski tarihten beri hangi siyasi par
tinin sempatizanı olduğu meçhulümüz değildir. 
Burada emsaller zikredecek değilim. Ancak şu 
noktaları belirtmek isterim ki, Anayasanın 7ü 
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nci maddesinin gerekçesini de zedeliyerek gös
terdiği âzami müsamahanın hududu, Tabiî Üye
nin bir siyasi partiye inti'sa'bettiği günden sonra 
yapılacak ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçi
minde sona ermektedir. Bu matematik bir ger
çektir. Anayasanın metni daha fazlası tasavvur 
edilemiyecek kadar açıktır. Sona ermiş otoma-
tikman meydana gelir. Bu 80 nci maddede mü
talâa edilen (üyeliğin düşmesi) durumu değil
dir ve bu itibarla da 81 nci maddedeki hallere 
ve (iptal istemi) yollarına kıyas ve tevessül edi
lemez. 

Şu ciheti de belirterek sözlerime son vere
yim ki, biraz önce temas ettiğim nokta kimsenin 
bir teşebbüsünü, önlemeye veya her hangi bir 
Merciin salâhiyetini münakaşa etmeye matuf de
ğildir. Sırf Tabiî Üyelik ve onun sona erişi ile 
diğer Senato üyelerinin durumlarını ve (düş
me) halindeki farkları ve Anayasanın 70 nci 
maddesindeki mutlak hükmü bir kere daha be
lirtmek ve binnetice bizi Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporundaki çoğunluk reyine katılma
ya ve Başkanlık Divanının konuştuğumuz ka
rarının vardığı neticeyi kaıbule sevk eden müta
lâaları açıklamaktan ibarettir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Rıhtım Resmi Kanununa oy 
kullannııyan sayın üye var mı? Yok. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) ~ Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Başkanlık Divanının 
21 Aralık 1986 tarih 11 sayılı kararı üzerin
de söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakerenin mev
zuu benim hukukî görüşüme göre, bizim Ana
yasamızın kabul edip, bugün mer'i olan diğer 
anayasalarda bulunmıyan tabiî üyelik müesse
sesinin bir yönü olup Sayın Sıtkı Ulay'la do-
layısiyle alâkalıdır. Meseleyi böylece ele al
mak mecburiyetindeyim. Anayasamız tabiî üye
lik sıfatının sona erme halini (Cumhuriyet Se
natosunun kuruluşuna ait) başlık altında ted
vin edilen Anayasamızın 70 nci maddesinin son 
fıkrasında açıkça tesbit etmiştir. Yine bu mad
de metninde tabiî üyeler tatbiki mümkün olmı-
yan Anayasa madde ve fıkralarını sayıp dü
zenleyici ve tahdidi hükümlerle tabiî üyelik 
müessesesinin istisna kılındığını da keza tesbit 
etmiştir. 

mm» 1 

Değerli arkadaşlarım; Vâzıı Kanunun kasdı 
metinde açıktır, dedim. Tabiî üyelik hakkında 
70 nci maddeyi ısdar etmiş, 73 ncü ve geçici 
10 ncu maddelerde ise getirdiği hükümlerle 
seçimle gelen Senato üyeleri hakkında gere
ken hükümleri vaz'odip burada tabiî üyeleri bu 
hükümler dışı bırakmıştır. 

Vâzıı kanun esasen tabiî üyelik sıfatının, 
normal seçim yoluyle iktisabcdilten senatörlük 
sıfatiyle karıştırmamaya ehemmiyet atfetme
sinin veya ayrı ayrı hüküm vaz'etmeyi bu mü
esseseye üstünlük izafe etmek için değil, bu 
meselede her hangi bir münakaşa yolunun açıl
mamasını ve bu sebeple 70 nci maddenin açık
ça tedvinine itine göstermiştir. 

Nitekim Sayın Sıtkı Ulay 26 Ocak 1962 ta
rihli Senato Başkanlığına 'hitaben yazıp tak
dim ettiği yazısında aynen (Hakkımda Anaya
sanın 70 nci maddesinin tatbiki için durumu 
yüksek huzurlarına arz eylerim) demekte 
70 nci maddenin son cümlesine göre «İlk Cum
huriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihi olarak 
7 . 6 . 1984 değil o tarihte mer'i olan Cumhu
riyet Senatosu Seçimi Kanununa, (306 sayılı 
Kanuna) göre 1963 senesi Ekim ayında tabiî 
üyelik sıfatının sona ereceğini kabul etmiş
tir. 

Son kararın münakaşa edilmesi kadar ilk, 
27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı kararı
nın da, mazur görünüz, münakaşasını rahat 
rahat yapmak mümkündür. 

Sayın Sıtkı Ulay, 28 Ocak 1962 tarihinde 
Başkanlığa başvurarak hakkında 70 nci madde
nin tatbikini istemiş. Başkanlık, bu talebi hak
kında karar verilmek üzere Divana intikal et
tirmiş, Divan ancak 26 ay sonra bir karara 
varmıştır. 

Kararı veren Başkanlık Divanı, vereceği ka
rarın bir sayın üyenin sıfatına taallûk etmesi 
sebebiyle, son karar gibi, İhtisas Komisyonun
dan mütalâa almak ve neticesine göre vardığı 
kararını da Umumi Heyete arz etmek mecbu
riyetinde iken 27 . 3 . 1964 tarihli kararı ma
lûmunuz olduğu üzere, bu prosedüre tabi tu
tulmamıştır. Kanaatimce bu duruma vâkıf 
olan iki sayın arkadaşımız meseleyi yeniden te
zekküre değer görecek durumun yeniden ince
lenmesini istemişler, yukarıda arz ettiğim se
beple 27 . 3 . 1964 tarihli Başkanlık Divanı 
kararı kesin mahiyet de arz etmemektedir. 
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Son karar normal prosedüre tâbi tutulmuş, 
İhtisas Komisyonu olan Anayasa " adalet 
Komisyonundan mütalâa istenmİF. Diğer arka
daşlarımız 17 . 11 . 1%6 tarihli mütalâaların
da meseleyi Anayasa yönünden incelemiş, 
70 nci maddede beyan olunduğu üzere 73 nsü 
maddenin 1 nci ve 2 nci fıkrasiyle geçici 
10 ncu maddeler muvacehesinde ihtilaflı gö
rülen ilk Senato seçiminin, hâdisemizde oldu
ğu gibi, 1964 senesi 7 Haziran günü yapılan 
seçim t İd ağıma karar vermişlerdir. Bu müta-
lâya, muhalefet şerhi bulunan sayın arkadaş
ların 5 kişi olup bunlardan 2 si aynı, diğer, 3 
arkadaş ayrı ayrı olmak üzere 4 ayrı mütalâ-
dc bulunarak bir fikirde birlcşcmcmelcri dâhi 
gösteriyor ki meseleyi bir rahatlık getirecek 
çözüm yolu temin edememişler, aksine alâkası 
bulunmıyan bir müesseseyi vazifeli göstererek, 
ne Anayasanın ne de seçim mevzuatımızın ru
huna uymıyan Yüksek Seçim Kurulunu hâdi
sede yetkili kılma gibi bir yolu açmanın içine 
dâhi girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Yüksek Seçim Kuru
lunun vazifesi Anayasamızın 75 nci maddesin
de tesbit edilmiştir. Bu kurulun vazifesi seçi
mi ve seçim müessesesini idare etmektir. Hâdi
semizde seçimle en ufak bir irtibat kurmaya da 
imkân var mı? Seçim; değerli bir arkadaşımın 
birkaç ay evvel bu kürsüden ifade ettiği gibi, 
sandık meselesidir. Sayın arkadaşımın beyanına 
göre Saym Sıtkı Ulay sandıktan çıkıp gelme
diğine nazaran meselenin Yüksek Seçim Kuru
luna intikalini istemek ne hukuken bir imkân 
yaratmakta, ne de fiilî duruma çare bulmak
tadır. Bununla şunu arz etmek istiyorum; se
çimle gelmiyen sayın arkadaşlar hakkında 
Yüksek Seçim Kurulu vazifeli kılmamadığı gi
bi, seçimler kesinleştikten sonra seçimle gelen 
sayın arkadaşlar hakkında da görevli addedil
mez. 

Geçmişte Yüce Heyetiniz böyle bir karara 
varmıştı. Ancak o mesele şahsımı da alâkadar 
ettiği için o zaman söz almamayı daha uygun 
görmüştüm. 

Değerli arkadaşlarım; gerek Anayasamız, 
gerekse seçim mevzuatımız Senato seçimlerini 
tabiî veya ara seçimleri gibi bir tasnife tâbi 
tutmamıştır. Mevzuatı bu gibi tasniflerle zor
lama fayda yerine zarar getirir. Geçici 10 ncu 

maddenin gayesi açıktır. Bu Anayasanın 
73/2 nci fıkrası hükmünü sağlamaktır. Bugün 
bu maddenin vazifesi de yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere, bitmiştir. Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğinin süresi 6 yıldır. Anayasa hükmü tef
sire tâbi veya muhtaç bir hüküm olarak ele 
alınamaz. Yani bu, müzakere mevzuumuzla 
alâkadar olmamalıdır. Bu hüküm seçimle gelen 
sayın üyeler için tâyin edilmiş ve müddeti 6 
yıl olarak kabul etmiştir. Bu müddetin katili
ğini ifade eden sayın arkadaşlarım seçimle gel
diğimiz halde geçen Mart ayında 6 yıl müddet
le senatör olarak kalamıyaeağımızı, yeniden 
kura isabet eden arkadaşların seçime gireceği 
yolunda fikir beyan etmişlerdir. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim. 
70 nci maddenin getirdiği hüküm sarihtir. Hâ
sıl olan bir şeyi 'tahsile kalıktmalk aJbeslc uğraşmak
tır, fikrine burada iştirak edemiyeeeğim, çünkü 
Saym Sıtkı Ulay arkadaşımızın istifası ile 
YÜ03 Senatoda «Tabiî üyelik:> sıfatı sona er
miş değildir. Bu sıfatı taşıyan sayın arkadaş
larımız vardır. Onlardan da biri veya birkaçı 
yarın veya ilerde bir partiye intisabederlerse 
yeniden Yüce Heyetiniz yine bir müzakere ile 
karşı karşıya bizi getirecektir. O halde bugün 
bu meseleyi katî bir şekle bağlayıp bir emsal 
olanak bir karara bağlamak mecburiyetindeyiz. 
O halde Anayasa ve Adalet Komisyonunun mü-
talâasma dayanan Başkanlık Divanı kararını 
kabul ile Anayasanın 70 nci maddesinde ifade
sini bulan ilk Senato seçimi her iki senede bir 
50 üye için yapılan seçimdir. 

Burada hâsılı tahsil ile karşı karşıya deği
liz. 

Sayın Sıtkı Ulay arkadaşımızın tabiî üye
lik sıfatı 7 . 6 . 1064 tarihinde son bulmuştur. 
Bu sebeple sahibolmadığı bir haktan bu tarih
ten sonra vazgeçmiş olması hukukan muteber 
addedilemez kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Sırrı Atalay arka
daşımız biraz evvel bu kürsüden salâhiyet ve vazife 
hudutlarımızı, alacağımız kararlar yönünden tâ
yin ederken böyle bir karar almaya yetkili ol
madığımızı beyan ettiler. Kendilerine o tarihte 
de Başkanvekili bulunduğu 27 Mart 1964 tarihli 
bir kararı alması sebebiyle cevap vermemeyi d« 
yerinde buluyorum. Hürmetlerimle. 

- . 1 4 9 -
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BAŞKAN — Rıhtım Resmi kanunu tasarısı
na 123 sayın üye oy kulanmış 100 kabul, 21 ret, 
2 çekinser, tasarı kanunlaşmıştır. 

Sayın Altan, buyurunuz. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; meseleyi enine bo
yuna burada pek çok arkadaşlarım izah buyurdu
lar. Bendeniz bu meseleye 15 .3 . 1966 tarihin
de muttali olarak ilk evvelâ müracaatı yapan bir 
arkadaşınız olmam hasebiyle huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Onun için kısaca müracaatime te-
kaddüm eden zamanda yapılmış işlerin bir kısa 
hülâsasını vermeyi de faydalı görüyorum. 

Sayın Sıtkı Ulay 26 . 1 . 1962 tarihinde bir si
yasi partiye girdiğinden bahsile müracaatta bu
lunmuş, hakkında 70 nci maddenin tatbikini iste
miş bulunmaktadır. Bu hususu zaten kendisinin 
talebettiğini ve bu hususta bir konuşma yaptığını 
daha evvelki yaptığım konuşmalarımda arz etmiş
tim. Divan her nedense iki sene iki ay bu işe el 
atmamış - elimizdeki vesikalar el atılmadığını gös
terdiği için «atmamıştır» tâbirini kullandım -
Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra 1964 Se
nato seçimlerinin kur'alarmm çekilmesine üç gün 
kala mesele Divana getirilmiş ve Divan alelacele 
27 . 3 . 1964 tarihli kararı vermiştir. Bendeniz 
geçen sene, Divana seçildim. Bir mesele dolayı-
siylc Genel Sekreterliğe uğradım ve Genel Sekre
terlikte mevcut evraklar içinde buna muttali ol
dum ve derhal müracaatta bulundum. Alman Di
van kararı hepinizce malûm, okumakta da fayda 
görüyorum. Zira biraz sonra burada fikir beyan 
eden bâzı arkadaşlarımın o zamanki fikirlerinden 
rücu ettiğini de burada belirtmenin lüzumlu oldu
ğu kanaatindeyim. 

27 Mart 1964 tarihli 27 nci Toplantıda 21 ka
rar numarası ile alman karar şu: «Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sıtkı Ulay'm başka 
partiye girdiğini bildirir 26 . 1 . 1962 günlü ya
zıları okundu. Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
mütalâasının alınması tezi müzakere edildi ve böy
le bir mütalâaya ihtiyaç olmadığı bir.» 

Şimdi burada bizim son olarak 23 . 3 . 1964 
tarihinde Divanca aldığımız ve bu hususlarda 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâasının 
alınması lâzımgeldiği hususundaki kararımız, o 
zamanki Divandaki bir kısım üyeler tarafından 
kabul edilmiş bulunmaktadır, çünkü bir kısmı, 
muhalif kalmıştır. 

Bu kararın ikinci ksımi: «Tabiî üyelik sıfatı
nın Cumhuriyet Senatosunun yıl sonunda yapa
cağı seçimlerle sona ereceği hakkında alınan ka
rar. Buna da üç arkadaşımız muhalif kalmış. 
Bilâhara esasen bu mevzuda her hangi bir yazılı 
müracaat olmadığından şimdilik başka bir muame
lenin yapılmasına lüzum bulunmadığı için bu ka
rarın Genel Kurula arz edilmesine ait teklifin 
de reddedildiği bildirilmiştir. Demek ki, o vakit 
de bu karar alınırken meselenin Genel Kurulda 
halledilmesi lâzım geldiği hususunda fikir beyan 
eden, mütalâa beyan eden arkadaşlarımız varmış 
ve bu arkadaşların en başında da Sayın Sırrı Ata-
lay arkadaşımız gelmektedir. Maalesef Sırrı 
Atalay arkadaşımız bu seferki muhalefet şerhin- • 
de şunu beyan etmektedir. «Başkanlık Divanı
nın 27 . 3 . 1964 tarihli Kararı böylelikle tam 
ve muteber bir karardır.» Şimdi dikkat buyurun 
bu kısma; «Genel Kurula getirilmesini zorunlu 
kılan bir Tüzük hükmü yoktur,» demiştir. Geç
mişte, bir Tüzük hükmü vardır, diye beyan ede
rek, ona dayanarak bir karara muhalefet şerhi 
veren arkadaşımızın, bugün böyle Tüzük hükmü 

' yoktur, diye burada bir mütalâa beyan etmesi, 
muhalif kalması calibi dikkattir. 

Biz burada hukuk kaidelerini zorlama oyunu 
oynamıyoruz. Parlâmentonun haysiyeti ile kim
senin oynamaya hakkı yoktur. Fikirler her ta
rihte, herkese karşı bir Anayasa hükmü, bir İç
tüzük hükmü çerçevesinde müdafaa edilmelidir. 
Bugün şu şahsa şu hükmün tatbik edilmesini is
temek, yarın Anayasa ve İçtüzük hükümlerini 
istediğin gibi tefsir ederek bu tarafa çekmek hu
kukçulukla kabili telif değildir. 

Bizim bu meselede iddiamız şudur: Sayın Sıt
kı Ulay kendisi hakkında 70 nci maddenin tatbi
kini istemiştir. 70 nci madde hepinizin malûmu
dur. Burada tatbik edilecek prosedür nedir? 
Bilhassa 70 nci maddenin Sıtkı Ulay'in durumu 
itibariyle tatbik edilmesi lâzım gelen kısım han
gisidir? 

Ço!k sarihtir : Tabiî üyesi «olarak Cumhu
riyet Senatosuna katıldıktan sonra. Yani ta
biî üyeliğe katılma hakkı ne vakit doğ
muştur? Anayasanın referanduma sunulduğu 
tarihte değil meclislerin açıldığı andan itiba
ren 1961 seçiminden sonra doğmuştur. Anaya
sa o tarihten sonra bir siyasi partiye girenlerin 
tabiî üyelik sıfatı partiye girişlerinden sonra-

— 150 -rr 
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'ki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi ta
rihinde sona erer, demektedir. Bu kesin bir hü
küm. Buarada halledilmesi lâzııngcien mesele
yi ele almak 'lâzım. Bir; ilk Senato seçimi han
gi tarihtedir1? Arakadaşlarımızın pek çokları 
burada buna dokunmadan işi başka safhaya 
sokmak, işe başka yön vermek, oraya buraya 
ç,ekmek,birtakım şahısları veya kütleleri it
ham etmekten ileri gitmediler. Burada halle
dilmesi lâzım gelen bir hukuk kaidesi var. İlk 
Senato seçimi hangi tarihtedir, bir. 

İkincisi; bu tesbit edildi, bunu tc-sbit ede
cek merci ve sona erme 'kararı lâzım mı değil 
mi? Bizim iddiamız şu: Maalesef Anayasada ve 
içtüzüğümüzde buna karar verecek bir merci 
gösterilmemiştir. Sona erer denildiğine göre 

otomatikman son bulur. Sona eri]) ermediği 
konusunda ihtilâf çıkarsa bunun hâl mercii 
neresidir? Bunun için hukukta umumi kaideye 
başvurulur; kıyaslama yoluna gidiyoruz ve 
diyoruz ki, «Üyelikle bağdaşmayan veyahır1 

üyeliğin düşmesini icabettireıı hâllerde hangi 
yollara başvuruluyorsa, hangi prosedür takip 
ediliyorsa, ona karar vereceğiz. Bu üyeliğin. 
bilhassa milletvekili ve senatörlüğün düşmesi 
hususundaki karar verme selâhiyeti, üye bina
da yemin edip üyelik sıfatım aldıktan sonra 
bu mercilerden, yasama organlarından başka 
hiçbir merci ve makama verilmez, üyelik sıfa
tının düşmesi hususunda karar verecek bir tek 
daha merci vardır, o da seçimle gelen üyeler 
hakkında seçime tekaddüm eden devrede ve 
seçim anında kanunî mahzurlardan dolayı bit 
üyenin seçilmesinin iptali bahis mevzuu olur. 
Üye Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını al
dıktan sonra, gelip burada yemin eder ve on
dan sonra burada üyelik sıfatını aldıktan sonra 
bu üyenin üyelik sıfatının, düşmesine, sona er
mesine ancak kendi meclisleri karar verebilir. 
Bu, Anayasanın âmir hükmüdür. Şimdi burada 
Tabii Üyeler için 70 nci madde muayyen bir 
istisnai hüküm koymuştur. Çünkü -onları, demin 
Şeref Kayalar arkadaşımın da. tebarüz ettir
diği gibi, şu mecliste partilerin dışında mütalâa 
edilmiş ve esasen 27.Mayıs sabahının anon
sunda da bitaraf olmaları lâzım geldiği fikrine-
dayanarak onların bu mecliste bitaraf bir- kütle 
lOİarak bulunması zaruri görülmüş ve o şekilde 
bir madde konmuştur. Ne vakitki bir partiye 
girerler, o vakit bir partinin programını, umde

sini, prensiplerini kabul etmiş demektirler. Öy
le ise bu üyenin üyelik sıfatı ilk seçimde, yani 
ona girdiği partide bir daha üye olabilmek, 
bu yasama organına girebilmek hakkını bah
setmiştir. Onun için bunu koymuştur. Eğer 27. 
3.1964 tarihli Başkanlık Divanı kararındaki 
gibi 6 senelik bir süreyi kabul etmiş olsaydı, 
w vakit Anayasayı tedvir edenler bu maddeyi 
bu şekilde getirmezlerdi. Doğrudan doğruya 
tabii üye olarak Cumhuriyet Senatosuna ka
tıldıktan sonra bir yeni partiye girenlerin 
tabiî üyelikleri partiye girişlerinden sonraki 
altı seneyi tamamlayınca nihayete erer, diye 
bir hüküm koyarlardı. Zira burada bizim hal
letmek istediğimiz bir mesele daha vardır. Bu 
meselede şudur: Eğer onların kararındaki gi
bi altı senelik bir müddeti kabul edecek olur
sak bu tarihin mebdei ya 1961 senesi alınır 
yahut partiye giriş tarihi alınır. 

Burada Sayın Ulay'dan başka birçok Ta 
biî Üye arkadaşlarımız vardır. 1961 senesinden 
sonra altı sene tamamlandıktan bir iki sene 
sonra farzedelim bu üyelerden bir arkadaşı
mız daha bir partiye girmiş olsa bunun Ta
biî Üyelik sıfatı o 'karara göre bir altı sene 
daha mı devam edecektir? Çünkü geçmişte ki, 
1961 mehde olarak alınacak olursa, o altı 
sene tamamlanmış bulunduğuna göre, bir 
ikinci altı senenin kullanılmasına, imkân yok
tur. Öyle ise ilk tarih, 73 ncü maddenin ikinci 
fıkrasında tadadedilen her 1/3 yenileme, se
çim tarihinin esasıdır ve Cumhuriyet Senatosu 
için ilk yenileme olarak kabul edilebilir. 

Arkadaşlarımız, Cumhuriyet Senatosu için 
umumi seçim yoktur, diyorlar. Tamam. Biz de 
kabul ediyoruz. Ama aramızdaki ihtilâf onların 
1964 senesinde yapılan seçimi istisnai bir secim 
kabul etmelerinden doğmaktadır. Halbuki 1961 
seçimi istisnai bir seçimdir. Onun için Anaya
sanın geçici 2 nci maddesi bir muvakkat mad
de koymuştur, buraya. O da, bu 1961 seçimleri
nin istisnai bir secim olduğunu kabul etmiş, 
ondan sonra yapılan seçimlerin normal bir seçim 
olduğunu sarahaten beyan etmiş bulunmakta
dır. 

Cumhuriyet Senatosunun kurulması - kuru
luş istisnaidir - «Geçici madde 2. — Bu Anaya
saya göre kurulacak Cumhuriyet Senatosunun 
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ilk genel seçimleri, genel oyla seçilecek olan bü
tün üyelikler için yapılır.» 

Eğer arkadaşlarımızın işaret ettikleri ve ka
rar verdikleri gibi 1961 seçimi esas seçim ol
saydı, o vakit bu maddeyi koymaya lüzum yok
tu. Öyle ise Anayasa vâzıı bu maddeyi koymak
la 1961 seçimlerinin istisnai bir seçim olduğu
nu ve ondan sonra geçici 10 ncu madde gereğin
ce yapılan seçimlerin de normal seçim olduğunu 
kabul etmiş bulunmaktadır. Esasen bizim bu 
tezimizi Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve ke
za Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçim Kanu
nunu tadil eden 17.4.1964 tarihli ve 447 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi de tcyidetmektedir. Bu 
madde de Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte 
birinin yenilenmesi yapılacak ilk seçim başlan
gıç tarihi demekktir. Keza Yüksek Secim Kuru
lunun 15.12.1961 tarih ve 394 sayılı kararında; 
ölen Senato üyesinin yerine yenisinin seçimi, ilk 
Cumhurivet Senatosu üyeliği seçimi ile beraber 
yapılır, demek suretiyle ilk seçimden kasıt, ölü
mün vukubulduğu andan sonraki yapılacak her 
hangi bir seçimdir. Demek ki, ilk seçim tâbiri, 
Anavasadaki ilk seçim tâbirinin, Seçim Kanu
nundaki ilk seçim tâbirinin anlaşılması gereken 
seçim; gerek geçici ikinci madde gereğince, ge
rekse saydığım mevzuat ve hükümler karşıcın
da 1964 senesinin Haziran ayının yedinci günü
dür. 

ilk seçim tarihini bu şekilde tesbit ettikten 
sonra, 27.3.1964 tarihli karar kesin midir, değil 
midir, bunun da münakaşasının yapılması ik
tiza eder. Kararı okudum, hepinizin önündedir. 
Bu karar kesin olabilir mi? Kesin olması için 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna gelmesi 
lâzımdır. Burada senatörlüğün sona ermesi 
mevzuubahistir. Bir senatörün senatörlüğünün 
sona ermesine Divan hiçbir zaman karar vere
mez. Hele bu karar resmen Tebligat Kanununa 
göre tebliğ edilmediği müddetçe, veyahut Ana
yasa gereğince bir makama bir müracaat vâki 
olduğu takdirde ona yazılı olarak cevap verilme
diği müddetçe hukukî her türlü neticeden mah
rumdur. Karşımızda şu kesindir, tezini ileri 
süren arkadaşlarımız bize, Sayın Sıtkı Ulav'a bu 
karrvnn yazılı olarak tebliğ edildiğine dair bir 
tane evrak çıkarabilirler mi? Çıkaramazlar. Öyle 
ise şifahi beyanlar Devletin, Hükümetin icra
atında ve Parlâmentonun icraatında hiçbir 

zaman hukukî netice doğuramaz. Burası bir bak
kal idaresi gibi idare edilemez. 

Şimdi yine bir arkadaşımızın belirttiği husu
sa temas edeceğim. Diyor ki, sayın arkadaşımız; 
1964 senesinde ses çıkarılmamış, 1966 seçimlerin
de de ses çıkarılmamış... Müsaade buyururlarsa 
şu evrakın içindeki vâki müracaat tarihimize bak
sınlar. Biz bu müracaatı 1966 senesinin üçüncü 
ayında yaptık. Demek ki, 1966 seçimlerinden ev
vel müracaat yapılmıştı, itiraz vâki olmuştu. 27 
tarihli karar zaten bir müracaatın yapılmasına 
değin bunu talik etmiştir. Müracaat yapıldığı 
anda bu müzakere edilecek demektir. Bunun 
buraya gelmesi mevzuuna geçeceğim. 

Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız bu mevzu bu
rada görüşülemez diyor. Görüşülecek bir merci 
göstermek iktiza eder. Yalnız görüşülemez demek 
kâfi değildir. 

Karar alınamaz, diyor. Senatörlerin, millet-
vekillerinin senatörlüklerinin ve milletvekillik
lerinin düşmesine kadar alınacağına dair sara
haten hüküm vardır. Bu hüküm varken, bura
ya bu mevzu gelemez, burada karar alınamaz, 
denemez ve buna a;ıt bir madde de gösterilemez. 
70 nci maddenin, Kurucu Meclis zabıtlarında, 
müzakeresinde bize ışık tutacak hiçbir kısım 
yclk'tur. Bilhassa bu son fıkraya ait müzakere 
yapılmamıştır bile. Doğrudan doğruya oylan
mış ve kabul edilmiştir. Şimdi yine 27 . 3 . 1964 
'tarihli kararın 6 senelik müddete tabidir hük
müne dayanan kısmının Anayasa aykırılığına 
da temas edeceğimi. Anayasanın 70 nci madde
nin tabiî üyeler hakkındaki kısmında şöyle di
yor: «Tabiî Üyeler Cumhuriyat Senatosunun di
ğer üyelerinin tabi oldukları hükümlere tabi
dirler. «Anaprensibini koyuyor. Yani evvelâ 
'kanun koyucusu hangi şahısların tabiî üyelik 
sıfatını alacaklarını beyan ediyor, ondan sonra 
bunların tabiî üye olduktan sonra hangi prose
düre tabi olacaklarının, hangi hükümlere tabi 
olacaklarının umumi prensibini vaz'ediyor. Ve 
diyor.? Diğer üyelerin tabi oldukları hüküm
ler... Bunlar nelerdir? Anayasanın 71 nci, 
72 nci maddeleri... «•Cumhuniyet Senatosuna 
üye seçme hakkı,» «Cumhuriyet Senatosu üye
liğime seçilme yeterliği,» «Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğinin süresi», «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi seçimlerinin geri bırakılması,» Ondan sonra 
78 nci madde «İki meclis üyeliği bir kişide bir-
leşemez» «Yasama dokunulmazlığı,» «üyeliğin 
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düşmesi,» «iptal işlemleri,» «ödenek ve yolluk
lar» ve sair... Yalnız bu umumi hükmü koy
duktan sonra «Ancak haklarında 73 ncü mad
denin birincil ve ikinci fıkraları ve geçici 10 ncu 
maddenin birinci fıkraları hükmü uygulanmaz» 
diyor. Bununla Cumhuriyet Senatosu üyeliği
nin süresini belirten 73 ncü maddenin «Cumhu
riyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Sü
nesi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Cumhuıiiyct Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her 
•iki yılda bir yenilenir» hükmünün tabiî üyele
re tatbik edilmiyeceğine dair âmir bir hükmü 
vaz'otımiştir. 

Binaenaleyh, 27 . 3 . 1964 tarihli kararın es
babı mucibesi bu yönden tamamen çürümüş ol
maktadır. 

Meselenin hukukî cihetlerini konuşan diğer 
arkadaşlarım benden daha iyi bir şekilde sara
haten belirttikleri için ben daha faızla malûmat 
venmiyeceğkn. 

Yalnız, bu arada Senatoya gelmıiş bulundu
ğum 1964 Haziran seçimlerinden bu yana na
zarı dikkatimi celbeden bir hususu da belirt-
melkten geri duramıyacağım. Sayın Ahmet Yıl
dız arkadaşımın konuşmalarından dolayı bunu 
arz ediyorum. Arkadaşımız her nedense kürsü
ye çıktığı zaman daima Adalet Partisini kendi
sine hedef alır, geçmişteki bilûmum hâdiseleri 
•en ufak bir mevzu ile ele alarak onları daima 
'tedirgin edici beyanlarda, ağır ithamlarda bu
lunur ve bu mevzu Hükümetle alâkalı olmasa 
•bile, Hükümete çatar, şahıslara çatar, sonradan 
da asgari nezaket kaidelerinden bahseder. Der 
ki, konuşmasının bir tarafında «Dilekçeyi ve
ren arkadaşlar 'asgari nezaiket kaidelerine uy
gun bir ifade kullanmamışlardır. Bu cihetin 
takdirini tarihe bırakıyorum» demişlerdir. 

(Benim vermiş olduğum dilekçeyi teıtlkik bu
yururlarsa 15 . 3 . 1986 tarihli dilekçeyi ben bu 
asgari nezaket kaidesinin ihlâl edildiğini hiçbir 
zaman kabul edemem. Ve bu cihetle matuf en 
ufak bir emare de görememekteyim. Çünkü di
lekçemin 3 - 4 yerinde Sayın Sıtkı Ulay hak
kında daima «Sayın» kelimesini kullanmışım-
dır ve en ufak bir kötü sözü eelbodeeek veya
hut da kendisine nezaket kaidelerimin dışında 
bir hitabı, bir kelimeyi sarf etmemiş bulundu
ğum sarahaten anlaşılacaktır. 

Arkadaşımız nedense biraz konuşmalarını 
uzatır. Uzattıklarının içinde bir incir çekirde
ğini dolduracak mevzu bulamaksınız, gerisi dai
ma çatmadır. 

Yine bir yerinde diyor ki, «Mertçe bunu 
söylemeliler, siyasi ahlâk bakımından lâzım
dır» Neymiş bu siyasi ahlâk baskınımdan lâzım 
'olan? Şuymuş: «A. P. Grupunun grup kararı 
alması Anayasaya aykırıdır. Ulay konusu poli
tik amaçlı görülmektedir, mertçe bunu söyle
mek siyasi ahlâk bakımından lâzımdır.» diyor. 

Anayasanın sarih hükmü vardır. Partiler 
hangi hallerde grup kararı alamazlar? Bu ya
sama dokunulmazlıkları mevzuundadır. Bunun 
dışında grup kararı alınıp, alınmaması mevzuu 
grupun takdirine kalmıştır. Mevzuu lüzumlu 
görür alır, lüzumsuz görür, almaz. Kaldı ki, 
Adalet Partisi Grupunda bir grup kararı alın
mamıştır. Her hangi bir arkadaşın şahsi konuş
ması sırasında belki bir sürçü lisan ile bir keli
meyi ters taraftan sarf etmesini ele alarak he
men bir partiye yüklenmek bilmemi ne dereceye 
ikadar doğru olur. Kaldı ki, biz burada kendi
lerine, daha evvel görüşmeleri sırasında Sıtkı 
Ulay meselesinin politik yönü olmadığını, bizıim 
Senatoda 95 - 96 mevcutlu bir büyük kütle ol
duğumuzu, karşımızdaki kütlenin bir eksik ve
ya bir fazla olmasının bizce hiçbir ehemmiyeti 
'bulunmadığını sarahaten beyan ettik. Onun 
için Sıtkı Ulay olsa ne olacak, olmasa ne ola
cak? Burada halletmök istediğimiz mevzu, Ana
yasanın bir maddesinin prensîbolarak tatbikin
de anlaşmaktır. 

İki yıl ses çıkarmama mevzuuna gelince; biz 
iki yıldır bu mevzuu bilmiyoruz ki, yeni gelmi
şiz. Bir gün muttali oluyoruz. Bir evrak arada 
'kaybolabilir, gizlenebilir, şu olabilir bu olabilir, 
her türlü ihtimal olabilir. Muttali olduğumuz 
anda, bunu ihbar etmemiz hiçbir zaman bir suç 
kabul edilemez. Üstelik arkadaşımız burada bi
zim Divanı suçladığımızı, Anayasayı çiğneme 
hususunda Başkanlık Divanını suçladığımızı ve 
Umumi Heyetin de bu bakımdan ses çıkarma
makla bu suça iştirak ettiğini söylüyorlar. Ana
yasaya aykırı bir kararın çıkmış bulunması, 
yasama meclislerine hiçbir zaman bir suç yükle-
mez. Bunun iptali için gereken merci vardır. Bu 
yola gidilir. Ve her zaman için iptal edilir ve 
hiçbir zaman bir suç teşkil etmez. Esasen bura-
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daki fikir ve mütalâalarımızdan dolayı hiçbiri
miz hakkında bir tahkikat yapılamaz ve suç is-
nadedilemez. Binaenaleyh fikirlerimizi söyleriz. 
Kanun, karar aksine de çıkabilir, aynı şekilde 
de çıkabilir. Bunu beğenmiyen arkadaşlarımız 
Anayasaya aykırıdır, diye iptal dâvası da aça
bilirler. O vakit, iptal edildiği takdirde buna 
müspet oy veren arkadaşlarımızın suç işlediğini 
iddia etmek, bilmiyorum, Anayasa çerçevesinde 
ve Anayasanın hükümleri muvacehesinde ne ka
dar doğru olabilir. 

Şimdi arkadaşlarım; son olarak arz edeceğim 
husus şudur : Biz burada hiçbir gaye gütmüyo
ruz. Bizim gayemiz Anayasanın 70 nci maddesi
nin tam mânasiyle tatbikidir. Sıtkı Ulay olmuş, 
başka bir arkadaş olmuş; mesele şahsi bir mesele 
değildir. Bir parti meselesi değildir. Yanlış tat
bikattan dönülmesidir. Bizim anlayışımız, hu
kuk anlayışımız, Anayasanın 70 nci maddesinin 
son fıkrasının tatbikindeki anlayışımız budur. 
Sıtkı Ulay'm partiye girişini takibeden ilk Se
nato üyeliği seçimi 7 Haziran 1964 tür. Bunun 
üzerinden zaman geçmiş olması, üyelik sıfatının 
o tarihte düşmesine karar verilmesine mâni de
ğildir. Ve Sayın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımı
zın da iddia ettiği gibi, karar itibariyle geçmişe 
şümullendirileeek hiçbir mahzuru da yoktur. Bu
nun misallerini de arzu ederlerse verebilirim. 
Onun için biz malî yönü ile de meşgul-değiliz. 
Esasen benim vermiş olduğum dilekçe de sarih
tir, malî yöne hiç temas edilmiyor. Buna el ata
cak merciler de başkadır. Bunun kimden tahsil 
•edileceği; ödeme kararı verenlerde mi kusur, 
evet efendim ödiyenler de mi kusur, bunlar bizi 
alâkadar etmez. Esasen Yasama Meclisleri de bu
na karar veremez. 

'Bizim burada alacağımız karar senatör!ük 
sıfatı ne. zaman sona ermiştir; buna karar vere
ceksiniz. Bundan sonraki kısım hiçbir zaman 
yasama meclislerini alâkadar etmez. Hukukî gö
rüşümüzün Anayasa, içtüzük hükümlerine, Se
çim Kanununa, ve Yüksek Seçim Kurulunun ka
rarlarına uygun olduğu kanaatindeyiz. Sayın 
üyelerimizin görüşümüze iltifat buyurarak rey
lerini müspet kullanmalarını arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Birlik Grıı-
pu adına Sayın Yıldi'z konuştuktan sonra altı 
üye konuşmuştur. Yeterlik önergesi vardır. Ha

len 9 arkadaşımız söz istemiştir. Bunun dışında 
olarak Başkanlık Divanı adına bir arkadaşımın, 
bir de yine grup adına Sayın Yıldız söz istemiş
tir. Bu itibarla Başkanlık Divanının görüşünü 
aldıktan sonra önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Turhangil. , 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben daha 

evvel söz istemiştim. 
BAŞKAN — Bir grup bir defa konuştuktan 

sonra diğer gruplar konuşmalarını yapmadan 
ikinci defa söz verilmez. Bu bakımdan söz ver
medim. Daha önce istemişti efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ondan son
ra vereceksiniz. 

BAŞKAN — önerge var. Önerge kabul edil
mezse vereceğim tabiatiyle. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Divan na
mına konuşacak, ondan sonra bir üye konuşabi
lir. 

BAŞKANLIK DÎVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLÎ FİKRET TURHANGİL (Aydın) — 
Ben de bir üyeyim Sayın Yıldız. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler, hakika
ten çok üzüntü duyduğum bir meselenin savun
masını Divan bana yüklediği için üzgün bulun
maktayım. Üzgünlüğüm şundan ileri gelmekte
dir : Sarih, katî, açık, aksinin müdafaasını gay-
rimümkün mütalâa ettiğim Anayasanın 70 nci 
maddesinin burada pek çok tefsire uğratılmak 
suretiyle meselenin halledilmek istenmesidir. 
Kararın savunmasına geçmeden evvel karar 
üzerinde bazan ağır, baz an haksız, hazan mes
netsiz vâki olan konuşmaların açıklanmasına 
ve zapta geçmesine zaruret hissetmekteyiz. 

Millî Birlik Grapu adına konuşan Sayın Ah
met Yıldız .savunmalarını esas ve usul yönünden 
iki kısma hasretmiş bulıınmaibtadır. Bir kere 
senatörlüğün, Anayasanın 73 ncü maddesi ge
reğince 6 yıl olduğunu beyan eder ve bunun ka
tî bir rakam olduğunda ısrarlıdır. Senatomuzda 
senatörlük müddeti münhasıran 6 yıllık değil
dir. İki müddet vardır : Kaydı hayat şartiyle 
senatörlük, 6 yıl senatörlük. 6 yıllık senatörlük 
geçici 10 ncu maded ile ve 73 ncü madde ile, 
kendilerinin de beyan ettiği gibi, bir intikal ve 
bir düzenleme sistemine bağlanmıştır. Fakat bu 
düzenin kaydı hayat şartı ile senatör olanlara 
sari olamıyacağı hususunda Sayın Yıldız musir
dir. 
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Bu meselenin halli niçin lâzımdır? Eğer sena
törlük altı yıl ise 19G3 yılı Haziranında yapıla
cak son seçimden bir gün sonra bir siyasi par
tiye müşaheden tabiî senatör arkadaşımız ikin
ci bir periyodik altı yıla mı t ahi olacaktır; yok
sa iki sene sonra (C) kur'asmm tabi olduğu'se
çimlerle o arkadaşımızın görevi sonuçlanmış mı 
olacaktır? 

Sayın Yıldız, Sayın Suad Hayrı Üıgüpfı'--
nün Başkanlığı devrinde. Sayın Ulay'a müddeti
nin altı yıl olduğu hakkında bir karar şeklinde 
fikir beyan edildiğini ileri sürdüler. Başkanlık 
Divanımızın resmî kayıtlarında sureti kafiyede 
böyle bir kayda raslamadık. Eğer Sayın Suad. 
Hayri Ürgüplünün beyanında geçen bir hususu 
resmen tevsik edebilirlerse, hiç, olmazsa Sayın 
Sıtkı Ulay'ın dosyasına girmesinde bir fayda 
düşünülebilir. 

Sayın Başkanlık Divanının iki takrir ile 
harekete geçtiğini beyan ettiler. Muhterem ar
kadaşlarım dâvanın Başkanlık Divanının kararı 
7 . 6 . 1964 tarihini Sayın Sıtkı Ulay'ın Ana
yasa muvacehesindeki hizmet sonu olarak kaimi 
etmiştir. Sayın Altan, bu müracaatın sahihi olan 
Sayın Altan 7 . 6 . 1961 tarihinde yapılan se-
'çimle Senatomuza girmiştir. Evvelce yoktu. Ye 
bilhassa Afyon Senatörü Sayın Şenoeak 19\f> 
yılının Haziranının 9 nda yapılan seçimle Sena
tomuza girmiştir. Bu iki arkadaşımız yapılan 
muamelelerden sonra secim suretiyle Senatomu
za katılmış ve meseleyi tetkik etmek sureliyle 
evvelce yapılan muamelede bir kanuni hatanın, 
hir yanlışlığın meveudolduğunu öğrenmişler, 
tabiî olan haklarım kullanmışlar, müracaat et
mişler, bir senatörün inandığı ve bu inancana 
müstenit vâki müracaatinin Sayın Ahmet Yıldız 
dilinden o derece ağır ifadesi hakikaten doğru 
bulunmasa gerektir. 

Başkanlık Divanımızın mevcut kararlara, mev
cut iki talebe uygun ve onun paralelinde karar 
vermekle itham etmektedirler. Sayın Yıldız klan 
'beklerdik ki, buna aykırı olan kararın verilmesi 
anında orada halen Senatomuzda bulunan ve 
aynı Divanda hizmet gören bâzı arkadaşlarımız, 
•bu mesele hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonundan mütalâa alınması talcbedildiği halde, 
çoğunlukla reddedilmiş. Bu kararın Heyeti 
Umumiyeye inmesi beş kişi tarafından talebe-
dilmiş, çoğunlukla reddedilmiş. 

Sayın Yıldız ise, beyanları arasında Anayasa 
ve tüzük anlayışını çoğunluğa dayandıran fikri
ni acaba o tarihteki kararda neye dayandırmak
tadır? Kendilerinden Divan adına sormayı uy
gun buluyoruz. 

Kaldı ki, biz, Heyeti Umumiye adına vazife. 
gören Divan meseleyi ele aldıktan sonra, takrir 
sahiplerinin istek ve mütalâalarına muvazi ka
rar vermeyi uygun mütalâa etmedik. Başkan
lık Divanının, diğer bütün meselelerde okluğu 
gibi istişare organı bulunan Anayasa ve Ada
let Komisyonundan mütalâa sorduk. Bu mü
talâayı aldık. Her hangi bir fikrimizi buna 
katmak istemedik, bunu Heyeti Umumiyeye 
indirdik. Heyeti Umumiye bu kararımızı ka
bul etmedi. Dedi ki, Divan vazifelidir, Divan 
yetkilidir, Divan sorumludur, bu hususta katı 
ve nihai kararını verip Heyeti Umumiyeye in
direcektir. İşte biz Heyeti Umunıiyenin itti
haz etmiş olduğu bu karara uyarak meseleyi 
teemmül ettik ve kanun anlayışımızı imza vaz
ettiğimiz bir kararın altında belirttik ve dedik 
ki, 70 nci maddenin son fıkrasına göre şu ta
rihte bitmiştir. Arkadaşlarım yaptı gamız bu 
muamelenin bu kadar cereyan eden hususah 
ihtiva etmesi karşısında bizim iki takrire mu
vazi olarak hareket ettiğimizin idiası insafa, 
kabili telif olmasa gerektir. Çünkü, daha ev
velki karar hiçbir hususu ihtiva etmemektedir. 
Heyeti Umumiyeye de arz 'edilmemiştir, Ana
yasa Adalet Komisyonundan alınmaktan kaçı
nılmıştır arkadaşlar. 

Sayın Kaplan, usul bakımından raya oturt
ma prensibine uygun hareket edilmesinin ye
rinde olacağını beyan ediyorlar ve İçtüzüğün 
12 nci maddesi gereğince muamelenin yapıl
ması lâzımgeldiğini ileri sürüyorlar. 

Başkanlık Divanımız bu meseleyi İçtüzüğü
müzün altıncı maddesinin 8 nci bendi gereğin
ce tezekkür etmiştir. Orada kanunların ve tü
züğün emrettiği hususlarda Saym Başkanın 
havale ettiği meseleler üzerinde karar vermek, 
denir. Bu mesele Sayın Başkana intikal etmiş, 
Başkanlık Divanına havale edildikten sonra 
prosedüre uygun, İçtüzüğün altıncı maddesinin 
sekizinci bendi gereğince Başkanlık Divanının 
yetki ve, 'mesuliyeti hudutları içinde gerekli ka
rarlar ittihadedilmis bulunmaktadır. 
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Meselenin Danışma Kuruluna götürülmedi

ği hususunda Sayın Yıldız Grup adına hassasi
yet göstermektedir. Bu gibi kararlar Danışma 
Kurulunun vazife ve yetkileri 'kendisine ta
nınan İçtüzüğün maddesine uymamaktadır. İç
tüzüğün Danışma Kurulunun yetki ve görevle
ri hakkındaki 13 neti maddesi; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı : 
A) Divan ve komisyonların seçimlerin

den evvel oranları, adayları ve seçim gününü; 
B) Grupların anlaşmalarını gerektiren 

önemli konuları; 
C) Lüzumlu görülen sair hususları.. Yani 

gruplararası ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun hizmetleri ile ilgili mevzular hak
kında Danışına Kurulu yet/kilidir. Yoksa şah
si meseleler hakkında Danışma Kurulunun yet
ki ve görevinin mevcudo'lduğuna biz kaani bu
lunmamaktayız. 

Sayın Yıldız Başikanhık Divanı kararlarının 
devamlılık: taşıyacağını ve Başkanlık Divanla
rının bir evvelki kararlarının (mevcudiyetine 
rağmen evvelki karara aykırı bir kararın na
sıl alındığını ibeyanla 'böyle 'bir işlemin ol'amıya-
cağını, olduğu takdirde Başkanlık Divanlarının 
görevlerini yapmadıkları kanaat ve üzüntüsün
de olduğunu beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanının 
27 . 3 . 1964 tarihli kararını tekrar okumıyaca-
ğım. Bu kararın biz buna karar diyoruz. Sayın, 
son karara muhalefet edenler, çoğunluk, ekseri
yet kararı diye bir tabir kullandılar. Zapta geç
mesi bakımından arz ediyorum, bir karar karar
dır, arkadaşlar. Çoğunluk kararı, azınlık kararı 
diye bir deyimin sakatlığını ifade etmek isterim. 
Karar çoğunlukla çıkar azınlıkta kalan muhalif
tir. O karar, karardır, çoğunluk kararı değildir. 
Bundan sonra Başkanlık Divanına menusp arka
daşlarımın lütfen kararlardan bahsederken ço
ğunluk kararı azınlık kararı olamıyaeağma gö
re, azınlık kararı yoktur, çoğunluk kararı diye 
bir deyim yoktur, karardır ve muhaliftir. Biz 
de 1964 tarihinde çıkan kararı karar kabul edi
yoruz. Ama muhalefetle çıkmıştır, çoğunluk ka
rarıdır demiyoruz. Kararın içinde «şimdilik» 
tâbiri vardır. Yani o derece hassas bir karar ve
rilmiştir ki, bir gün sonra itiraz edilirse bu ka
rar gerekli mercilere inebilir; inebilir mi, ine
mez mi bu da meşkûk. Çünkü inmesi için de 

o Divanda bulunan çoğunluğun karar vermesi 
lâzımgelir. Bu sebeple yanlış ve hata altına imza 
atmanın mümkün olamıyacağmı ve inandığı bir 
şeyin aksinin müdafaa edilemiycceğini Sayın 
Ahmet Yıldız çok daha iyi bilir. Çünkü çok defa 
bu kürsüden, inanıl m lyan şeyin müdafaası güç
tür, diye A. P. sıralarına doğru hitabettiği sık 
sık vâkıdır ve zabıtlarda vardır. Biz de inandı
ğımız şeyin altına imza koyduk ve Başkanlık Di
vanının kararının doğruluğuna, Anayasaya uy
gunluğuna hiçbir tesir, hiçbir ön yargı, hiçbir 
şey olmaksızın yalnız ve yalnız inandığımız için 
imzalarımızı basmış bulunduğumuza lütfen inan
malarını ben kendilerinden şahsım adına rica 
edeceğim. 

Bir evvelki kararın gerekçesi niçin kararda 
müdafaa edilmez, münhasıran takrirler müdafaa 
edilir, şeklindeki beyanına da iltifat edemiyece-
ğiz. Çünkü, bizim 70 nci madde anlayışımız hiç
bir zaman bir tabiî üyenin istifa ettikten sonra 
altı yıl müddetle senatörlüğünün devam edece
ğine mutabık değildir. Onun için altı yıllık müd
det anlayışına inanmıyoruz, inanmadığımız için 
do bunun tartışmasını yapma lüzumunu hisset
medik. 

İlmî heyetin mütalâasının alınmaması husu
sunu da bir kınama olarak beyan ettiler. İlmî 
heyetin mütalâasını almayı biz kendilerinden 
çok arzu ederiz. Fakat, kendileri tahmin ediyo
rum pek Başkanlık Divanının çalışmaları hak
kında bilgi sahibi değiller. Başkanlık Divanı hiç
bir mesele hakkında, hiçbir ilmî heyete müracaat 
etmemiştir, edemez. Çünkü adınıza hizmet yap
maktadır. Ancak bunu komisyonları kanalı ile 
yerine getirmektedir. Komisyonlarımız diledik
leri mevzularda ilmî heyetlerin mütalâasını alır
lar, diledikleri konularda da almazlar. Bu se
beple Başkanlık Divanımızın ilmî heyetten mü
talâa alma hususundaki kınamaları da yerinde 
değildir. 

Divanın, bir evvelki kararı yürütmekle suçlu 
bulunduğunu ifade ettiler. Meselemizde bir suç 
yoktur. Meselemizde alınmış kararlar vardır. Bir 
evvelki karar bizim kanaatimizce yanlış alınmış
tır. Kanun anlayışı yanlıştır. Biz kendi anlayı-
şunızı ikinci bir kararla Cenel Kurulun huzuru
na getirdik. Tasvip, ademi tasvip Yüksek Cencl 
Kurulun oyları ile tebellür edecektir. Suç yok
tur, o sebeple suçluluk haleti rulıiycsini kabul 
etmiyoruz, 
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Esas hakkındaki itirazları : Senatörlük altı 
yıldır, diyorlar. Senatörlük altı yıl değildir. Tek
rar ediyorum, özür dilerim esas hakkında geçi
yor çünkü, senatörlük iki vasıftadır, kirişi altı 
yıllıktır, birisi kaydı hayat şart iyi edir. Altı yıl
lık senatörlük geçici 10 nen ve 73 ncü madde ile 
düzenlenmektedir. Sayın Yıldız bunun düzenle
yici bir tedbir olduğunu ifade etmektedir. 
Doğrudur. Yalnız kendilerinden bir soru sora
cağım, zapta geçmesi bakımından ifade ediyo
rum, biram için 23 tabiî senatör bir siyeri par
tiye geçtiklerini kabul, buyursunlar. Mümkün 
müdür, değil midir? Mümkündür. (3 siyasi par
tinin içinde bulunan kişiler, seçime giderken o 
siyasi parti içerisinde altı yıl duracaklar mı? 
ve diğer siyasi partilerin karşısına çıkıp, biz 
(X) partisinin mümessiliyiz diye temsil yetki
lerini devam ottirob ilecekler mi? Muhterem ar
kadaşlarımı, tabiî senatör arkadaşlarımız .sı'k sık 
Anayasanın tedvininde, iki Mc-dlsin kuruluşun
da, nizamda daima gerektiği zaman bu kür
süye çıkmak suretiyle hizmetlerini ifade eder
ler. Geçici 10 ncu ve 73 ncü maddenin tedvini 
esnasında da pekâlâ biliyorlardı ki bir siyasi 
partiye intisabettikten sonra Senatonun gerek 
düzenleyici ve gerek gayridüzenleyiei seçimi 
olduğu anda kendilerinin tabiî senatörlük sı
fatı siyasi bir partiye intisabetmek süratiyle 
ortadan kalkar. Çünkü o siyasi partinin seçime 
gitme, girme seçme ve seçilme hakkı doğmuş
tur. Tabiî senatörün bu mücadelesi yoktur. Fa
kat girdiği siyasi partide, girdiği siyasi te
şekkülde kendisinin adaylığını koyması, se
çilmesi mümkündür. Onun için ne düzonliyiei-
dir, ne intibak temin edici bir maddedir. Bu 
madde münhasıran tabiî senatörlerin siyasi bir 
partiye intisabetmeksizin burada hizmetlerini, 
gayelerinin talıassulıı bakımından kalmalarını 
temin ve girdikleri anda da siyasi bir partiye 
girmeleri ile ilk yapılacak seçimde sıratlarının 
biteceğini öğrenmeleri yönünden konmuş bir 
•maddedir. 

SUPHİ GÜUSOYTRAK (Tabiî Üye) — Biz 
biliyoruz. 

FİKRET TURIIANGİL (Aydın) — Bir şey 
mi buyurdunuz Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Biz 
yaptığımız için biliyoruz,, izah etmenize lüzum 
yok dedim. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
YEKİLİ FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — 
Belki siz farkına varmadan Turhan Güneş Bey 
ve sair arkadaşlar maddeyi tedvin etmiş ola
bilirler diye arz ediyorum, özür dilerim. 

Sayın Ahmet Yıldız'm çok hata ettiği bir 
nokta daha var: Yana yakıla der ki, Sayın En
ver Aka, Sayın Ömer Ucuza!, Sayın Safa Yal-
çuk hakkında uyguladığımız altı yılı, niçin ne 
sobeple Sıtkı Ulay hakkımla uygulamazsınız, 
böyle aykırılık olur mu der. Çok yanılıyorlar. 
Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Safa Yalçuk Baş
kanlık Divanına müracaat ettiler ve dediler ki, 
altı yıldır müddetimiz, biz bunun üzerine me
seleyi Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönder
dik. Anayasa ve Adalet Komisyonundan mü
talâa aklık. Mütalâamız neticesi, Sayın Enver 
Aka'nın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı yap
mış olması dolayısiylc durumu başkadır. O mu
vakkat 10 ncu maddede Üumhuriyeıt Senato
su başkanları ad çekmeya gidemezler. Fakat 
73 ncü maddenin son fıkrasında gerek Cumhur
başkanı Kontenjanı ki tatbikatı var, Enver 
Kök rahmetli gc 
seçilen... 

ncralin vefatı üzerine yerine 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ölmedim daha, buradayım. 

FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — Par
don, özür dilerim, general Akoğlu'ııun vefatı 
üzerine - Allah uzun ömürler versin - yerine 
gelen arkadaş onun müddetini ikmal etmiş ve 
Sayın Zeki Arsaıı'm yerine gelen Safa Yalçuk, 
Zeki Arsan'dan kalan müddetin ikmali, Sayın 
rahmetli Naci Toro's/un yerine gelen Ömer 
Ucuzal'm ise, Naci Toros'un müddetini ikmal 
edeceği karargir olmuş ve Sayın Ömer Ucuzal 
iki yıl sentörlük yaptıktan sonra tekrar seçi
me gitmiş, seçilmek süratiyle geri gelmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Altı yılı tamamlamıştır. 

FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — Altı 
yılı değil iki yılı tamamlamıştır. Sayın Ucuzal 
iki yıl yapmıştır, altı yıl değil. Eğer tabiî sena
törlükte de bir rotasyon usulü olsaydı Sayın 
Sıtkı Ulay'ın çekilmesiyle yerine yedekten biri 
veya başka bir arkadaş gelebilirdi, ama onun 
müddetini ikmal ederdi. Bu bir rotasyon usu
lüdür. 
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- Şu halde bu husustaki kınamaları da yerin

de değildir. Hiçbir zaman Başkanlık Divanı 
birine altı yıl, birine dört yıl gibi bir karar için
de değildir. 

Sayın Yıldız beyanları arasında, değişen ço
ğunluktur, diyor. Arkadaşlar, değişen çoğunluk
tur. Başkanlık Divanının bir müntesibi olarak 
ben de bir çoğunluğa mensubolmam dolayısiylc 
bu noktaya üzülerek değinmek mecburiyetinde
yiz. Böyle bir çoğunluk ki, diyor, Anayasa ve İç
tüzük anlayışını, çoğunluk böyle istiyor ve ben 
böyle anlıyorum diyor. Hayır, arkadaşlar... Bu
gün çoğunluğun aldığını yarın azınlık alabilir. 
Bugün burada mevcudolan arkadaşlar yarın yok 
olabilirler. Meselenin esası, hepimiz bir gün fâ
ni insanlar olarak ebediyete intikal edeceğiz. Fa
kat bizden evvelki verilen kararlar, yapılan bü
tün işlemler, bugün ittihaz edilen karar ve imza
larımızı taşıyan karar bir gün bir hâtıra olarak 
okunacaktır. Bu okunacak isimlerimizin altına 
imza koymuş olmaktan mütevellit çoğunluğun ne 
esiri, ne zebunu ne de anlayışının, kaba anlayışı 
içinde değiliz. İçtüzüğü, Anayasayı, biz çoğun
luk anlayışı içinde açmıyoruz, tatbik etmiyoruz. 

Bu karar Divana ve Cumhuriyet Senatosuna 
gölge getirmiştir, buyuruyorlar. Hatalı bir şey 
varsa, eğer bu, Yüksek Heyetinizin kararı ile 
tashih edilecekse, bence gölge değil şereftir, ar
kadaşlar. O bakımdan Yüksek Divanınızın vere
ceği karar mukaddestir, ulvidir, bu karar tarihî 
karardır. Biz, adınıza hizmet etmiş insanlarız. 
Size hazırlık yaptık, getirdik. Siz bu kararı ne 
şekilde onaylarsanız o şekilde onaylayın. Hattâ 
ben bu meselede şahsan bir açık oylama talebin
de bulunacağım ve kendi imzamı bu açık oylama 
isteyen önergeye koyacağım, arkadaşlar. 

Benim Sayın Bekata'nın beyanı hakkındaki 
mütalâalarıma arkadaşlarımdan Sayın Şeref Ka
yalar cevap verdiler. Ben yalnız bir hususun 
zapta geçmesi dolayısiyle arz edeceğim. Çok ince 
bir noktadır. Af Kanununun müzakeresini ha
tırlarsınız. Cumhuriyet Senatosu 92 oyla kanun 
çıkarmıştır. Ama Sayın Başkan da hazırdır. 
Cumhuriyet Senatosunun salt çoğunluk rakamına 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanı dâhildir, 
oya dâhil değildir. Sayın Bekata'nın 93, 93 diye 
ifade ettiği rakamlar daima 94 tür ve 92 olduğu 
zaman 93 tür. Sayın Şeref Kayaların beyan et
tiği salt çoğunlukla karar verilir, rakamı meyda

na çıkar. Ben Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nın, bu 
mesele kapansın, şeklindeki kanaati zaviyesi için
den bunu ortaya koyduğu fikrindeyim. Ben şah
san bir endişe görmüyorum. Çünkü biz tatbika
tımızda hiçbir zaman, demin misal verdiğim 92 
müstesna... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Başkan dâ
hil 92... 

BAŞKANDIK DİVANI ADINA FİKRET 
TURIIANG1L (Devamla) — Başkan dâhil tâbi
ri ile var, 93 ün altında hiçbir kanunun açık oy
lamasını sonuçlandırmış ve kanuniyet kesbettir-
me yoluna gitmemişizdir. 

Muhterem arkadaşlarım biz, sizler adına, an
layışlarımızı yine sizlerin tazyiki altında illâ bu 
meselede fikirlerinizi, oylarınızı, imzalarınızı, vaz'-
cdeceksiniz, dediniz; biz bunun üzerine bu mese
leyi yine sizin oylarınızla ve kabul edilen takrir
le müzakere ettik. Vicdani, kanuni anlayışımıza, 
belki hatalı olabilir, uygun olarak en ufak bir his 
ve düşüncenin dışında imzalarımızı koyduk. Tak
dir Yüksek Genel Kurula aittir. 

Saygılarımı arz ederim. 
KADRİ KAPLAN (Ta'biî Üye) — Başkan

lık Divanından ;bir soru sorabilir imiyim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Efendim, 

bu 92, 93 meselesini hakikaten lüzum gördüğü
müzde ve işin esasına girdiğimizde .'münakaşa 
ediyoruz. Muhteremdin', mümkündür. Ancak 
Başkanlık Divanı özel olarak bu meseleyi te
zekkür etti mi? Yani 93 le kabul etmişiz, eğer 
Sıtkı Paşa ortadan çıkarsa kanunların yapımı 
hakkında şüphe meydana igclecek tarzı müta
lâa edildi mi? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — 
Sayın Kaplan'a teşekkür ederim, hir hususu 
daha açıklamama fırsat verdiler. Başkanlık 
Divanımızda sureti kafiyede meselenin malî 
durumu en ufak bir şekilde müzakere edilme
miştir. Dikkat ederseniz kararımızda bu husus 
hakkında da en ufak ıbir kayıt yoktur. Yalnız 
70 nci madde muvacehesindeki anlayışıımızdır.. 
Bu 'bilahara sayın üyelerin meydana çıkardığı 
fikirlerdir. Dikkat ederseniz 'bendeniz hu me
seleye yetkili bulunmamakla beraber Başkanlık 
Divanımızın karar şümulünü ifade etmek yet
kisiyle buraya çıktım. Yalnız ben hir üye ve bir 
Başkanvekili zamanına ait hatıram dolayısiyle 
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ve zapta geçmesinde fayda ümidettiğdm, bel
ki Heyeti Umumiyenizi tereddüde duçar öden 
bir hususu arz ettim. «Sayın Başkan nisaba 
dâhildir, fakat oya dâhil değildir» 'dedim. Yani 
burada çıkan açık oylama daima 93 olabilir, 
fakat burada Sayın Başkan -okluğuna ıgöre 
94 tür demektir, ifadesinde bulundum. Bu hu
sus Başkanlık Divanımızda müzakere edilme
miştir'. -

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Başkanlık 
Divanının bu husustaki fikri nedir, bunu söyli-
y ehil ir misiniz? 

BAŞKANLIK DİVANİ ADINA BAŞKAN-
VEKJLİ FİKRET TURHANGİL (Devamla) — 
Ben Başkanlık Divanı adına kanaatimi suyli-
y emeni. Bu hususta ancak şahsi fikrimi süyli-
y ehil ir im. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Başkan
lık Divanı verebilir mi? Oylama için çok mü
him bir şeydir efendim. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Be
nim görevim bitti, Sayın Başkan buradalar. 
Kendileri müsaade ederlerse saracağınız husus
lara cevap verirler. Başkanlık Divanında Sa
yın Sırrı Atalay Bey de var ondan da sorabilir
siniz. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan sorularınıza Di
van adına bu mevzuda sözcülük yapmasına ka
rar verilmiş olan arkadaşımız cevap verdiler. 

Ayrıca celseyi idare etmekte olan Başkanın 
hu konuda müzakere ve münakaşaya girmesi 
mümkün değildir. Arkadaşımız, (mümkün olan 
cevabı verdiğine kaani, bunun dışında cevap 
veremiyeecğini de beyan ettiğine göre ısrarınız 
biraz.. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Israr et
miyorum. Heyeti Umumiyeye ve Başkanlık Di
vanına saygım var. Dedi-ki, Sayın Fikret Tur-
hangü arkadaşımız, Başkanlık Divanı kararını 
söylüyorum. Kendi kanaatimi söyliyemem kendi 
kanaati nedir? Bunu bilmezsek, ben şahsan le
hinde de aleyhinde de bulunabilirim bağlı de
ğilim. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURHANGİL (Devamla) — 
Başkanlık Divanında söylediniz mesele müza
kere edilmedi ki, ben Başkanlık Divanı adına 
bu hususta fikir 'beyan edeyim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Kanaati
niz nedir? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURHANGİL (Devamla) — 
Başkanlık Divanının kanaati.. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Evet. 
FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Sa

yın Ahmet Yıldız Grup adına konuştu. Belki 
grubun fikrini bilir. Ama ben arkadaşlarım adı
na görüşülen bir mevzuun cevabını verebilirim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — 12 nei 
maddeye göre sözlü olarak sorarsam, oylama
dan evvel çok mühim bir nokta. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, sözlü soru mev
zuu İçtüzüğümüzün 12 nci maddesinde ınünde-
ıiniçtir, her zaman hakkınızdır. Ama böyle müs
tacel bir konu olarak müzakere sırasında sözlü 
sorunun ne şekilde tarzı tatbike konulacağını 
siz de bizim kadar bilir ve takdir edersiniz. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Biliyo
rum, hassasiyetimizi göz önünde bulundurarak 
bir tatbikat yapamaz mısınız? Ook mühim bir 
nokta, arkadaşlarımız burada temas ettiler, o 
kadar mühim hir hâdisedir ki, loylamaya geçil
meden evvel aydınlanmasında büyük fayda 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, Başkanlık Di
vanında müzakere edilip hir kanaata varılmı-
yan bir mevzuda Başkanlık Divanını teşkil 
eden arkadaşların tek başına bir fikir beyan 
etmesi mümkün değildir, zannederim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Ka
yalar ve Sayın Bekata'nm temas 'ettiği iki mü
him mesele var. Oylama yapılmadan bu mesele
nin aydınlanması için bir ara vermiye lüzum 
görmüyor musunuz? 

BAŞKAN — Lüzum görmüyorum. 
Saym Bckata bir şey mi buyurdunuz? 
HIFZI OĞUZ REKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan sayın sözcü ifade ettiler ki, ortada bir 
yanlışlık var bu zapta geçti. Zaptın düzeltilme
si karara müessir olacak kadar önemlidir. 

BAŞKAN — Sayın Tuıhaııgil, bir sual so-
racaklarmış lütfen karsılar mısınız? 

HIFZŞ OĞUZ BEKATA (Ankara) — Saym 
Başkan, sayın sözcü buyurdular ki, Af Kanu
nunda 92 ile karara bağlandı. Ancak hu 93 idi 
zira Başkan da vardı. Bu söz tamamen doğru
dur. Fakat bu kanunun zaptı elimizde. Sarih 
olarak hu 92, hem matbu olarak yazıyor. Cum
huriyet Senatosu Başkanın da oylamada hazır 
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bulunması ile salt çoğunluk sağlanmıştır. Yani 
bunun mevcudu 92, 9.3 olmuştur, diyor. Doğ
rudur. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — 
Başkanlığın zapta tescilidir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ay
nı zaptın başında bir toplantıdan önce Heyeti 
Umumiycde 92 sayın üye varır. Bir saat sonra 
toplanmak üzere diyor. Demek ki, 92 lülduğu 
zaman toplanamadığı sarili olarak var. 

'BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — 
Başkan var. 91 var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu 
hususta sayın sözcü ;bııyuruyor ki, geçen sene 
50 tane kanunun müzakeresinin 50 sinde de 
Başkan burada hazırdır, farz 'buyuruyorlar. 
Ben ise Haziran cetvelini tetkik ettim, çoğun
lukla Başkan yoktu. Bu itibarla zabta geçsin 
diye ifade ediyorum, çoğunluk yoktur, Sayın 
TurhangiFin. söylediği doğru değildir. 

BAŞKAN — Soru sormadınız ıSaym Bc-
k a t a / 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURIIANGİL (Devamla) — 
Bir dakika 'efendim, zapta geçmesinde fayda 
var. Yüksek Heyetiniz, tahnitin ediyorum bir 
hafta evvel bir karar aldı, salt çoğunluk hali
kında, yine bu Başkanlık Divanının tekrar mü
zakeresi yoluyla Yüksek Heyetinize indirilen 
bir mesele idi. Orada adedî rakamınız tam sayı 
183, salt çoğunluğu 92 olarak Yüksek Heyetimiz 
kabul etti. Bendeniz Sayın Kayalar'm beyanını 
tekrar etmemek maksadiyle oraya 'ginmedim. 92 
bir de Başkan 93, bir daha 94 ncü ben buna 
girmedim, yani Sayın Ulay o •'tarihte ademi 
mevcut kabul olunduğu takdirde 183 tür. Tam 
sayımız bunun salt çoğunluğu 92 dir. Bunun 
karar yeter sayısı 47 dir. Bu sistem. esasen Sa
yın Kayalar tarafından ifade «dildi. Ben tekrar 
etmemek yönünden bunu söylemedim buna za-
mimeten Sayın Başkanın nisaba dâhil, oya dâ
hil olmadığını da ifade ettim. Mâruzâtım İran
dan ibarettir. (Gürültüler). (Buda soru mu ses
leri). Hem soru değil efendim. Siz zapta gecint-
tiniz, ben de zapta geçirdim. 

•HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Böyle müzakere olmaz Sayın Başkan. (Gürül
tüler ). 

BAŞKAN — Rica ederim, bir sual soran, 
bir cevap veren arkadaşımız vardır. Müdahale 
etmeyiniz efendini, rica ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bakanlık yapmış bir. kişi kalkıyor sual soraca
ğım diye kanaatini uzun boylu anlatıyor ve 
zapta geçiriyor. Böylece kendisini küçük vazi
yete düşürüyor. Buna lüzum var mı? 

BAŞKAN — Cereyan öden hâdisat zapta 
geçmektedir. Küçülüyor mu (büyüyor mu onu 
okuyan takdir eder. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bana sorarsanız kabahat sizdedir (Sayın Başkan. 

BAŞKAN •— Rica ederim, müdahale - etme
yin. Sual sormak istiyen arkadaşa sual sorma 
dzni veririm, rica ederim'efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sual 
sormama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Beyefendi çok istirham ederim, 
sual sormama izin veriyor musunuz, dediniz ver
dim. Fakat sual sormadınız, kanaat 'beyan etti
niz ve zapta geçirttim, dediniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Netice 
şu idi. Yani şimdi Başkanlık Divanı adına 
sözcü olan arkadaşımız Senato Başkanının bü
tün toplantılarda hazır olduğunu söyliyebilirler 
mi? Yok olduğunu teshil ettim. (Ne bilsin 
sesleri) 

BAŞKAN — Tamam, soru cevaplandırılmış
tır. Rica ederim Sayın Turhangil sözünüz 
bitti ise lütfen ininiz. Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sorum şu
dur : Şimdi bâzı müzakerelerde yeter sayı za
ten 92 olarak kabul edilmiş bulunuyor. Binaen
aleyh, 93 tür diye evvelki konuşmalarda söy
lenen rakamlar gerçekte 92 olsa da çooğunluk 
vardır, deniyor. Sayın sözcüye soruyorum. 
Gerçekten Af Kanunu çıktığı zaman Gürsel de 
burada idi. Son aldığımız kararda 92 üyenin 
yeter sayı olması kararını aldığınız zaman rah
metli GürsePin de ölümünden sonraki duruma 
uygun diye 92 almıştık. Bu nasıl olur da daha 
evvel de geçerli sayılabilir? Bunu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bu sualler Baş
kanlık Divanının kararı ile ilgili değil, tefer
ruatla ilgili olduğu için bu suallerinizi cevap
tan vareste sayıyorum. Beyanda bulunabilirler. 
Fikrini izah sadedinde söylediği bir kelime 
bu şekilde muamele görmemelidir. Teşekkür 
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ederim. Başkanlığın tutumu halıkkmda buyu
run Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, bugünkü gündemi bi
liyorsunuz. Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi, Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
Sonra, Ahmet Yıldız arkadaşım pek iyi biliyor 
ki, beş arkadaşıyla birlikte bir de buraya genel 
görüşme için bir mevzu getirdi. Vekâlet erkâ
nı saatlerden beri burada duruyor. (İşi nedir 
dursun sesleri) Hayır beyler, keyfinize göre 
durmaz, Vekâlet çalışmaya mecburdur. Öyle 
siz istediniz diye başmüsteşar dâhil olmak üze
re Vekil ve bütün Vekâlet erkânı saatlerce bu
rada beklemez. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Di
ğer Bakanlar da burada bekliyor. 

BAŞKAN — Lütfen Kalpaklıoğlu, şahıslara 
hitabetmeyin, Senatoya hitabedin. (Millî Bir
lik Grupundan gürültüler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Senatoya hitabediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, Baş
kanlık idarede aciz göstermiyor arkadaşlar. 

Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. Usul 
hakkında buyurunuz Sayın Kalkaplıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Usul hakkında, tüzüğümüze göre buradan 
kâfi derecede hatip konuşmuş ve fikrini söyle
miştir. Kifayet için önerge verilmiştir. Biz 
muhtelif takrirler verdik oya sunulmak üzere. 
Burada artık Riyasetin tutumuna göre, Riya
set başka bir hatibe söz veremez. Ve bâzı ar
kadaşlarımız da buradaki konuşan kişilere, 
sual soracağım diye sual tevcihi yolunda bir 
nevi konuşmaya giremez. Sual soran, şöyle mi
dir, böyle midir, der. Arkadaşlarım sual sora
cağım diye çıkıyor, bırakırsanız saatlerce otur
duğu yerden konuşacak. Konuştuğu mevzuu da 
hatip, mevzuu müzakere edilmemiştir, bina
enaleyh bir fikir verilmesi mümkün değildir, 
kanaat izhar edemem, diyor. Mütemadiyen 
arkadaşımın biri çıkıyor, biri otururken öbü
rü sual yağmuruna tutuyor. Riyaset mütema
diyen bu vaziyeti idare etmeye çalışıyor. Ri
yasetin vazifesi, bu sualler sorulamaz, sorulan 
suallere cevap verilmiştir ve artık bu şekilde 
sual tevcih edilemez, konuşma şeklinde uzun 
uzun sualler hatibe tevcih edilemez, demesi ve 

işin kısa kesilmesidir. Müzakere bitmiş oldu
ğuna göre, verilen takrirlerin oya konulması 
gerekir. Buna rağmen mütemadiyen arkadaş
larım sual şeklinde bir nevi konuşmaya girme
sine Riyasetin müsaade etmesi usul ve tüzüğe 
aykırıdır arkadaşlar. Benim söylemek istediğim 
bu. Bitmiştir her şey. Riyaset verilen takrir
leri aykırılık derecesine göre şu anda oya 
vaz'etmek mecburiyetindedir. Usulsüzlük yönü 
budur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu zatıâliniz 
hakkınızı kullanmaktan nasıl feragat veya fe
dakârlık etmiyorsanız hiçbir üye de etmez. 
Başkanlık sual soracağım diyen her üyeye söz 
verir. Ancak üye onu suiistimal ederse bu ku
sur Başkanlığa raci değildir. 

Sayın Yıldız ne hakkında söz istiyorsunuz? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tutumu

nuz hakkında. 
BAŞKAN — Tutum hakkında buyurunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, gerçekte söz almak için bunu söy
lemedim, tutumu hakkında Sayın Başkanın, 
üyeler konuşurken daha önce, dün de bir 
önerge gönderdik. Grup adına söz istiyoruz, 
dedik. Geri gönderdiler, grup başkanı bunu 
göndersin, dediler. Zararı yoktur. Grup baş
kanına verdik, grup başkanı gönderdi. Müm
kün. Böyle bir şey şimdiye kadar görmedik, 
ama oldu. Bugün de bir önerge gönderdik. Bu 
kaygımızdan ötürü grup başkanı adına imza 
ettirdik ve gönderdik. Grupun önceliği oldu
ğum; bildiği halde şimdiye kadar da bir grup 
adına bir defa konuşulunca üyeler bitinceye 
kadar grup adına bir daha konuşulmaz diye, 
bir tüzük hükmü yok iken ve bunu da çok iyi 
bilmesine rağmen yanımızdaki Mecliste de 
süreli şekilde bunun tekrar edildiğini bildiği 
halde her halde pek sempatik gelmediği için 
olacak, bana o konuşma süresinde söz vermedi
ler, grup adına söz aldığım halde. Sonra sor
dum oradan, dedim ki; grup adına söz istedim, 
«bir grup adına konuşmanıza iki defa söz ver
mem» dediler. Bu hangi hükümdedir, her hal
de kendisinde bulunup da henüz yaymlanmı-
yan bir tüzüktedir bu. 

BAŞKAN — Tatbik etmekte olduğunuz Tü
zükte yazılı. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Grup adı
na bir defa söz verilince onu gösterin lütfen 
okusun arkadaşlar öğrensin. Grup adına söz 
alındıktan sonra üyeler bitirmedikçe o grup adı
na bir daha söz verilmez, hükmünü hepimiz öğ
renelim. Ben bilmiyorum, hangi Tüzükte, hangi 
maddede ise? 

Şimdiye kadarki uygulamada böyle değildi. 
Bu sözü istedik, verilmedi ve arkasından ben 
ısrar ettim, biraz daha müsamahasını rica ede
rek aşağı - yukarı ısrar ettim. «Hayır» dediler, 
peki Başkan grup adına konuşuyor, son söz üye
nindir, senatöründür lâfları var. Bu konuş
mada onu da geriye ittiler. Sonuç olarak Sayın 
Başkanın tutumunu, tarafsız olması gereken 
Savın Başkanın tutumunu açıkça söylemek iste
rim ki, Başkanlık adına konuşan sayın arkada
şımın nasıl meydandan kaçtı ise, kendisi de gö
rüşmeyi kaçırıyor. Görüşümüzü burada belirte
lim, görüştüreceksiniz ki, anlatalım, arkadaşları
mın Adalet Part.isîn'n büvük çoğunluğu nasıl 
yola götürdüklerini belirtelim. Buna neye mü
saade edilmiyor. Yanlış yola götiirüvor. Yan
lış vola götürenler de o çaba içinde burada ko
nuşuyorlar. Hiç de övle değil, dedikleri.-Hattâ. 
banı gerçekleri dünedüz yanlış söylüyorlar. 
Bana neden Başkanlık gerçeğin açıklanması için 
fırsat, vermiyor da, hem kendi hükmünü peşin 
olarak söylüyor. işte Sayın Başkamdan bekle
mediğimiz için bunu, yerimizden do değil, ^a~ 
zdı müracaatlar vantı.ğrmız halde, iltifat, etmedi-
ğh-nVı görünce ded'k ki, grupun bu eğilime ka
tılmasını uvgun bulmadık. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, önce gönderdikleri 
sön isteme kâğıdını peri gönderdiğimden, hahset-
tilor. Doğrudur. Bu tamamen hüsnüniyetle ya
pılmış bir iştir. Günkü bâzı yanlışlıklar olmak-
tad1!*. Geçen sene bizzat benim üzerimde olmuş
tur bu yanlışlık. Avnı konuda iki arkadaşa grup 
yanlılıkla sözcü olarak vazife vermiştir ve her 
ik'si de hazırlanmıştır, yanlışlık olduğu sonra
dan movdana çıkmıştır. 

Şimdi, bâzı üvelorin de sözü çabuk elde ede
bilmek için «grup adına» diyebileceği her an göz 
önünde tutulmaktadır. Bu sebeple ben Başkan
lık ettiğim müddetçe sözcüyüm diyen arkadaşla
rın. g'sup başkanlarından istiyeceğim bu kâğıdı. 
Bu da zannelersem yanlışlığa mahal vermemek 
için doğru bir yoldur, takdir buyurursunuz. 

İkinci hususa gelince : Tüzüğümüzün 56 neı 
maddesi sarihtir, müsaade ederseniz okuyayım. 

«Söz istiyenler isteyiş sırasına göre kaydedi
lir ve aynı sıra ile konuşurlar. 

Başkan, söz alanların adlarını sırası ile Ku
rula bildirir. Komisyon veya grup adına söz is
tendiği takdirde, komisyon başkanı veya sözcüsü 
ile grup başkan ve sözcüleri sıraya bağlı değil
dirler. Ancak, bir konu üzerinde bütün gruplar 
adına konuşmalar bitmeden, evvelce konuşmuş 
olan grup sözcüsüne yeniden söz verilemez.» 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ama, grup 
adına konuşmalar olursa, görüşmeler olursa... 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına konu
şacak "arkadaş da grup adına konuşacak arkadaş 
misillû olduğu cihetle bu muameleyi böyle tatbik 
ettim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Başkanlık 
Divanı grim mudur beyefendi? 

BARKAN — Mercie kapanmıştır. 
Simdi kifavet takriri vardır. Oya. koyacağım. 

(Gürültüler) Bir dakika Sayın Atalay... 
Kifayet takririni oya koyacağım. Ancak bir 

mcolo zuhur etti. Sayın Atalay bir önerge gön
derecek beyan ediyorlar, diyorlar ki; ben konuş
mamı ş-ıhsım adına, yaptım. Ancak Divanda te
bellür eden kanaatin hilâfına bir kanaat de sevk 
edilmiştir. Binaenaleyh, bu kanaatin temsilcisi 
olacak o kanaate karsı olan bu kanaatin de bu
rada ifade edilmesi lâzımdır, bunu da ben ifade 
ed^e^ğirn demektedirler. 

B^n Başkanınız olarak elimdeki takriri ve 
muhalefet şerhlerini gönden geçirdim. Sayın 
Atalay buradakilerin hepsini söylediği gibi, da
ha fardasını â^, uzun uzadıya söylediler. Bu iti
barla. karsı fikrin, beyan edilmiş olduğu kanaa
tindeyim. Bu. cihetle kendilerine söz vermiyece-
ğim. Ancak İsrar ederlerse oya koyarım. 

STRRT ATALAY (Kars) — Israr ediyorum. 
Ancak ben sön hakkımı oya bırakmam. 

BARKAN — Sin, söz hakkınızı kullandınız 
beyefendi, Zorla söz hakkı alınmaz. Söz hakkı
nızı kullandınız, kanaatimi beyan ettim. Bunun 
aksini iddia, ediyorsanız, oya koyarım. Umumi 
Hevçtin kanaati sizin istikametinizde ise, size 
tekrar sön veririm. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanlık 
Divanının ekseriyet görüşünü Sayın Turhangil 
savundu, Başkanlık Divanımn kararı olmasına 
rağmen. O halde Başkanlık Divanının aksi fikir-
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de olanların görüşünü arkadaşımızın burada ifa
de etmiş olmaları lâzımgelirdi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Sayın Atalay şimdi şu anda Sayın Turhan-

gil dese ki ben bir de şahsi fikrimi sunacağım, 
beyan edeceğim, daha evvel söz istemiştim. Di
van adına konuştuğum için şimdi de şahsi fik
rimi beyan edeceğim dese söz vermem icabeder 
mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Daha önce söz 
alıp sıraya girebilir, gayet tabiî. 

BAŞKAN —• Rica ederim, oylıyacağım. Sa
yın Atalay'm konuşmasını kabul edenler... (A. 
P. sıralarından Anayasaya aykırı, sesleri) 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın 
Atalay muhaliflerin temsilcisi midir, burada ge
lip konuşacak. 

BAŞKAN — Onu ayrıca tezekkür edeceğiz, 
beyefendi. Şimdi kendilerini serbest telâkki et
tikleri için muameleye tabi tutuyorum. Serbest 
telâkki ediyorlar. Oylamaya tabi tutuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yeterliğin aley

hinde. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkanım, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim Başkanlık Divanı kararını savunan Sa
yın Turhangiri, dolayısiyle bir komisyon olarak 
kabul edip... 

BAŞKAN — Bir sayın üyeye söz vereceğim 
kifayetten sonra. Ama grup adına değil. Son söz 
senatöründür, grupun değil. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim 
Başkanlık Divanı gerçekten grup mudur, bir da
ha söyler misiniz? 

BAŞKAN — Komisyon mahiyetindedir be
yefendi, komisyon ve grup sözcüsü mahiyetinde
dir. Başkanlığın Sözcüsü... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Grup adı
na söz istedim, niçin vermediniz? 

BAŞKAN — Kifayeti lütfen okuyun. 
KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Aleyhin

de söz istiyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Durum tavazzuh etmiştir, kifayeti arz ve tek

lif ederiz. 

Samsun Bolu 
Refet Rendeci Rahmi Arıkan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Tar
lan. 

KADRÎ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan ben daha önce istedim kifayet aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan en evvel istedi. 
Ben daha kifayet vardır dediğim anda Sayın 
Tarlan kâğıt gönderdiler, kâğıt sepettedir, ister
seniz çıkarır gösteririm. (Gülüşmeler) Hususi 
tezkere olduğu için yeri orasıdır. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh
terem arkadaşlarım, ben Salı günkü celsede söz 
almış bulunuyordum. Sırama bakarsanız. Sıram 
çok yaklaştığı için... 

BAŞKAN — Kifayetten sonra da söz sırası 
Sayın Tarlan'ındır. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Öyle mi... 
Ben... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, arzu ederseniz 
kifayet aleyhinde bir başka arkadaşa söz vere
yim. Size son sözü vereceğim. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; şimdi kifayet var
dır, yoktur diye uzun konuşmanın mânasını 
müdrikim. Çünkü, oya gidiyoruz. Bir kısmı ha
kikaten var diyecektir, bir kısmı yok. Size bir tek 
misal vereceğim ve fazla da konuşmıyacağım. 
Mesele döndü, şu noktaya geldi. Bir geriye rücu 
işi var. Yani Türk Parlâmento hayatında ve ya
sama tasarruflarında şimdiye kadar karşılaşma
dığımız bir mevzu oldu. 1964 te bir sayın üye
nin senatörlüğünün sona ermesinden sonra ne 
olacak? îki tez çıktı. Hukukçular ve itibar ettiği
niz Sayın "Kayalar gibi Saym Bekata gibi bu iş
lerde pişmiş insanlar bu tezleri müdafaa ettiler. 
Bizi de bağışlayın, şüphelendik. 

Şimdi efendim dendi ki, gayet tabiî nisap 
müessesesi de birlikte ele alınır - Sayın Kaya-
lar'm tezi - ve gayrimantıki bir işle, mevcudol-
mıyan Sıtkı Ulay'dan sonra nisap da 92 olur, 
dendi. Bir an buna kaptırdık kendimizi, doğru 
dedik. Sonradan bir hesap yaptık 93 tür, 92 ye in
dirdik. nakıs bir etti, 92. 93 şöyle dengedeydi, 
böyle kanunlar da vardır, 47 kabul, 46 ret, ka-
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bul edenler içinde Sıtkı Paşa da var. 93 ten 92 ye 
inmenin matematikî ifadesi 47 eksi 1 dir, etti 46. 
Netice kabul 46, ret 46. Bu kanun kabul müdür, 
ret midir? Onun için müzakereler devam etmeli
dir efendim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(«Saym Başkan, sayın lütfen», sesleri) Sa
yın üyeler biz burada daha hâkim durumdayız, 
bölümleri daha önce sajnyoruz. (Saym efendim 
sesleri) Tekrar reyinize koyuyorum efendim. 
Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Altmışa kırkaltı kabul edil
miştir. 

Saym Tarlan, buyurun. 
Saym Tarlan bir dakika bir takrir var, me

sai müddeti hakkında bir takrir var, belki sözü
nüz uzayacak mesai müddetimiz dolacaktır. Bu 
itibarla bu takriri olmtup oylayayım müsaade 
ederseniz. 

Saym Başkanlığa 
31 Ocak 1967 Salı günü bütçe müzakeresine 

başlanacaktır. Bu itibarla gündemin ikmali için 
müzakereye saat 21 e kadar devam edilmesini 
saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Saym üyeler, bütçe müzakere
leri başlıyacağı cihetle gündemimizde bulunan 
genel görüşme talebini de bu arada bitirmemiz 
icabetmektedir ve bu hususta bu takrir veril
miştir. Bu itibarla arkadaşların sabırla bu 
takririn oylanmasını beklemesini istirham ede
ceğim. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Saym Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Pek muh

terem arkadaşlarım; bundan evvel grupları 
adına konuşan ve bilhassa Saym Ahmet Yıl-
dız'm dikkatle dinlediğim ve zabıtlardan da 
kontroldan geçirdiğim konuşmaları arasın
da mevzuu tamamen politik bir zemine çek
mek ve bu işi doğrudan doğruya sanki Ada
let Partisi Grupuna maletmek gibi bir konuş
ma yapmış bulunuyor. Buraya gelen arkadaş
larımdan bir kısmı bu mevzua temas ettiler. Fa
kat ben başka bir açıdan bu konulmayı kı

saca, müsamahanızı suiistimal etmeden cevap
landırmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarını, bir arkadaşımız ki, 
kendisi Başkanlık Divaıımdadır, burada ifade 
ettiler, evrak tctkikatı sırasında Saym Ulayîıı 
senatörlük sıfatının hangi tarihte hitam bul
duğu meselesini tetkik ediyor. Kanuna ve »mev
zuata aykırı görüyor ve keyfiyeti bir takrir
le Başkanlık Divanına sunuyor. Bütün bura
daki mesele, bu arkadaşımızın Adalet Partisi
ne mensup oluşundan ileri geliyor. Ve Saym 
Yıldızın... (Millî Birlik Grupu sıralarından 
yalnız ondan değil sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yin efendim. Saym hatip lütfen cevap verme
yin devam edin fikirlerinizi beyan etmeye. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Şimdi Sa
ym Yıldız Salı günkü konuşmasında, zabıtlar
dan aynen çıkardım muhterem arkadaularım 
lütfen dikkatle dinliydim ve okuyalım, diyor 
ki, kendileri, «konunun Yüce Kurulunuz ve ku
mu oyunca daha iyi anlaşılmasına yardım ede
ceği inancı ile izninizle Adalet Partisinin olay
la ilgili tutumuna kısaca değinmek istiyorum. 
Bu tutum Anayasanın ruhuna aykırıdır» di
yor, muhterem arkadaşlarım. Başkan buradan 
müdahale ediyor diyor ki, Adalet Partisinde 
bu mesele görüşülmemiştir, diyor. Hayır, İs
rar ediyor kendisi, ben bunu biliyorum diyor 
ve bizim grupu işaret etmek suretiyle bir ar
kadaşımıza da bunu hususi bir muhavere sıra
sında teyidettirdiğini ima edecek şekilde mev
zuu tekrar ediyor. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarım... 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Kimi ima edi

yor acaba? 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Ben bu ar
kadaşın ne ismini sormak için buraya çıktım, 
ne de bizim grupta bu iş konuşulmadığı halde 
kendisi bunu nasıl öğrenmiştir, bunu sormak 
niyetinde değilim. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Siz misiniz di
ye soruyorum. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Eğer ben 
isem, kendisi buradadır, söyler. Saym O'Kan. 
Bu kadar basit bir işi yapmıyacağımı zatiâli-
niz de takdir edersiniz, zannediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen şahıslara hitap etme
yin, Heyeti Umumiyeyc hitabedin. 
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CEMAL TARLAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, ımühinı olan mesele; 
Sayın Yıldız şimdi buraya çıkıp Başkanın tu
tumu hakkında konuşurken yine, Adalet Par
tisi büyük çoğunluğu yanlış yola götürüyor, de
di. Muhterem arkadaşlarım, bunlar zabıtlara 
da geçti, bu mesele bizim grupta karara va
rılmak suretiyle görüşülmüş değildir. Bir ar
kadaşımız, Nahit Altan arkadaşımız Adalet 
Partisidir, bu grupa mensuptur. Bu grupa ınen-
subolması mutlaka bu işin grup kararma bağ
lanmış olmasına bir işaret, bir delil olabilir mi 
muhterem arkadaşlarım? Niçin gelip burada 
Sayın Yıldız bunu ısrarla söyler ve bunu bizim 
grupumuza maletmek ister. 

Şimdi benim söyliyeceğim, hülâsa edeceğim 
şu muhterem arkadaşlarım: Kendisi bu fikri
ni hattâ kuvvetlendirmek için misallerde ver
mişlerdir ve demişlerdir ki, bakanlar her za
man mutatları hilâfına buraya geliyorlar.. Hat
tâ Hariciye Bakanını misal vermişlerdir! Muh
terem arkadaşlarım, işte birçok bakanlar bu
rada. Bu itiyadı kazanmış bulunuyorlar. Ve 
hemen hemen her celseye devamı ediyorlar. 
Pena bir iş midir? Bunu niçin bir misal ola
rak veriyorlar? Ve niçin efkârı umumiyeye bu
nu bir fena misal olmak için açıklıyorlar? Ben 
bunu sureti katiyede kabul etmiyorum. Ve ken
dilerine bu sebepten dolayı cevap vermek lü
zumunu hissetmiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; kendilerin

den ricam şu; o da birlik ve beraberliği temin 
etmek için, kendileri her zaman bunları söy
lerler, fedakârlığı yalnız bir taraftan beklemek 
doğru, değildir, muhterem arkadaşlarım. Biraz 
karşıdaki grupun mensuplarına ve öyle iğreti 
sözlere inanmak suretiyle bir koca grupu, bir 
Adalet Parti Grupunu burada itham altında 
bırakmaya kalkışmasınlar. 

Adalet Partisi, bu meseleye tamamen bir ka
rar almadan buraya gelmiş ve muhterem ar
kadaşlarım burada vicdani kanaatlerini açık
ça izhar edeceklerdir. Rey ve kanaat Yüce He
yetindir. 

Hürmetlerimle muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Şimdi verilmiş olan önergele
ri bir defa okutacağım, ondan sonra aykırılık: 
derecesine göre oya vazedeceğim. (Ekseriyet 
yok sesleri) 

(Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve 5 arkadaşı aya
ğa kalkarak ekseriyetin olmadığını ifade etti
ler.) 

Yoklama yaptıracağım efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Halen salonda 80 üye vardır. 
Binaenaleyh, müzakereye devam için gerekli 
çoğunluğumuz mevcut değildir. 

31 . 1 . 1967 Sah günü saat 10,00 da toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,05) 

• » • 
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7. — SORULAR 1 

B - YAZILI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Se- J 
dat Çumrah'nın, Alâeddin Camiinin yakılma 
tehlikesine dair Devlet ve Millî Eğitim Bakan
larından yazılı sorusu ve Millî Eğitim Bakanı I 
Orhan Dengiz'in cevabı (7/313) (1) 

26 . 12 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Devlet ve Millî Eği

tim Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerini saygılarımla rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Konya Üyesi 
Sedat Çumralı 

Soru : 

Selçuklular tarafından inşa ©dilen ve içeri
sinde Selçuk İmparatorlarının kabrini ve dün
ya sanat eserleri arasında eşi ve emsali bulun-
mıyan «Minberi» bulunan tarihî Alâeddin Ca
miinin duvarlarının muhtelif yerlerinden çatla
dığı ve 'binanın yıkılmaik tehlikesine mâruz 
bulunduğu Konya'da çıkmakta olan (Yeni 
Konya) gazetesinin yayımından öğrenilmiş ve 
çatlakları gösteren fotoğraf da neşredilmiştir. 

Devlet Bakanlığı, olaydan haberdar mıdır? . 
Haberdar ise ne gibi tedlbir alınmıştır, ne za
man tamir edilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 1 . 1967 

Talim ve Terlbiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 169 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Kon
ya Üyesi Sedat Çumralı'nm yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Saym 

Sedat Cumralı'mn, Alâeddin Camiinin yıkılma
sı tehlikesi hakkındaki yazılı soru önergesi ile 

(1) Devlet Bakanının cevabı 10 . 1 . 196? 
tarihli 20 nci Birleşim tutanağındadır. 

TE CEVAPLAR 

SORULAR. 

ilgili cevap notumuzun ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın 
Sedat Çumralfnm Alâeddin Camii hakkındaki 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notumuz: 

Konya'da şehrin 'merkezinde höyük üzerin
de, Selçuklu sultanlarından M es'un Bin Kılıç-' 
aslan tarafından inşa edilmiş olan ve birinci sı
nıf eserlerimiz arasında bulunan Alâeddin Ca
mii evvelce 25 yıldan fazla as'kerî makamlarca 
depo olarak kullanılmış, Bakanlığımızın teşeb
büsü üzerine 25 . 6 . 1946 tarihinde tahliye et
tirilmiş ve Bakanlar Kurulunun 5 . 7 . 1945 
tarih ve 3/3054 sayılı Kararı ile Selçuk Müze
si olarak kullanılmak üzere Bakanlığımıza de
vir ve teslim edilmiştir. Binanın acil onarım
ları yapıldıktan sonra Selçuklu Eserleri Müze
si haline getirilmiştir. Daha sonra 26 . 5 . 3951 
tarih ve 3/13050 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rı ile cami yeniden ibadete açılmış ve Vakıf
lar İdaresine devredilmiş'tir. 1957 yılınıla bi
nanın kuzey duvarlarında bâzı çatlamalar ol
ması üzerine binanın acil onanımı yapılmıştır. 

Son defa 22 . 4 . 3966 Cuma günü akşamı 
camiin kubbeli .kısmı ile türbe kısmı arasındaki 
mahfel kısmının tavanı çökmüştür. Bunun üze
rine Vakıflar İdaresince cami ibad/ote kapatıl
mış ve ilk ted-bir >olarak Selçuklu sanatının şa
heserlerinden olan cami minberi Bakanlığımız
ca sökülerek müzede muhafaza altına alınmış
tır. Vakıflar İdaresince camiin onarımı ikmal 
edildiğinde minber yine aynı itina ile yerine 
monte edilecektir. 

Binanın acil onarımı içi Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce ele alınmış ve hazırlanan proje tet
kik ve tasdik edilmek üzere 5805 sayılı Kanun 
ile kurulmuş bulunan Gayrimenkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna getirilmiştir. 
Konu kurulca incelenmiş, durum kurul üyele
rinden Prof. Yük. Mimar II. Kemali Söylemez-
oğlu, Prof. Yüksek Mimar Ab'dulla'h Kuran ve 
Arkeolog Mahmut Akok'a yerinde tetkik etti
rilmiştir. Alman raporlara göre keyfiyet kıı-
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rulca incelenmiş, 3 . 11 . 1966 tarih ve 3288 sa
yı ile binanın tamamen yıkılmadan onarımı için 

" Vakıflarca ivedilikle bir proje hazırlanması, 
kışı tehlikesiz atlatması için yine Vakıflarca 
tedbir alınması kararlaştırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Se
dat Çumralı'mn, civa maddesinden zehirlenerek 
ölen işçilere dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlarından yazılı sorusu (7/314) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay

naklar ve Çalışma bakanları- tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı 
ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi 

Sedat Çumralı 

Soru : 
Konya iline bağlı Sızma köyü sınırları için

de işletilmekte olan civa madeninde çalışan iş
çilerden (Doksan) kişinin zehirlenerek öldük
leri mahallî basından öğrenilmiştir. 

Haber doğru mudur, doğru ise, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 24 . 1 . 1967 

Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 02/8012/250 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 28 . 12 . 1966 gün, Kanunlar Müdür

lüğünün 7/314 - 7088/3206 sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat 

Çumralı'mn, civa madeninde zehirlenerek ölen 
işçilere dair yazılı soru önergeleri cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

İbrahim Deriner 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Seclat Çum
ralı'mn, civa madeninden zehirlenerek ölen 

işçilere dair yazılı soru önergesi cevabıdır 
1 . 6 . 1966 tarihli Hürriyet, Cumhuriyet, 

Milliyet ve Tercüman gaztelerinde «Sızma eiva 

madenlerinde son bir ayda 15 kişinin zehirlene
rek öldüğü, 190 - 250 işçinin malûle ayrıldığı» 
başlığı altında çıkan yazılar üzerine, Etibank 
Genel Müdürlüğünce, Şentiyeye ve Konya Va
liliğine durumun aydınlanması maksadiylc vâki 
talebi üzerine valilikçe durum; İl Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürü, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Şube Müdürü, Bölge Çalışma Müdürü, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Taştabibi 
ve Sanayi İrtibat Memurundan teşkil edilen bir 
heyete mahallinde tetkik ettirilmiştir. 

Mezkûr heyetçe hazırlanan 2 . 6 . 19>86 ta
rihli raporun bir sureti ilişikte sunulmuştur. 

Raporun tetkikinden de anlaşılacağı üze
re; 

Sızma köyü civarında 26 . 5 . 1952 tarihin
den itibaren şahıslar tarafından aramalara ge
çilmiş, 28 . 7 . 1954 tarihinde civa istihsaline 
başlanılmış ve bu saha 1 . 9 . 1956 tarihinde 
Sızma Civa Madenleri Limited Şirketi adına 
tescil edilmiş, anılan şirket 1 . 3 . 1966 tarihi
ne kadar bu madenlerde faaliyette bulunmuş, 
bu tarihten itibaren de adı geçen şirketle yapı
lan mukavele ile madenlerin, işletme imtiyazı 
Etibank Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Yayın mevzuu ölüm ve maluliyet vakıaları
nın, şahısların kendi nam ve hesabına çalıştık
ları veya Sızma Civa Madenleri Limited Şirketinin 
faaliyette bulunduğu zamanda vuku'bukluğu 
tesibit olunmuştur. 

Ayrıca, İstanbul ve Konya gazetelerinde 
neşredildiği üzere «son bir ay. içinde 15 işçinin 
civa zehirlenmesinden ötürü öldüğü ve 190 -
250 işçinin de malûl olduğu» haberlerinin doğ
ru olmadığı, hâdise mahalline giden gazetecile
rin köylülerden istihbarat ettikleri haberleri 
yanlış değerlendirdikleri, haddizatında bir ci
va zehirlenmesi olayının varit olmadığı ve 
ölüm vakıalarının, silikoz hastalığına müptelâ 
olan malûl işçilerde vukrtbulduğu ve son bir 
ay içinde 15 değil 1982 yılı başından mezkûr ta
rihe kadar 15 kişinin öldüğü ve 158 kişinin 
malûl olduğu Konya Sosyal Sigortalar Kuru
munun resmî kayıtlarına dayanan ekli raporun 
«Ve bunlardan vefat edenler hakkında incele
me» başlığını taşıyan bölümünde te sarih ola
rak belirtilmiştir. Son ayda ölen üç işçi eski 
şirket işçilerindendir, 
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Anılan civa ocaklarının işletme hakkı Civa 
Madenleri Limited Şirketinden devralındıktan 
sonra esasen o devreye aidolan ve raporun «İş
yerinde tesbit olunan noksan ve kusurlar» bö
lümünde yer alan hususlardan, halen tesis ha
lindeki Etibank Genel Müdürlüğü Şantiyesinin 
kuruluşu içerisinde mütalâa olunan re
vir konusu hariç diğer bütün hususların ve ay
rıca İş Kanunu ve İşçilerin Sağlığını Koruma 
ve İş Emniyeti Nizamnamesinin işçi sağlığı ve 
iş emniyeti ile ilgili maddelerinde yer alan ted-
brlerin tamamının Etibank Genel Müdürlüğün
ce yerine getirilmiş olduğu tcısbit edilmiştir. 

Tarih 
Rapor No: 1 

2 . 6 . 1966 

Sızma Cıva Madenleri İşletmesi İşyerinin, 
işçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından yapılan 
teftişine dair rapordur. 

Tahkik ve tetkik konusu : 
İstanbul ve mahalli gazetelerde Sızma Cıva 

Madenleri İşletmesi işyerinde, gayri sıhhi şart
larla çalışan işçilerden 190 kişinin malûl olduğu 
ve civa zehirlenmesinden son bir ay içinde 15 ki
şinin öldüğü haberinin neşri üzerine; valiliğin 
şifahi emirleriyle, işyerinde işçi sağlığı ve iş em
niyeti yönünden yapılan tahkik ve tetkikten iba
rettir. 

Tahkik ve tetkiki yapanlar : 
II Sağlık Müdürü, Sosyal Sigortalar Ku

rumu Konya Şube Müdürü, Bölge Çalışma Mü
dürlüğü İş Müfettişi, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesi Baştabibi, Sanayi İrtibat Memuru, 
Sille Nahiye Müdürü, 

İşyerinin genel durumu : 
Sille nahiyesine bağlı Sızma köyü hudutları 

içinde ve Sızma Cıva Madenleri olarak isimlen
dirilen maden sahasında, tahminen bir asır ka
dar önce İngilizler tarafından çalışma yapılmış 
ve bilâhara, arazide cevher kalmadığı gerekçesi 
ile saha terk edilmiştir. Sızma köylülerinin, gay-
rifennî olarak ve zaman zaman bu sahalarda ça
lışmalar yaptıkları söylenmektedir. 

Yakın tarihlerde, bu ocaklarda özel sektörce 
çalışmaya başlanılmış ve 26 . 5 . 1952 tarihin
den itibaren, maden araması olarak İş Kanunu 
kapsamına alınmış ve işyeri bu yolda tescil edil
miştir. Ocaklarda 28 . 7 . 1954 tarihinden itiba
ren de cıva istihsaline başlanılmış ve 1 . 6 . 1956 

tarihinden itibaren Sızma Cıva Madenleri İşlet
mesi Limited Şirketi adına tebdil edilmiştir. 

İşyeri 22 . 2 . 1966 tarihinde münakid muka
vele ile ve 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren Eti-
ibank Genel Müdürlüğüne intikal etmiştir. Halen 
bu işverence bu işyerinde etüt ve arama faaliyeti 
ile cüzi miktarda istihsal yapılmaktadır. 

Halen işyerinde; 50 yeraltı ve 62 yerüstü işçi
si olmak üzere 112 işçi •çalışmaktadır. Yerüstü iş
çileri 3 posta halinde günde 8 saat ve yeraltı iş
çisi ile izabe ocakları işçileri 4 posta halinde gün
de 6 saat çalışmaktadır. İzabe işçileri ile bekçiler 
münavebeli ve diğer işçiler pazar günleri hafta 
dinlenme>si yapmaktadır. 

Yeraltı işçilerine asgari 14,50 Tl. ve yerüstü 
işçilerine 13,00 Tl. ödenmektedir. Mevzuat ve 
mer'i toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ilâve 
tediye, yemek parası gibi sosyal yardımlar da ya
pılmaktadır. 

İşyerinin çalışma tarzı : 
İşyerinde, yeraltı ve yerüstü olmak üzere 2 

anaibölümde mütalâa edilebilecek çalışma şekli 
vardır. 

Yerüstü çalışmaları : 

1. Cıva cevherini havi taşların yakılıp, hu
sule gelen buharının damıtıldığı izabe ocakları, 

2. Cıva cevherini havi taşların, ocak ağzın
dan izabe ocaklarının bulunduğu sete getirilmesi 
için, ray üstünde seyreden vagonetin çekildiği 
vinç tertibatı, 

3. Ocalk içini ve yer üstünü aydınlatan ve 
wolta transfer edilmiş elektrik enerjisinin husu
le geldiği dizel, elektrojen grupu, 

4. Tazyikli hava husule getiren konpresör, 
patlayıcı maddelerin depo edildiği dinamithane, 
yatakhane, yemekhane, sıhhiye odası gibi sosyal 
ve müteferrik yapılar. 

Bu grupta mütalâa edilebilir . 
Yeraltı çalışmaları : 

Cevherin yeraltından sökülmesi ve bu mak
satlarla; arazinin sulu cinsten ve tazyikli hıava 
ile çalışan tabancalarla delinip buralara yerleşti
rilen dinamitlerle parçalanması işleridir. Halen 
bu cümleden olmak üzere; arama, etüt ve dolayı-
siyle az miktarda istihsal faaliyeti mevcuttur. 

İşçi sağlığı ve iş emniyeti bakımından işyerin
de tesbit olunan noksan ve kusurlar : 

1. Halen yapılmakta olan iki izabe ocağının 
bacalarının yükseltilmesi ve böylelikle zararlı cıva 
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dumanlarının, işçilerin çalıştıkları mahallerde 
toplanmasına mâni olunmalıdır. Ayrıca izabe iş
çilerinin cevheri fırın ağzına boca etmesinde ve 
taşlardan büyük olanların kırılmasında husule ge
len zararlı tozlara karşı, burun maskeleriyle ve 
sülfür dö potasyum mahlülüne batırılmış gömlek 
veya esvaplarla teçhizi ve yine aynı işçilere cıva 
zehirlenmesine karşılık da, her gün az miktarda 
iodür dö potasyum veya hamızı kibrit limonatası 
verilmeli ve diş temizliklerine de dikkat olunma
lıdır. 

2. Mevcut yatakhane ve yemekhanelerin ye
niden tanzim ve ıslahı ve bu maksatla da tabiî 
ışık ve güneş almalarının temimi, duvarlarının ba
dana edilmesi, sık sık temizlenip ve icabında de
zenfekte edilmesi, işverence temiz yatak malzeme
si temini, ranzaların yeniden düzenlenmesi ve 
mümkünse karyola verilmesi, yatakhanelerde işçi 
başına en az 12 M3 haa^a düşecek şekilde işçi ya
tırılması, iki yatak arasında en az 80 santimlik 
mesafe bırakılması geceleri koğuşların ve civa
rın kâfi derecede aydınlatılması, yatak malzeme
lerinin sık sık yıkanıp temizlenmesi gerekir. 

3. İşçilere tahsis edilen albdeshanelerin yeni
den ıslah edilmesi ve bu cümleden olmak üzere 
de duvarlarının yerden itibaren en az 1 metre 
irtifasının kolaylıkla temizlenecek şekilde, yapıl
ması, havalandırılmaları, sık sık bol su ile temiz
lenmeleri, kapalı kaplarda temizlik suyu bulun
durulması ve dışarda el yıkamak için yer yapıl
ması, abdesthane çukurlarının kapatılması ve pis 
suların harice sızmalarına mâni olunması ve bun
ların sik sık dezenfekte edilmesi gerekir. 

4. teme suyu olarak kullanılan suyun, bak
teriyolojik ve sertlik yönünden tahlilinin yaptı
rılıp raporunun alınması iktiza eder. 

5. İşçilere, yapılan iaşe ve mevsim şartları
na uygun iş elbisesi ile ayakkabı, çizme gibi gi
yim malzemesi ve mevsim ve işin icabına göre ta
haffuz malzemesi (kürk, gocuk, lâstik çizme, baş
lık . gilbi) verilmelidir. 

6. Dizel dairesinde işçilerin çalışma yerleri
nin zeminine rutubete karşı tahta ızgaralar ya
pılmalı ve cayrasgal sehpasının emniyete alınıp 
âzami kaldırılabileceği tonajın üzerine yapılması 
lâzımdır. 

7. Devamlı olarak 100 kişiden fazla işçinin 
çalıştığı işyerinde 100 kişiye bir yatak hesabiyle 
(karyola ve ikişer battaniyeli ve yataklı) revir 

mahallî tesis edilmelidir. Âni ve ilk yardım ma
hiyetindeki sıhhi tedbirlerin alınması için de bir 
sıhhiye memurunun tavzifi uygun olur. 

8. Çalışmıyan ve terk edilen ocak ağızları
nın kapatılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin 
alınması gerekmektedir. 

9. Fitille yapılan ateşlemelerden sonra, bir 
saat geçmeden ve duman tozlarının iyice dağılıp 
yatışmadan ve salahiyetli kimselerce muayene 
edilmeden, ateşleme sahasına diğer işçilerin gir
melerine mâni olunmalıdır. 

Meslek hastalığı sebebiyle ölen ve bunlardan 
vefat edenler hakkındaki inceleme : 

Mahallen yapılan soruşturmalardan: 1962 se
nesinden beri, işyerinde çalışan işçilerden 15 ki
şinin öldüğü ve ölüm vakalarından 3 ünün son 
bir ay içinde vukubulduğu 26 ile 57 yaş arasın
daki işçilerden 158 işçinin malûl olduğu, halen 
köyde bunlardan 45 - 50 arasında işçinin bulun
duğu ve bunların hiçbir iş yapmadan verilen ma
luliyet maaşı ile geçindikleri öğrenilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Konya Şubesindeki kayıtla
ra göre, 1963 senesinde 5 ölüm, 1964 senesinde 
3 maluliyet, 1965 senesinde 58 maluliyet, 1966 
senesinde 6 ölüm (bunlardan 4 ü 1965 senesin
deki 58 malûlden olmak üzere) ve 40 maluliyet 
vâikası tesibît edilmiştir. Halen 42 müracaat ya
pılmış ve neticelenmiştir. 

Bölge Çalışma Müdürlüğündeki işyeri kayıt
larına göre : 

İşyerinde cıva istihsalinin başlamasiyle, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği yönünden işyeri teftişine 
başlanmış ve mevzuat muvacehesinde tesbit olu
nan noksan ve kusurların ikmal ve ıslahı için 
işverene tebligat yapıldığı gibi gerektiğinde adlî 
kovuşturma yapılmıştır-. Yeraltındaki çalışmada 
husule gelen tozun uzun zaman sonra işçilerde 
meslek hastalığı tevlidedeceği ve bu sebepten to
za mâni olunması için sulu cinsten delici taban
calar kullanılması ve tozun dağıtılması için de 
baca ve menfezler ile tabiî sirkülasyon temini ge
rektiği işverene tebliğ edilmiştir. 

İş Güvenliği Müfettişliğinin ihtası ile, müte
hassıs elemanlarca işyerinde teftişlere devam edil
miş ve işçilerde meslek hastalığı olup olmadığı
nın tesbiti için her birinin ayrı ayrı muayene
den geçirilip mikrofilmlerinin alınması temin 
edilmiştir. 

Netice ve talep : 
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1. Yeraltında uzun zaman ve bilhassa taban
ca işlerinde çalışan işçilerde, husule gelen toz
ların teneffüsüvle silis tozlarının akciğerlerde 
yerleşmesiyle silikoz hastalığı tevlidettİği, bu has
talık seböbiyle uzun zamandan beri işyerinde ça
lışan işçilerden halen 101 işçinin malûl olduğu 
ve 42 müracaatın da henüz neticelenmediği, du
rumum Sosyal Sigortalar Kurumuna intikal et
tiği ve malûl olanların; maluliyet derecelerine 
göre kendilerine maaş tahsisi yapıldığı, 

2. Malûl olanlardan; 1963 senesinde 5 ve 
1966 senesinde 6 olmak üzere 11 kişinin vefat et
tiği ve bu durumun da Sigortalar Kurumuna in
tikal etmiş durumda olduğu, 

3. İstanbul ve Konya gazetelerinde çıkan 
havadiste son bir ay içinde 15 işçinin cıva zehir
lenmesinden ötürü öldüğü ve 190 işçinin de ma
lûl olduğu haberinin mübalâğalı olarak ve köy-
lülerce, mahalline giden gazete muhabirlerine 
verilen havadisin yanlış kıymetlendirilmesi neti
cesinde yayınlandığı, hattızatında bir cıva zehir
lenmesi olayının varidolmadığı ve ölüm vakaları
nın, silikoz hastalığıma müptelâ olan malûl işçi
lerde vukubulduğu ve san bir ay içinde 15 değil 
3 ölüm vakasının görüldüğü, 

4. İşyerinde işçi sağlığı ve iş emniyeti bakı
mından Bölge Çalışma Müdürlüğünce mütaad-
dit defalar gerekli tetkik ve tahkikte bulunulmuş 
tesbit olunan noksan ve kusurların ikmal ve ıs
lahı için işverene tebligat ve tembihat yapılmış 
ve icabında adlî kovuşturmaya tevessül olunmuş, 
meslek hastalığının olup olmadığının tesbiti için 
de, mütehassıs ve yetkili elemanlarca inceleme 

yaptırılıp gerekli tedbirlerin alınması için ilgili
lere malûmat verilmesi ve her türlü sıhhi şart ve 
tedbirlerin alınmasına önem verildiği, 

5. Halen malûl olan ve köyde bulunan işçi
lerin boş zamanlarının değerlendirilmesi için il
gililerce bir rehabilitasyon merkezinin açılması 
böylelikle malûl işçilerin yeniden iş hayatına uy
durulması, 

6. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden tes
bit olunan noksan ve kusurların ikmal ve ıslah 
edilmesi için de yetkili Bölge Çalışma Müdürlü
ğünce işverene tebligat yapılması ve önemle ta-
kibedilmesi, 

7. Yeni maluliyet vakalarının zuhur etme
mesi için de; işçilerin en fazla 6 ayda bir peri
yodik muayenelerinin yapılıp ve icabında mik
rofilmlerinin de alınması ve en ufak bir araz gö
rülmesinde, işçinin daha hafif yerüstü işine 
transfer edilmesi, 

Kanaat ve mütalâasında olduğumuzu arz ede
riz. 

İmza 
HaMu Onal 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürü 

İmza 

İmza 
M. Suphi Avcı 

Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sulbe Müdürü 

İmza 

A. Necip Ö.züdoğru Dr. Vecihi Uzgören 
Konya Bölge Çalışma Sosyal Sigortalar Kurumu 
Müdürlüğü İş Müfettişi Hastanesi Baştabibi 

İmza 
Şükrü Karaca 

Sanayi İrtibat Memuru 

\>o<i 
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Rıhtım Resmi kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 128 

Kabul ederler • 99 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABU ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çe^n 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GtMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktür İr 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alı Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtıi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Eteni Ivarakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tevfik İnci 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Ömer Er gün 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
1 Etem Erdinç 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinckli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[Çekin serler] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyaııgil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termci 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihooagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskcnder 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

Âdil Ünliü 
Su ad Hayri Ürgüplü 

SİNOP 
Suphi Batur 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER. 
Hidayet Aydı ne? 
Enver Kök 
N. Zerin T üzün 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kıunrulu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaııoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Terık Remzi Baltan 
C UMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

26 . 1 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İ 967 yılı Bütçe kanun tasarısının Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulımda görüşülme
sine dair Danışma Kurulu Karan ve çalış
ma programı. 

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

3. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
cimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 6 arkadaşının, Millî Eğitim politi
kası ile ilgili bir genel görüşme açılması husu
sunda önergesi (8/15) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





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

Rıhtım Resmi kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/133; Cumhuriyet Senatosu 1/701) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 154) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . 29 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1313/5803 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 12 . 1966 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Rıhtım Resmi kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26 ve 28 . 12 . 1966 -tarihli 24 ve 25 nci oirlesimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 154) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 24 . 1 .1967 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/701 

Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 12 . 1966 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
•açık oy ile kabul edilen, Rıhtım Resmi kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirala-
riyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Kanun tasarısının gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar ve gerekse Bakanlıklar temsilci
lerinin tamamlayıcı mütalâalarından sonra Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 

•edilen metnin aynen kabulüne, Grenci Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
T. Kapanlı R. Vlusoy O. Salihoğlu S. Yolcuk 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Rıhtım Resmi kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerden Tür
kiye'ye denizyolu ile taşınmak suretiyle ithal 
olunan bütün mallardan; 

a) Kıymet esasına göre, ithalden alman 
İstihsal Vergisine tabi olanların, bu verginin 
matrahı üzerinden, 

b) Ölçü esasına göre ithalden alman İstih
sal Vergisine tabi olanların, bu verginin mat
rahının gümrüklü kıymeti üzerinden, 

c) İthalde alman İstihsal Vergisine tabi ol-
mıyanlarm CİF kıymeti üzerinden, 

% 5 oranında Rıhtım Resmi alınır. 
Denizcilik Bankası, T. C. Devlet Demiryol

ları, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından iş
letilen liman, rıhtım ve iskelelerden yapılan 
ithalâttan alman Rıhtım resimleri bu teşekkül
lere verilir. 

Yukarda belirtilen teşekküller dışındaki ger
çek ve tüzel kişiler tarafından işletilen liman, 
rıhtım ve iskelelerden yapılan ithalâttan alman 
Rıhtım resimleri Hazineye aittir. 

Gümrük idarelerince, Gümrük Vergisiyle bir
likte ve Gümrük Vergisinin tahakkuk ve tahsi
line ait hükümlere göre tahsil edilecek olan re
simlerin bir aylık tutarı, ertesi ayın sonuna ka
dar, yukarıdaki fıkrada belli edilen teşekkülle
re ödenir. 

Hazineye ait Rıhtım resimleri Gümrük Ver
gisiyle birlikte Hazineye irat kaydedilir. 

Bu kanuna göre alman Rıhtım Resmine ya
pılacak itirazlar, Gümrük Vergiısine yapılacak 
itiraz mercilerine aynı usuller dairesinde yapı
lır. 

Rıhtım Resminden faydalanan teşekküller, 
bunları kayıtlarında ve netice hesaplarında ay
rı olarak göstermek zorundadırlar. 

MADDE 2. — Rıhtım Resmi olarak tahsil 
edilen paralardan her teşekküle intikal eden 
miktarlar genel bütçenin gerekçesinde gösteri
lir. 

MADDE 3. — Liman, rıhtım ve iskeleler 
arasında millî ekonomiye zarar verecek şe
kilde yük kaydırmalarına matuf hareketleri 
önlemek ve rasyonel işletmeciliği geliştirmek 
amaciyle gerekli tedbirler Maliye, Ulaştırma 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Rıhtım Resmi kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 887) 



— 3 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca birlikte 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte liman, rıhtım ve iskelelere 
gelmiş olup da gümrük işlemleri yapılmamış 
olan mallara ait Rıhtım Resmi bu kanunu göre 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 6426 ve 6860 sayılı 
kanunlarla tasdik olunan anlaşmalar ve 6095 
sayılı Kanuna istinaden çıkarılan kararname
lerle tesis olunan Rıhtım Resmi muafiyeti, bu 
kanunla alman resme de şâmildir. 

MADDE 4. — 5842 sayılı Kanunun 29.5.1957 
tarih ve 6978 sayılı Kanunla değiştirilen 37 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici 1 nci 'madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 887) 




