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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
İzmir Üyesi İzzet Birand; Elâzığ Üyesi Ce

lâl Ertuğ'un yapmış olduğu gündem dışı ko
nulmasında bahis konusu ettiği Hacettepe 
Üniversitesinin kuruluşu ile ilgili beyanatı hu
susunda hataya düştüğünü ifade ve maksadı
nı tavzih etti. 

İzmir Üyesi Cahit Okurer; gündem dışı bir 
konuıma yapan Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 
beyanatı yanlış anladığını, kendisinin bahis ko
nusu ettiği hususun Parlâmento dışı bir hare
kete muzaf bulunduğunu söyledi. 

Afganistan Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete davetinin Müşterek 
Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne dair 
Başkanlık tezkeresi okundu, tasvip olundu. 

Türkiye - Pakistan Parlâmentolararası dost
luk grupu kurulması yolunda müteşebbis he
yetçe vâki müracaatın Müşterek Başkanlık Di
vanınca uygun bulunduğu hakkındaki Başkan
lık tezkeresi okundu ve tasvip olundu. 

; -: Macar Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi 
Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
'bir heyetin Macaristan'ı ziyarete davetinin ka-
ibnlünün uygun bulunduğuna dair Müşterek 
Başkanlık Divanı mütalâası hakkındaki Baş
kanlık tezkeresi olumdu ve tasvibcdildi. 

Türk - Amerikan Dostluk Grupu kurulma
sını istihdaf eden isteğin, Amerikan Senatosu 
ve Temsilciler Meclisinde böyle bir Dostluk 
Grupu kurulmadığından talebin tervılcedilme-
neföi yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı mü
talâasına ; dair Başkanlık yazısı okundu ve üze
rinde yapılan görüşmelerden sonra, tekrar te
zekkür- edim ok üzere Başkanlığa geri verildi. 
"•\\G234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanu
nun 2 ncl maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının birinci maddesi açık oya ve tü
mü işari oya sunuldu ve tasarının kanunlaşma
sı kabul edildi. 

Kalkınma plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısının gündeme alınarak ön

celikle görüşülmesi kabul edildi ve tümü üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere birleşime saat 
13 te ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveklli Yozgat 

Fikret Turhangll Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

İkinci Oturum 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te

adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı Kısmına ait 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ile, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 35*58 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması halckındaki 5102 sayılı banuna 
ek kanun tasarısının, 

Havale edildikleri (Ticaret) Mali ve İktisadi 
İşler Komisyonu ile Plân ve Bütçe Komisyonla
rından seçilecek 3 er kişiden müteşekkil geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'in önergesi okundu ve kabul 
olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
tasarısının komisyondan gelen maddeleri üze
rindeki görüşmeler de bitirilerek tasarının ka
nunlaşması kabul olundu. 

22 Temmuz 1967 Cumartesi günü saat 
10.30"da top] anılmak üzere birleşime saat 20.50 
de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveklli Yozgat 

Fikret Turhangil Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Devlet Memurları aylıkalrmm tovlıid 

ve teadülüne dair 3653 sayıcı Kanuna bağiı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deri
şiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/362; C. Sena
tosu 1/823) (Malî ve iktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân kcmlcyonlarma) 

2. — Devlet .memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3G56 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/390; C. Senatosu 1/824) (Malî ve ikti
sadi İnler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Ege Ünivercitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/3C0; 
C. Senatosu 1/822) (Bayındırlık, Ulaştırma 
imar ve iskân, Malî ve iktisadi işler, Millî 
Eğitim ve Bütze ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
4 . — 4933 sayılı Üniversiteler Kanununun 

115 sayı'ı Kanunla değişik 12 nci .-maddecine 
bir fıkra -clcjenm-csi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul c'lunan metni (M. Mec
lisi 2/549; C. Senatosu 2/229) (Millî Eğitim 
KJomİGy onuna) 

Eaporlar 
5. — Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 

akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekni
ker okullarında gürevlendirİ'ccck öğretmenler 
ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer per

sonele verilecek ek ücret kanun teklifinin Mil
let Meclkinee kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu, Millî Eğetlım ve Bütçe ve Plân 
kornisyor/arı raporları (M. Meclisi 2/166; C. 
Senatosu 2/215) (S. Sayısı: 979a ek) 

G. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki .2825 sayılı Kanuna 
2 madde eklenmesi ve mütedair 4607 sayılı Ka
nunun 122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
1 nci •maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
.metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/401; C. Senatosu 2/226) (S. 
Sayıcı : 989) 

7. — Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve <askerî 
malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savurma vo Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/72; C. Senatosu 1/810) 
(S. Sayısı: 99-) 

8. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 72 nci maddesinin sonuna bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân kcmisyonlan raporları (M. Meclisi 2/254; 
C. Senatosu 2/225) (S. Sayısı: 991) 

9. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Mecl'since kahul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Merlisi 1/224; C. Senatosu 
1/813) (S. Sayısı: 992) 

- - 423 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılmr. saati : 10.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Ali Rısa Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 93 ncü Birleşimi .açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Vrfa üyesi İbrahim Etem Karakapıcı'-
nın; Pendik köyünde bir tersane yapılması hak
kında Hükümetçe alınan kararın o civarı turis
tik bir yer almaktan çıkaracağına, tersanenin 
başka bir mahalde kurulmasına dair demeci. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma tale-
ıbi vardır. Sayın ibrahim Etem Karakapıcı inşa 
«dilmesi düşünülen bir tersane konusunda çok 
ıkısa olmak üzere gündem dışı söz istemekte
dir. Çok kısa kaydı önergede de vardır, bu kı
sa kaydiyle buyurun Sayın Karakapıcı. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu kısa 
fırsattan ve zamandan istifade ederek sizlere 
Pendik'te yapılması tasavvur edilen bir tersa
ne bakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Pendik ve onun teşkil ettiği koy, Kaynarca 
mevkiinde tersane yapmak kararma varan ik
tidarın bu davranışı bu çevrede ve umumi ef
kârda hayret ve dehşetle karşılanmaktadır. 
Basın da son günlerde bu konu ile geniş çap
ta ilgilenmektedir. 

Turistik kıymeti ölçüsüz ve Hükümetçe tu
ristik bölge olarak ilân edilen bu yerde ter
sane değil, bu bölgenin güzelliğini bozacak te
sisler varsa bunların kaldırılmasını temin ede
cek olan Hükümet, maalesef bunun aksini yap
maktadır. 

Elimde Pendik Belediyesinin feryadını be
lirten bir mektup vardır. Şimdi müsaadenizle 
okuyacağım. 

«Pendik'te, Kaynarca koyunda tersane inşa
sının tasarlandığı veya kararlaştırıldığı husu
su gazete ve radyo neşriyatından öğrenilmiş 
(bulunmaktadır. 

Pendik'in, turistik özelliklere sahiibolcluğn 
Turizm Bakanlığınca kabul edilmiş ve belde, 
turistik bölge ilân edilmiştir. 

Pendik'e gelen yerli ve yabancı bütün ziya
retçiler bölgeye ve bahis konusu sahillerin ta
biî güzelliklerine 'hayran kalmakta ve bu çev
renin gerektiği ıgibi değerlendirilmemiş olması
nın üzüntülerini beyan etmektedirler. 

Hakikaten Pendik ve çevresi gerektiği şe
kilde değerlendirilememiştir, sahillerimizin 
plaj niteliğine sahip büyük kısmının Denizci
lik Bankası tarafından istimlâk edilmiş bulun
ması buna sebebolmuştur. 

Halbuki tersane inşasının bahis konusu olan 
Kaynarca koyu karşısındaki güzel adalar (Pav-
li Adası) çemberi, eşi ender bulunan turistik 
bir plaj sitesi inşaası için aranılan her türlü 
vasfa sahiptir. 

Biz belediye olarak Pendik'in özelliklerine 
ehemmiyet vermekte, kazamızı bu istikamette 
geliştirmek ve kalkındırmak için çaba sarf et
mekteyiz. 

İlk olarak Pendik'in giriş kısmında, Kızılay 
Plajı yanında, denizden dolma 15 000 m2 yüz-
ölçümündeki bir sahada 3,5 milyon lira sarfiy-
le turistik bir tesis (otel, 3 blok motel, plaj, 
gazino, benzin istasyonu, kafeterya) inşasına 
çalışmaktayız. 

Ankara caddesi üzerinde 300 000 lira sarfiy-
le denizden doldurularak zarif bir çay park 
inşa ettik ve kalkımızm istifadesine arz ettik. 
İkinci kısım rıhtım inşaatı 70 000 liraya ihale 
edildi. 

Pendik sahilleri, şöhret yapmış ıgazinola-' 
rmdan başka, restoran 212, motel, 212, otel kâ-* 
re, realto oteli gibi turistik belgeye sahip te
sislerle .güzelleşmiş bulunmaktadır. 

424 
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Kaynarca koyunun karşısındaki dünyaca I 
meşihur (Pavli Adası) üzerinde de turistik te
sisler 'inşa (halindedir. I 

Tersane inşa edileceğinden bahsedilen Kay
narca koyundaki Doğu Plaj Yapı Kooperatifi 
sahalarına Sümerbank Plaj tesisleri hasredil-
.miştir. 

Sıraladığımız bütün bu değerler, tersane in
şası ile ortadan kalkacak, bugünkü Pendik, 
yerini 'Taıhtakaleyi .andıran bir iş kasabasına 
terk edecektir. 

Şahsi çıkarlarının peşinde olan bâzı kişile
rin bunu özlememeleri mümkündür, ancak biz 
beldelerini seven Pendikliler ve belediye olarak 
tersane inşasının şiddetle karşısındayız. 

Demir perde gerisi memleketler dahi turis
tik özellikleri bulunan sahillerini bu istikamet
te değerlendirmek için çaba sarf ederken bizim 
değerlerimizi yok edecek yolları tercih etme
miz hakikaten üzünülecek bir 'konudur. 

Başka bir açıdan da düşünülen tasavvurun 
uygulanmasını ğayrimümkün görmekteyiz. 

Bakanlar Kurulu ile Millî Güvenlik Kuru
lunun tasv.ibettiği, imar ve iskân Bakanlığının 
onayladığı (istanbul Sanayii Nazım Plânı) ha
len yürürlüktedir. 

Bu plân gereğince Anadolu yakasında sana
yi tesisi kurulamaz, mevcut tesisler dondurul
muştur ve balen bu tesislerin muayyen zaman
da sanayi sahalarına intikali öngörülmüştür. 

Tersane sanayii, tesisleriyle aynı nitelikte 
ve daha geniş kapasitede olacağına göre Pen
dik'te inşa edilemez. 

Biz bahsedilen bölgede tersane inşaasmı 
memleket çıkarlarına da aykırı -görmekteyiz. 
ilâveten, bu tasarı turizm endüstrisine önem 
veren Hükümetimizin iktisadi plânlamasına da 
•aykırıdır. 

Tersane inşa edilecek birçok yer temini 
mümkündür. Ama bugünkü özellikleriyle tu
ristik bölge vasfına sahibolan bir Pendik ve 
bir Kaynarca koyu bulunamaz. 

Belediye 'Meclisinin aldığı karar gereğince 
tersane tesisleri içıin Belediyemiz ruhsat da vcr-
üriyecektir. 

Eesmî bir tasarruf dahi olsa, mahallî ruh
sata lüzum hâsıl olacağına göre doğacak çeliş-
nieiİer kanaatimizce üzücü olacaktır. | 

-^425 

Mevzuat dışında bir hareket veya zor kar
şısında kalmamız halinde de Pendik Belediyesi 
Meclisi ve Reisi istifaya kararlı bulunmakta
dır.» 

Muhterem arkadaşlar; bu mektupta belir
tilen hususu sizlere arz ederken aynı şekilde 
bu dilek ve temennle de canla katıldığımı arz 
eder, teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

2. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; askerî 
emekli, dul ve yetimlerin, muamelelerinin Millî 
Savunma Bakanlığında bekletilmek suretiyle ıs
tırapların temadisine sebebolduğuna, 

Cumhuriyet Gazetesinde Cumhurbaşkanını 
istihdaf eden hakaretamiz bir fıkranın neşri ve
silesiyle bu yazarı millete şikâyet ettiğine, 

Pendik sahillerinde kurulması düşünülen ter
sanenin, sosyal adaletin gerektirdiği şekilde, tu
ristik evsafı haiz olmıyan bir mahalle intikal etti
rilmesinin uygun olacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan; Devlet ve mil
let hayatını temelinden ilgilendiren aktüel bir
kaç konuyu dile getirmek için gündem dışı söz 
istemiş bulunuyorsunuz. Gündem dışı konuşma
lar belli konulardır. Mahiyetleri sebebi ile çok 
acele konuşulması icabeden konulardır. Savın 
Alpaslan, bir tek konuyu işaret ederse o konu 
hakkında konuşabilirsiniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
Devlet ve milletin hayatiyle ilgili olarak bir 
konu üzerinde konuşacağım. Ama hâdise olarak 
birkaç hâdiseyi zikretmem gerekmektedir. Bu 
şekilde Devlet ve milletin hayatiyle ilgisini 
göstermiş olurum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma demek, 
umumi bir müzakere mevzuu olmıyan konular 
demektir... Size bir konuda söz veririm. Birbi
rinden farklı konulara geçtiğiniz takdirde sözü
nüzü keserim. Buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
beiıim konum tektir.. 

BAŞKAN — Buyurun bir tek konu. Ama, 
ayrılır ise, farklılık gösterirse, gündem dışı ko
nuşma değildir, diye keserim. Buyurun. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Saym Başkanın,- gün
dem dışı konuşmalarda bir tek konu ele alınma
lıdır, diye buyurmasını içtüzük icabı yerinde 
görürüm. Ama dağılmakta olduğumuz şu sırada; 
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yaşadığımız hayatın esasına taallûk eden bâzı 
meseleler olmuş ve bunların hepsi de bir nokta
da Türk Milletinin, Türk Devletinin esaslı me
selesi halini almışsa, onlardan bahsetmek sure
tiyle meseleyi milletin ve Devletin menfaatine, 
bekasına götürecek tarzdaki bir konuşmayı Sa
yın «Başkanın başka türlü tefsir etmiyeceğine 
inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Meclislerin 
tatile girmek üzere bulunduğu şu sırada Türk 
Milletinin gerçek mümessilleri huzurunda yet
kileri kadar sorumlulukları da olanların dikka
tine ulaştırmak için söz aldım. 

Dün, yoğun hir çalışma sonunda 'Türk Silâh
lı Kuvvetler Personel Kanununun görüşmesini 
tamamladık. Bâzı çarpık fikirlilerin fırsatçı zih
niyet ve karalamalarına rağmen, aziz Türk Mil
letinin hal ve istikbalini teminatta tutmak için. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin özelliklerine yaklaşma
yı amaç bilen bir davranışla çam sakızı eobaı: 
armağanı kabilinden de olsa evvelâ mâna sonra 
da madde bakımından milletin gÖnlündekilerini 
kanun halinde göz bebeklerimize sunduk. 

işte tam bu sırada, ıstıraplı hayatlarını top-
yekûn el alarak vefa ve millî hasletin icaplarını 
yerine getirmek suretiyle asgari yaşama imkâ
nına kavuşturulmaları gereken emekli, dul ve 
yetimlerden Millî Savunma Bakanlığında mua
melesi bulunanların açıklı durumunu dile getir
mek istiyorum. Sayın Millî Savunma Bakanına 
da not olarak takdim ettim. Son zamanlarda 
karşılaştığım iki muamele oldu. Birisi Kalecik'te 
oturup, komşum olan bir doktorun evine gele
rek onlardan gördüğü yardımla köyüne dönüp 
hayatını idame ettirdiğini öğrendiğim bir yaşlı 
teyzeye aittir. Şehit düşen kocasından alacağı 
emekli aylığı için 1966 senesinde yaptığı müra
caat üzerine o yıl ikmal olunan evrakı, zanne
derim komşu doktorun takibi ile Sayıştaya gön
deriliyor. Sayıştay, bir noktasında eksiklik bul
duğu evrakı iade ediyor. Noksan ikmal olunu
yor. Ve fakat evrakı bu defa dolabına kaldırı
larak sıra bekletiliyor. Sıra da en azından 19GS 
senesinde gelebilecek. 

Diğeri, Bursa'da ayda 250 lira emekli aylığı 
alan bir yakınımın verdiği ekmek parası ile ya-
şıyabilen bir yaşlı kadına ait iştir. Onun da ev
rakı iki ay evvel tamamlandığı halde Sayıştaya 
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şevki için sıraya komiyor ve sırası da en azın
dan bu yılın sonunu beklemeyi gerektirmekte. 

Günlük ekmeklerini etraftan istemek mevki
inde kalan bu insanların tekemmül eden evrakı
nı Sayıştaya şevkten ibaret ve bir imzadan baş
ka hiçbir muamele beklemiyen işlerinin kafa ile, 
kab ile, vazife duygusiyle asla bağdaştırılamıya-
cak bir tarzda aylarca sıra bekletilmesi, değil 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görev yaptığı, Millî 
Savunma Bakanlığı bünyesine, hizmet ve insan
lık fikrine bile sığmaz. Taklbolunan işler sıra 
bekletildiğine göre kimbilir daha ne kadar sıra
ya konmak için bekliyen ve sırası bekletilen iş
ler vardır? 

Bu haks:z ve mânâsız muamele tarzına gün 
ve saat geçirmeden el konulmasını, milletin tem
silcisi olarak, bir Türk vatandaşı olarak talebe
liyorum. 

Plân uygulaması için yetki kanunu 'görüşü
lecektir. Ne kadar mükemmel kanunlar çıkarsa 
"iksın; Hükümetler hangi yetki ile teçhiz edi-
'irse edilsin, milletin kalkınması, rejimin ve hat-
'•â istiklâlimizin bekası için tek şart, namuslu 
'direyi kurmak olduğuna inanıyorum. Siyasi 
hayata atıldığım günden beri bunu takibederim 
ve kudretim uisbetinde bunun mücadelesini ya
karım. Evvelce mensubu olduğum C. H. P. bün
yesinde de bana ait çok çabalarım vardır. Va
tandaş, Devlet dairelerinde, mahkemelerde, ic
ralarda işinin yürütülmediğini görerek bir inen
di inanışa varırsa - ki, maalesef böyledir - ona 
Devleti sevdirmek, onu Devlete güvendirmek 
mümkün değildir. 

Vatandaştan sevgi ve güven almıyan Devle
tin de muvaffak olması imkânsızdır. Yalnız mu
vaffak olmamakla kalınmaz, za'fa uğrıyan Dev
letin elinde milletin hali bozuk, istikbali endi
şeli ve istiklâli tehlikeli hal alır. 

İktidarın grupunda yolsuzlukların mücadele 
ve müzakeresinin yapıldığını öğreniyoruz. Bu 
ümit verici bir halidir. Mücahitlerine şükran ve 
minnet duyuyor, basanlarını diliyorum. Fakat, 
ele alınanlariyle kifayet etmeye içinde bulundu
ğumuz şartlar müsait değildir. îşi daha aşağı
lara kadar götürmek lâzımdır. Bir idari ünitede 
ne kadar yatırım gayreti gösterilirse gösterilsin, 
eğer o ünitede tapucusu, nüfusçusu, maliyecisi, 
icracısı, belediyecisi, polisi ve jandarması-para 
alıyor ya da bu hususta tevatür varsa orada 
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Devlet za'af içerisindedir. Bir yerde haksızlık
lar oloıyor, hizmetler iyi ve süratli yürütüimü-
yorsa, yıkılma devrindeki Osmanlı idaresinde 
olduğu gibi «mesuliyeti ihmaliye yok, mesuliyeti 
icraiye var» zihniyeti hüküm sürüyorsa, Devle
tin akıbeti tehlikeye sürükleniyor demektir, iş
te böylesine bir vasatta sefahat âleminde, "sefa
leti istismar ederek, viskiden aldığı coşkunluk
la votkanın dalgalanmasına saparak bu milleti 
istikbal ve istiklâlinden edecekler serpilme im
kânını bulurlar. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) 

O halde bu yaz dönemimizde, elimizi vicda
nımıza koyarak her türlü siyasi mülâhazanın üs
tüne çıkmak suretiyle böylesine vaziyetlerin mü
cadelesine girişelim ve durumu mesullerine inti
kal ettirmeyi hep birlikte baş vazifeli bilelim. 
Hükümetlerin kendi bünyelerinde halletmeye 
muvaffak olamadıkları bu hastalığı, bu menhus 
ve sâri hastalığı elbirliği ederek bertaraf eyle
mek için Devlete yardımcı olalım. 

Bu arada, Devletin millet için olduğu görü
şünde ekseriyeti teşkil ettiğine inandığım çok 
değerli arkadaşlarımın huzurunda Sayın Ada
let Bakanının dikkatine, tatbikatta Millet Dev
let içindir tecellisini veren bir doktrinle kalem 
oynatan bir yazarın dumanı üstündeki yazıcım 
götürmeye mecburiyet hissediyorum. 

Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde : «Tarih 
düşürmek 'için» başlıklı fıkrada, vakalar canlan
dırılıyor ve komprador edebiyatı yapılıyor. Da
yanılan vakalar sebebiyle, yazarın tarih düşür
mek istemesine ve meseleleri mûtadı veçhile 
komprador edebiyatına bağlamasına bir diyece
ğim yok. Ancak, «bu düzenin bekçibaşılığmı 
yapmak için 'görevlendiğini sanan bir molla boz
ması, çürük kokusunu hacı yağı ile dağıtmaya 
çalışıyor ve konuşuyordu : Anayasa sosyalizme 
kapalıdır.» (Mahiyeti anlaşılmıyan bir söz) 
onun fıkrası bu. 

4. 

i. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nâmi Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin sunuşlar ko
nusunda talepte bulunmak üzere Başkanvekili 
Sayın Fikret Turhaııgil, buyurunuz. 

Kanaatimce bu yazar, Sayın Cumhurbaşka
nımıza mâtufiyeti belli olacak şekilde sövmüşr 
tür. Her türlü Anayasa müessesesini karalıya-
rak, yıpratarak ve çökerterek Türkiye'de kendi 
emellerine uygun anarşi vasatını yarenl ik isti* 
yen bu aşırı solcu yazarın kendisi ve dar çerçe
vesinde kalmaya mahkûm çarpık görüşü ne oluıv 
sa olsun, kıymetlerimize tecavüzünü şahsan haz* 
nıcdemiyorum. ve bunu Yüksek Huzurunuzda 
Büyük Türk Milletine şikâyet ediyorum. (Brar 
vo, bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel ıgündcm dışı 
konuşan kıymetli arkadaşım temas 'etti. JBen, 
aktüel meseleleri ele almıştım. Pendik'teki ter
sane konusu... Bu konuda dahi notlar/almıştım, 
söylemiyorum. Yalnız meseleyi, Sayın Atalay, 
meseleyi hep beraber mücadelesini yaptığımız 
az gelişmiş bölgelere, vatanın geri kalmış böl
gelerine de el atmanın lüzumu istikametinde dile 
getirmek istiyorum, ister müsaade edin, ister 
etmeyin.... 

BAŞKAN — üçüncü konu. oluyor Sayın Al
paslan... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Üçüncü 
konu değildir, hayır. Bir konudur, işlerimizi bi
tiriyoruz, buradan ayrılacağız. Mesele, gündem 
meselesidir. 

BAŞKAN — Aktüel meselesi içerisinde bu
rada bin tane meseleyi' getirip konuşmak müm
kün değildir. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Yarın, 
Pendik'te kurulursa ondan daha çok muhtaço-
lan benim memleketim de, benim'Karadenizim 
de, benim Akdenizimdeki bir kör noktada bir 
tersane kurulmamasının ıstırabını-.ben ^çekerim, 
bilmem zatıâliniz çeker misiniz, çekmez misiniz? 

Söz vermiyorsanız ben sözümü kesiyorum. 
Saygılarımla (Alkışlar) 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar Jbit? 

mistir. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK! 
DİVANI ADINA BAŞKANVEKlLl FİKRET 
TURHANGlL (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, hepimizin malûmu olduğu veçhile 
tatile girmek ve Kasım 1-de toplanmak üzere
yiz. Tevzi edilen gündemlerimizde, 4 . 7 . ÎÖ67 

— BAŞKANLIK DÎVANININ G3NEL KURULA SUNUŞLARI 
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tarihini taşıyan ve 13 birleşim evveli gündeme 
girmiş "bulunan, 80 nci Birleşim gündeminde 
Başkanlık Divanı olarak sunuş ihtiva eden Sa
yın Bitlis Senatörü Ziya Nami Şerefhanoğlu'-
nun çok önemli bir husus bahis konusudur. 

Bu sebepta, gündemimizin en önünde bulun
ması ehemmiyetine binaen tatile girmeden ev
vel yüksek Genel Kurulca meselenin müzakere 
•edilerek bir karara bağlanmasına Başkanhk Di
vanınız şiddetle lüzum ve ihtiyaç duymaktadır. 
Oylarınızın bıı şekilde tezahürü ile bu mesele
nin Yüksek Heyette görüşülüp bir karara bağ
lanmasına imkân sağlanmasını istirham edece
ğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündemin ilk sırasını bu konu 
teşkil etmesine rağmen, daha ünce Yüksek He
yetiniz, kalkınma plânının uygulanması esasla
rına dair kanun tasarısının gündemde bulunan 
diğer bütün işlere takdimen görüşülmesine ka
rar vermiş bulunması sebebiyle gündemin bacın
da bulunan ve fakat bu sebeple ertelenmiş olan 
konunun gündemde bulunan diğer işlerden önce 
görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu hususta hazırlanmış bulunan Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
okundu.) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiycn var 
mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Rapor 
üzerinde değil, raporun aslına dair değil, oyla
ma durumu hakkında iki kelime söylemek iste
rim. 

BAŞKAN — İsterseniz Sayın Turhangil'e 
usul hakkında söz verdikten oonra size söz vere
yi1*^ 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Konuş
sunlar efendim, ben oylamaya geçileceği za
man konuşabilirim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz Sayın 
Turhangil. 

Sayın Çizrelioğlu, komisyon sözcüsü olarak 
komisyondaki yerinizi alın. 

(i) Rapor zaptın sonuna ekli. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 
DİVANI ADINA BAŞKANVEKİLİ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
yjmatörler; Sayın Bitlis Üyesi Ziya Namî Şeref-
lıanoğlu"nun 23 . 2 . 19G7 tarihli şimdi okuya
cağım bir talebi ile Başkanlıktan 20 gün izin 
istemiştir. «1961 yılından beri Belçika'da tahsilde 
bulunan oğlunu görmek zarureti hâsıl olduğun
dan 23 Şubat 1967 tarihinden başlamak üzere 
20 günlük iain verilmesini arz ve istirham ede
rim.» 

Başkanlık Divanımız İçtüzüğün 6 ncı mad
desinin 3 ncü fıkrası gereğince izinleri düzen
leme yetkisi ile yükümlü olduğu cihetle Divan
da Sayın Şerefhanoğlu'nun mazeret ve isteğini 
uygun mütalâa ederek izin verilmesi hususu
nun Genel Kurula arzına karar vermiştir. Ge
nel Kurulumuz bu izni onaylamıştır., Bunu ta
kiben Sayın Üye, Berlin'den gönderdiği 13.3.1967 
tarihli yazısiyle, adres ihtiva etmiyen yazısiy-
lc, seyahatini bitiremediğinden izninin 15 gün 
daha uzatılmasını arz ve istirham ederim, demek 
suretiyle talepte bulunmuş ve 1961 den beri oğlu
nu görmemiş bulunan sayın üyenin bu seyaha
tinde 20 günlük müddetin yetmiyeceği ve 15 
gün daha verilmeyi Başkanlık Divanınca uygun 
mütalâa edilmiş ve Yüksek Genel Kurula bu 
konu da arz edilmek suretiyle 15 gün izinli ad
dedilmiştir. Sayın üyenin 15 günlük izinle izin 
süresi 28 . 3 . 1967 tarihinde nihayete ermiş
tir. Bu kere sayın üye Beyrut'tan, Beyrut Ho-
tcl Palm BEACH adresini taşıyan 3 . 4 . 1967 
tarihli yazısiyle, sehayatimi uzak Doğu ve Orta 
Doğu memleketlerine teşmil edeceğimden izni
min 1 Nisan 1967 tarihinden başlamak üzere 
iki ay daha uzatılmasını arz ve teklif ederim, 
demiştir. İzin gerekçeyi, ilk izne çıkış, yurt dı
şına çıkış gerekçesi Başkanlık Divanımızda 
uzun tartışmaya sebebiyet vermiş ve sayın 
üyenin tahsilde bulunan oğlunu ziyareti dı
şında, Orta Doğu ve Uzak Doğu memleketle
rinde özel gezi yapmak arzusunu ihtiyar etmek 
istediği görülerek böyle bir iızne gerek Başkan
lık Divanımızın, gerek Genel Kurulumuzun 
rıza göstermiyeeeği kanaatiyle kendisine izin 
veri] memesi hususu Başkanlık Divanında itti
fakla karara bağlanmıştır. Sayın üye bu izin 
talebinin altında açık adresimde bildirdiği ci
hetle, kendisine, çok. acele, kaydı ile 14 . 4 .1967 
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gününde şu şekilde bir haber bildirilmiştir. «Sa
yın Ziya Şerefhanoğlu, Cumhuriyet Seaatcsu 
Bitlis Üyesi, Hotel Palm BEACII - Beyrut. 
İlgi: 3 Nisan 1967 tarihli tezkere. 

Mazeretimize binaen iki aylık izin talebini
zin, Başkanlık Divanının 14 Nisan 1967 tarihli 
toplantısında uygun görülmediğini, bilgileri
nize rica ederim. Telgrafın muhataba ulaşıp, 
ulaşmadığı hususunda Başkanlığımızca ince
lenmek zarureti hissedilmiş ve "ilgiliye telgra
fımızın tebliğ edildiği T. B. M. M. PTT Mü
dürlüğünün 3 . 6 . 1967 tarih ve 265 sayılı ya
zısı ile ve konusu harici telgraf teslimi ol
mak üzere şöyle bildirmiştir. 

«İlgi: 1 . 6 . 1967 gün 7999/4716 sayılı ya
zıya» : «Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tara
fından 14 . 4 . 1967 tarihinde çok acele işare
tiyle Sayın Ziya Nami Şerefhanoğlu, Cumhuri
yet Senatosu Bitlis Üyesi, Hotel - Palm BEACH 
Beyrut adresine çekilen telgrafın 15 . 4 . 1967 
tarihinde saat 06,30 da teslim edildiği Beyrut'
ta yapılan servis telgraf muhaberesinden an
laşılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi PTT Müdürü Mehmet 
Tepe.» 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadarki tat
bikatımızda Sayın Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin daima vâki olan meşru ve yerinde izin 
talepleri! terviçedilmiş ve Genel Kurulumuzda 
bu hususu tasvibettiği cihetle altı yıllık Cum
huriyet Senatosu çalışmalarında hiçbir üye
nin isteği Başkanlık Divanında reddedilme
miş, kabul edilmek suretiyle Genel Kurula 
arz edilmiştir. Ancak biraz evvel arz ettiğim 
ve sayın üyelerin de dikkatini çektiğine inan
dığım değişik ve mazeret taşımıyan izin İste
ğinin reddi, münhasıran bu sayın üye hakkın
daki davranışla meydana çıkmıştır. Anayasa 
ve Adalet Komisyonumuzun, İçtüzüğümüzün 
149 ncu maddesine göre keyfiyeti bildirip, 
Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun bu hu
susta alacağı kararın tesbiti icabediyor. içtü
züğümüze göre, biz, Anayasa ve Adalet Komis
yonuna dosyayı gönderdik. Ancak Anayasa ve 
Adalet Komisyonu kanaatimizce, iki noktada 
ittihaz etmiş olduğu kararın isabetli olmadı
ğına kaani bulunmaktayız. İçtüzüğümüzün 
148 nci maddesi dikkatle izlenirse, izinsiz hal
lerde Başkanlık Divanının Kararlarının kat> 
yet taşıdığı meydandadır. 

«Genel Kurul veya komisyon toplantıları
na, özürsüz olarak birbiri ardınca üç birleşim 
katılmadığı, yapılan yoklamalar neticesinde 
anlaşılmış bulunan bir üye, Başkanlık Divanı 
karariylc kinsiz sayılır». Buradaki izinsizlik 
sayma yet kişimi üç birleşim, gerek komisyon
lara, gerek Heyeti Umumiycyo katılmıyan' 
kişinin kararı hakkında nihaî merci Başkan
lık Divanı olduğuna güre, yoklamalar kendi 
elinde bulunduğuna göre, üç birleşim değil, 
en az kırk, elli birleşim katılmamış bulunan 
kişi hakkındaki izinsizlik kararının binneti-
ce cvlcviyetlc tesbit ve tahkimi Başkanlık Di
vanına aittir ve biz burada da Sayın Ziya Na
mi Şcrefhanoğlu'iıun iki ay müddetle izinsiz 
olarak Genel Kurul çalışmalarına katılmadı
ğını tesbit etmiş bilinmiyoruz. Ancak cayın üyele
rin aklından şöyle bir nokta geçebilir, izin veril
seydi... İzin verilmediği tesbit edilmiş ve bu 
husus kendisine bildirilmiş olduğu halde Sayın 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 15 . 4 . 1967 tarihin
de yapılan tebligata rağmen, izin talebinin 
bitimine kadar Genci Kurula katılmamıştır. 
Şimdi İnce nokta şudur: Acaba, Genel Kurul 
izin vermeme hususundaki kararı da tasdik 
edecek midir? Ycksa, izin verilmesine müte
dair olan kararlar üzerinde mi tasarrufunu 
kullanacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı 
olarak kanaatimiz odur ki, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun çalışmalarını düzenle
mek Başkanlık Divanına aittir. Meselâ bir an
da tasavvur ediniz ki, 80 kişilik bir grup izin 
talebinde bulunuyor. Pek tabiî bu izin talep
leri, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunu ça
lıştırmaz hale getireceği cihetle, Başkanlık 
Divanı izin isteme talebini tanzim ve tertip 
edecektir. İşte, Ziya Nami Şerefhanoğlu hak
kında da yapılan muamele, 6 ncı madde gere
ğince, Başkanlık Divanına verilen izinleri dü
zenleme yctkhi şümulü içindedir ve bu sebep
le, k in verilmemiş kabul olunabilir. 148 hci 
madde de, üç birleşime katılmamış olan kişi
nin izinsizliğini ve devamsızlığını tesbit etmek, 
karara bağlamak haydi haydi Başkanlık Di
vanının kararı ile kesinleşmiş olur. Genel Ku
rulun bu hususta bir karar vermesine ihtiyaç 
yoktur. Ancak itiraz vâki' olduğunda, yine . 
İçtüzüğümüzün aynı maddesinin son paragra
fında... «Bu şekildeki bir davranışa itiraz vâki 
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olduğu halde Genel Kurul hakem olarak katı 
kararını ver'ırir.» 

Bu noktayı da tescil ettikten sonra, izin 
isteme ve verilmemeden sonraki durumu da 
arz etmekte fayda mütalâa ediyorum. İzin müd
detinin bizce bitimi 28 Mayıs 1967 dir. Başkan
lık Divanınca bitimi 28 Mayıs 1D67 dır, redde
dilen ve kabul edilmiyen izin talebi. 28 Mayıs 
1967 tarihinden düne kadar Cumhuriyet Se
natosu çalışmalarına Say:n Ziya Nami Şeref-
hanoğlu'nun iki aya yakın bir zaman daha ka
tılmamış olduğu, şimdi okuyacağım Genel Sek
reterlik yazısJyle sabit olmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Na

mi Çerefhanoğlu'nun izVnsiz, özürsüz ve aralık
sız olarak 1 . G . 1967 tarihinden 21 . 7 . 1966 ta
rihine kadar Cumhuriyet Senatosu çalışmaları
na katılmadığı, yoklama defterinin tetkikin
den anlaşılmıştır. Saygılarımla arz ederim. Ge
nel Sekreter.» 

Muhterem senatörler, Sayın Ziya Nami Şe-
refhanoğlu, Icinli, k in talebinin temdidi ve red
di sıralarında başka hiçbir talepde bulunmaksı-
zm 23 . 3 . 1867 t a r i z d e n , 21 . 7 . 1967 tari
hine kadar Cumhuriyet Senatosu çalışmaları
na katılmamıştır. Başkanlık Divanımız, İçtü
züğün sarih hükümleri gereğince, izin tale
binin reddini takibeden ilk bJrleş'lmde bu sa
yın üyenin, iki ayı mütecaviz hallerde yolluk 
ve ödeneklerinin tediyesi hususu, Genel Kuru
lun yetkisine tabi bulunduğu cihetle, devam 
etmemiş bulunan bu sayın üyenin, ödenek ve 
yolluklarının kendisine verilmemesi hususun
da karar almış, karar, muhasebeye bildiıilmiş-
tir. Anayasa - Adalet Komi:yonunun kararının 
biran Yüksek Heyetinizce itibara şayan görü
leceği düşüncesiyle Başkanlık Divanınız mese
lede bir noktanın dahi demin, İçtüzüğün 6 ve 
148 nci maddelerini teşri ederken Anayasa ile 
mutabık olmadığımız noktayı biran için onla
rın arzularına uyarak halletme yolunu muva
fık mütalâa etmiş vel4.4.1967tarihinde Başkanlık 
Divanınızın vermiş olduğu izin verilmemesine 
mütedair kararı şimdi okuyacağım tezkere ile 
Yüksek Heyetinlse arz etmek suretiyle Genel 
Kurulun tasvip ve kararını da almış bulunmak
tad ı r Genel Kurula arz edjlen karar aynen 
şöyledir:-

«Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Na

mi Şerefhanoğlu Beyrut'dan gönderdiği 2 Ni
san 1967 tarihli yazısı ile 2 ay izin talebinde 
bulunmuş ve bu talep Başkanlık Divanının 14 
Nisan 1967 tarihli toplantısında -görüşülerek 
reddine karar verilmiştir. Keyfiyet yüksek 
tasviplerinize arz olunur.» okundu, kabul edil
di, 6 . 6 . 1967. 

Muhterem arkadaşlarım; burada şöyle bir 
nokta meydana çıkıyor. Acaba bu tasvip, Yük
cek Heyetin tasvibfı 6 . 6 . 1967 tarihinden mi 
muteberdir; yoksa, Yüksek Heyete arz edilen 
14 . 4 . 1967 tarihli ve 2 Nisan 1967 tarihinden 
muteber olmak üzere iki ay müddetle izinli 
addedilmcnıcıini mütedair o'lan gerekçeli su
nuş tarihi midir? Başkanlık Divanının kararı, 
Yüksek Heyetiniz, bu yazıyı tasvip ve karar 
altına aldığına göre, kararın muhteviyatı tas
viplerinizle tekevvün etmiştir. Şu hale göre, 
Sayın Ziya Namlı Çerefhanoğlu'nun, 2 Nisan 
1967 den muteber olmak üzere 2 ay müddet
le izinli adclcdilmonıesi hususu Gondl Kurulu
muzca da tasvip ve karar altına alınmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım; son defa 5 . 7 . 1967 
tar-Iilni muhtevi aynen: 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Ankara 

5 . 4 . 1967 den itibaren iki aylık izin tale-
betrniştim, müptelâ bulunduğum şeker had dere
cede yükseldiğinden tedavi görmekteyim, ra
por takdim kıknaraktır, arz ederim, saygıla
rımla. 2 . 7 . 1967. 

Bitlis bağımsız Senatörü Ziya Nami Şeref-
h an oğlu Zeytune, Abido, ink'idat? Streat Clup 
Ilaus Beyrut. L'aıa». Bu dilekçe Başkanlığımız
ca 5 Temmuz 19G7 de vusul etmiştir. Sayın üye 
bu dilekçe ile 5 . 4 . 1C67 den beri hasta oldu
ğunu ifade eder ve Başkanlık Divanının Yük
sek Genel Kurula intikal eden izin verilme 
kararında bahis konusu olan Orta Doğu ve 
Uzak Doğu gezilerini bir tarafa itmek suretiy
le kendis'r.e izin verilmediği hususu dahi tel
grafla tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen, bu 
kere hastakk ve hastalığını bir raporla tevsik 
edeceği hususunu Senato Başkanlık Divanına 
bildirmiş bulunmaktadır. Dilekçesinin verildi
ği tarihten bugüne kadar 20 gün geçtiği halde 
her hangi bir takip, tesbit, ihticaca salibi her 
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hangi bir rapor Başkanlığımıza gönderilmemi! 
bulunmaktadır. Halbuki sayın üyenin izin tale
bi, reddedjlen izin talebi, arz ettiğim gibi, 28 
Mayıs 19G7 de nihayete erdiği halde, sayın üye
min bir aylık müddeti 28 Haziran 1967 de bit
mesine rağmen ondan 4 gün sonra bir d i ekçe 
postalamıştır. Bu suretle İçtüzüğümüzde mu-
sarrah bir aylık müddeti de geçirmiş bulunmak
tadır. 

Bir hususun arzında fayda mütalâa ederim. 
Bugün Yüksek Heyetinizin müsamahasına sı
ğınarak 82 Birleşimden beri gündemde mev
cut ve tatile girmemiz halinde bu şekilde kal
maya mahkûm mevzuun bir de başka cephesi 
vardır. O hususta da Yüksek Heyetinize bilgi 
vermekte fayda ummaktayım. 

Sayın Ziya Nami Şerefhanoğlu, kanaatimiz
ce, hastalık veya Uzak Doğu seyahatlerini, 
tedvinin dışında, Başkanlığınıza intikal etmiş 
bir dosya muhteviyatından öğrenmekteyiz ki, 
Devlet topraklarının tamamını veya bir kıs
mını yabancı bir devletin hâkimiyeti altma 
koymaya ve devletin hâkimiyeti altında bu
lunan toprakların biır kısmını devlet idaresin
den ayırmaya matuf fiilden dolayı 41 şeriki 
cürmü ile birlikte aidolduğu mahkemeye tevdi 
edilmiş, şeriki cürümleri 41 kişi hüküm giy
miş, Yargıtayca tasdik edilmiş ve kesbi kati
yet etmiş bir fiilin müşterek suçlusudur. Tak
dir Yüksek Heyetinize aittir. Mâruzâtım bun
dan ıbarettirr. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Saym Günroğan, oylama için mi söz is
tiyorsunuz ?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) 
geçtim. 

Vaz-

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Rapor üzerinde başka söz istiyen olmadı

ğına gör.e, Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porunu oylarınıza arz cdiyoıum. Biraz önce 
okunduğu gibi Anayasa ve Adalet KomJsyonu 
raporu Başkanlık Divanının üyelik sıfatının 
«İlişmesine ait talebinin reddine aittir. 

ANAYASxV VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELAHATTİN ÇİZRELİOĞLU (Di
yarbakır) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, komisyon raporu
nu mu savunacaksınız ? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂIIATTİN ÇİZRELİOĞLU (Di
yarbakır) — Komisyon adına mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun. 

BEFET RENDECİ (Samsun) — Mütalâa 
olması sebebiyle konı'cyonoı süz hakkı olması 
lâzımdır, arz ederim. 

BAŞ1İ..İN — Şüphesiz, bir kem'isyon hangi 
mahiyette olursa olsun raporlarını Umumi He
yette* savunurlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELAHATTİN ÇİZRELİOĞLU (Di
yarbakır) — Muhterem Ba}kan, muhterem se
natörler... 

BAŞKAN —-Komisyon raporunda, bu rapo
run sözcüsü Diyarbakır Üyesi Sayın Selâhat-
tin Oizreiioğlııdur. Devam uuyuruıı Sayın Ciz-
relioğlu. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELAHATTİN CİZRELİ03LU (De
vamla) — Hislerinize hitaöederek demin Se
nato Başkaııvekillerinden Saym Turhanıgil'in 
yapmış olduğu gibi hadiseyi vaz'edceek deği
lim. Hâdiseyi,- Anayasamızın, İçtüzüğümüzün, 
hukuk anlayışımızın, mantık ve vicdanımızın 
ışığı altında ele almış bulunan Komisyon rapo
runa istinaden arza çalışacağım. Biz meseleyi 
bir şahsın meselesi ve bu şahıs da uzun m addet 
içtimalarda bulunmıyan bir kimse olarak, görü
len kimse olduğu cihetle ele alırsak, elbette ki, 
isabetli bir neticeye varamayız. Bu mesele, 
her haildi bir üyemizin meselesi şeklinde müta
lâa edilmek lâzımdır. Cumhuriyet Senatomuzun 
bir saym üyesi Anayasa ve İçtüzük hükümleri
ne uygun olarak Başkanlık Divanından izin ta
lebinde bulunuyor. Başkanlık Divanı meseleyi 
tezekkür ediyor, kendisine izin veriyor. Anayasa 
ve İçtüzüğün emirleri mucibinee bu izin, yani 
Başkanlık Divanının bu kararı Genel Kurula 
getiriliyor ve sayın üye seyahate gidiyor. İlk 
almış olduğu iznin müddeti bittiğinde veya bit
mek üzere iken ikinei bir defa usulüne tevfiken 
Başkanlık Divanım müracaatla izninin uzatılma
sını istiyor. Yine bu prosedüre göre talep var, 
Başkanlık Divanı karar veriyor ve bu kararı
nı getirip Heyeti Umumiyeden getiriyor. Bunu 
müteakip kendisine 'tebliğ ve iznin uzatild-ğı 
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(bildiriliyor. Bu izin müddeti de bittikten sonra 
sayın uye tekrar izin taleoinde bulunuyor. Ta-
IOJ Başkanlık Divanınca tezekkür ediliyor, red
dediliyor ve bu ret aynı tarihte kendisine teû-
lığ ediliyor. Bilmem ki usul eksiktir, bilmek ki 
Anayasa ve İçtüzük hÜKÜmierme aykırılık kendisi
ni goo^mLŞ uuıunuyor mul MalumuaLııız, arz 
etnıij olduğumuz ÛU çerçeve içerisindeki, bu 
Anayasa ve İçtazdğunidz iıakanılerıaır. izinler 
ihiLsunaa birtakım saunalar var. Talep, Başkan
lık uıvanmın kararı, (Jenel Kuruiüan getirilme
si, ondan sonra teoiığ. iki izin saı'nasınua bun
lar var. 3 nen izin şamasında talep var, liaşKan-
II'K .uıvanmın ret kararı var, teonği var, Uenel 
Kuruman geçme diye Dirşey yj&. mesele DU pe
klide ele aıııııyor, Karara uagıanıyor. Bu kararı 
'müteakip oır ay içinde, Dır ay zamanda da sayın 
üye nenaz geımeo.ğı ıçm, UaşKanıık Uıvanını, 
g^ya Anayasa naKumıerı ve içtazaü h ak unııe-
rı sadece Kendilerinin DU karanarına müteallik 
imiş gıoi üyenin üyelik sııa tının d aş t ag ime ka
rar veriyor, sayın senatörler durum oudur. Bu
nu mateakıp, üe.-nalde ki, far ıma varılıyor, ha
tanın; nıeseıe, Anayasa ve Auaıet KjiLusyonun-
dan matalaa alınmam üzere komisyonumuza sev-
kediiıyor. Konıısyonumuz meseleyi Du sistemle
rin LjLgı altında tetkik ettikten sjnra 3 ncu izm 
safhasına taallûk eden usulü muamelelerde 
Anayasa ve içtüzük hükümlerine Dır aykırılık 
mevcut bulunduğu noktayı nazarına vararak duru
mu mütalaa ne uıidıi'ivor. ıvunus.»•onumuza Havale 
edilmesini müteakip, komisyonun Du meseleyi 
şupnesız ele alıp üzerinde duracağını ÇOK ıyı 
ibnen Başkanlık Divanı derthai meseleyi Uenel 
Kurulu indiriyor. Tardı : ö . ü . 19o7. liaiıaniik 
Divanının kararının tarihi : 14 . 4 . 19Ü7, iki ay-
evvel. 

Muhterem senatörler, 22 Şubat 1967 tarih 
ve 17 sayılı Başkanlık Divanı Kararı 23 Şubat, 
yani bir gün sonra 28 Şubat 1967 tarihinde Ge
nel Kurula indiriliyor; 39 ncu birleşimde, 20 
ıgün izin veriliyor. Bir günde indirilmiş oluyor 
Genel Kurula. 13 Mart 1967 tarihinde vukubu-
lan talep üzerine verilen izin kararı 29 Mart 
1967 tarih ve 20 sayısını taşır. Bu karar, 4 Ni
san, yani 4 - 5 gan sonra Genel Kurula indirili
yor, 43 nei birleşiminde bu karar tasvibedi-
liyor, 14 Nisan 1967 tarihinde verilen karar, 
dikkat buyurunuz sayın senatörler, 14 Nisan 

1967 tarihinde verilen Başkanlık Divanı kararı, 
14 Nisan 1S67 tarihinde tebliğ ediliyor ve ondan 
sonra 6 . 6 . 1957 tarihinde Genel Kurula indiri
liyor. İki ay geçtikten sonra; ve buarada da 
Başkanlık Divânı, bu sayın üyenin üyelik sıfa
tının düştüğüne mütedair kararı var. Tekrar Ana
yasanın hükümlerini, İçtüzüğün hükümlerini ki, 
hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz, oku
yup vakitlerinizi işgal etmek istemem. Yalnız, 
arz etmiş olduğum gibi, bu meselemizle ilgili 
dahi bulunmıyan birtakım meseleleri zikretmek 
suretiyle hissiyata hitabederek Başkanlık Di
vanı kararının muhterem heyetinizce tasvip 
görmesini arzu etmiş bulunan Turh-ansgiPin bu
radaki konuşmalarından aldığım notlarla ken
dilerine cevap arz edeyim. 

İzin verme hususunu Genel Kurula arza ka
rar vermiştir. Birinci izin meselesinde. Binaena
leyh, Başkanlık Divanı izin verme ve vermeme 
kararını Genel Kurula indirmesinin bir zaru
ret olduğunu Anayasa ve İçtüzük hükümleri 
açıkça zikretmiş olsa dahi kendileri de bil
mektedirler. İzin vermeme hususu, Başkanlık 
Divanınca kararlaştırılmıştır. Bu, son izne 
müteallik meseledir. Tâbirleri aynen budur. İzin 
vermeme hususu Başkanlık Divanınca kararlaş
tırmıştır. Bu kararlaştırılan kararın evvelki ifa
deye g'jı-e Genel Kuruldan derhal geçmesi ica-
betmez miydi? 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın ve İçtü
züğün hükümleri.. 

ÖMER LÜTFÜ BOZCALÎ (İzmir) — Mücer
ret konuşsun.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ SELAHATTİN CİZEELİOĞLU (De
vamla) — Anayasanın ve İçtüzüğün hüküm
leri.. Ve bu karar Genel Kuruldan geçmeden 
tebliğ edilmiştir. İzin isteği ve terviç Genel Ku
rulun tasvibine arz olunur. Binaenaleyh, Baş
kanlık Divanı da gayet iyi biliyor ve kabul 
ederler ki, Divanca verilmiş olan iznin kabulü 
veya ret kararı Genel Kuruldan geçirilir. Nihai 
yeri Genel Kuruldur. İzinsiz hallerde Başkanlık 
Divanı kararı katiyet ifade eder. İzinsiz hal 
nasıl olabilir? Başkanlık Divanının kararı ile 
değil, kararın Genci Kurulunuzdan geçip tas
vip görmesi neticesinde olur. Şimdi şu neticeyi 
ele alalım. 14 . 4 . 1967 tarihinde alınan karar 
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•üzerine Başkanlık Divanınca muamele yapıldı. 
Üyenin üyelik sıfatının düşmesine de karar ve
rildi. Tebligatı da yapıldı 6 . 6 . 1967 tarihinde 
Genel Kurulumuz izin talebini yerinde bulup bu 
üyeye izin vermiş olsaydı eğer, durum ne ola
caktı? Ne olacaktı, Anayasa Genel Kurulun ka
rarını esas telâkki etmiş olduğuna göre, bir üye 
ıhakkında izin verilip, verilmemesinin mebdei 
Genel Kurulun karar verdiği tarihtir. Binaena
leyh, bu tarih 6 . 6 . 1967 dir. 6 . 6 . 1967 
tarihinden sonraki vaziyetleri ise huzurunuzda 
dile ' getirmek istemem. Çünkü mevzumuzla il
gili değil vaktinizi işgaldir. Bu tarihe kadar 
olan safihalardır, buraya gelmiş olan. Bundan 
sonra da üye gelmiştir, gelmemiştir meselesi 
6 . 6 . 1967 tarihli kararının kendisine tebliğ 
tarihinden itibaren geçecek olan bir ay zarfında 
izinsiz, özürsüz ve aralıksız olarak gelmemesi 
esaslarının ışığı altında mütalâa edilir o ayrı 
(bir mevzudur, bir bahsî diğerdir. Şimdiye ka
dar ki, durum bu. Görülüyor ki„ meselemiz, şu 
veya bu üyenin durumu; şu veya bu mesele
nin şu veya bu şekilde anlaşılması meselesi de
ğildir. Meselemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhuriyet Senatosunun bir üyesinin, her han
gi bir üyesinin meselesi; Anayasa ve İçtüzük 
meselesi şeklinde ele alınmış olduğu takdimde 
çok daha isabetli, çok daha âdil bir neticeye 
varılır. Aksi takdirde mesele, verilmiş olan ka
rara, 6 . 6 . 1967 tarihli karara, rağmen ki, 
tebliği bizce meçhuldür, gelmemiş olan üyenin 
son vaziyetinde bu rapora ve dosyalara girmi-
yen vaziyetleri içerisine sokulup bir neticeye 
varılabilir, o ayrı bir mevzudur. Fakat, esas 
budur. Raporda mesele etraflıca izah edilmiş 
bulunmaktadır. Sayın üye hakkındaki karar 
muhterem Heyetindir. Biz muhterem Heyetin 
mevcut müesseseler, Anayasa ve İçtüzük hü
kümleri de nazarı itibara alınarak çok isabetli, 
çok âdil bir karara varacağına bütün kalbimiz
le inanıyoruz. Sözlerime nihayet verirken siz
leri uzun müddet işgal ettim için özür diler ve 
hepinizi Komisyonumuz ve şahsım namına hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN :— Bir dakika ayrılmayınız; Sa
yın Ege, sual soracaklar, efendim. 

• İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu se
natör şimdi nerededir? Ve bu Senatoya devam 
etmediği müddetler nerelerde bulunmuştur? 
Acaba Komisyon bizş o mevzuda ne söyliyebi-
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lir? Eğer bu hususta bilgi sahibi iseler nerede 
'bulunduklarını ve şimdi nerede olduğunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin sualine eğer Ko
misyonun bilgisi varsa cevap verin lütfen. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (De
vamla) — Sayın Ege çüphesiz ki, konuşmala
rımızı bidayetinden nihayetine 'kadar dikkatle 
izlemiş kıymetli, hassas, dakik bir •arkadaşumız-
dii-. Bu konuşmalarımızdan da anlıyacakları 
veçhile bu sayın üyenin izin isteme, haber gön
derme şeklindeki temasları bizimle değil, Sa
yın Başkanlık Divanı iledir. Nerede olduğunu 
da oranın bilmesi iktiza eyler. Biz komisyon 
olanak bir malûmat sahibi değiliz. 

BAŞKAN — Başka sual soracak? Buyurun 
Sayın , Termen. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın söz: 
cüden kısa kusa cevap vermesini istirham edi
yorum. 

Başkanlık Divanı bir tutum ve usul hatası 
yapmış olsa dahi yeni bir izin veri'Lmediğine 
'muttali bulunan sayın üye !bir itirazda bulun-
niDş mudur Bir. 

2. Yeni bir izin istemiş midir? 
3. Şayet bu izin verilmiş olsa idi dahi ye

ni gaybubetin mcsrJedini komisyon olarak nasıl 
izah edersiniz? 

4. Üye halen niçin izin talebi peşinde de
ğildir? 

Ve son sual': Toplu bir mahkûmiyetl'e ma
lûl olan bu sayın üye izin talebi lehinde ve 
Yüksek Senatoya süratle iştirak etmemekle han
gi muradı met alarmı ortaya koymuştur ne dü
şünüyorsunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (De-
vr.mla) — Muhterem senatörler dikkat buyur
du! arsa sorulmuş bulunan bütün suallerin mu
hatabı yine -ancak Başkanlık Divanı olabilir. 
Komisyonumuz Başkanlık Divanı tarafından 
kendisine havale edilmiş bir mesele hakkında 
mütalâasını vermiştir. Ben de komisyon sözcüsü 
olarak burada mütalâaları serd 'ediyorum. Ve 
bu hususta arz ettim 'ki biz 6 . 6 .1967 tarihinden 
sonraki hâdiseleri bura'da anlatamayız, mevzuu-
mujzla ilgili değildir. Bize intikal edecek, üze
rinde tezekkür edeceğiz, bir neticeye varacağız 
ki, gelip anlatalım. Biz 6 . 6 .1967 tarihine 'ka-

433 — 
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darki meseleleri dile getirmekle mükellefiz. 
Bunlar G . G . 10G7 tarihinden sonraki mesele
lerdir. Varca Başkanlık Divanı ile failidir. 

BAŞKAN — Buyurun • Sayın Işıklar. 
H. ENVEH IŞIKLAE (Semsun) — Üye izin 

(talebinde bulunuyor. Kendisine 14 . 4 . 1DG7 
tarihinde izin vcrileruiyeceği kararıyla bir tel 
çekiliyor ve bu da 15 gün. 20 gün sonra tebliğ 
ediliyor. Üye bu iznin verilmediğim, Genel Ku
rulca -mı vcrilaıecliğini, yoksa, Divanca vere
mediği hakkında bir bilgi sahibi değildir. Bu 
•teli alır almaz niçin .gelmemiştir ? Bu takımdan 
komisyon isi niçin mütalâa etmiyor? (Komisyon 
cevap vermelidir, sesleri) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂIIATTİN CİZItELlOĞLU (De-
vr.mla) — Efendin tek iaren arz 'ediyorum, biz 
ne G . G . 1D37 tarihinden sonraki vaziyetlerin 
ne de kendleine 14 . 4 . 1067 tarihli re': kararı
nın tebliğ celilip, gc'imcmlş bulunan bir üyenin 
oüdai'aasını yakınıyoruz. Biz bir aıüessesenln 
Anayesa ve İzlürük hükümlerinin ifade etmiş 
olduğu mânalar ımuvaeehes'nde bu üye k'm 
olursa olsun kendisine izin verilmemiştir, va
ziyetinin 14 . 4 . 1CGG tarihinden itibaren de
ğil, 6 . G . 19G7 tarihinde karar veren Heyeti 
Umumiyenin kararının kendisine tebliğ tarihin
den itibaren 'barlıyacağrm iddia, ediyoruz. Üye 
niçin gelmemiştir, üyeye tebligat, yapılmış mıdır, 
üyenin durumu nedir, üye halen nerededir? 
Bunlar bizi ilgilendiren meseleler değildir. Üye
nin bendin geldiği zrman kend'slnc sorulur 
veya sorulacak başka yollar varca o yollara, te
vessül edilir, bunların cevap arı tatminkâr veya 
gayrltatminkâr ahnır. Bu bizi enterese cjmcz, 
muhterem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın sözcüyü dinledim. Bir cbiektlfrk içeri-
'slnde mcoeleyi bize intikal ettiği şekliyle düşün
dük. Vardığımız kararın müdafaası bana düş
tü, bu ölçü içerisinde konuşuyorum, diyorlar. 
O halde kendis'rdcn soruyorum: 6 . G . 19G7 
tarihinde Genel Kurulca, iznin verilmediğinin 
tasdiki ve tasvibi tarihinden itibaren müddetin 
başlıyacağmı hangi hukukî noktai nazardan is-
tihraceıimektedir sayen sözcü? Bilmezler mi ki, 
•kend'si bir hukukçu olduğuna göre, bu Heyetin 
tasdik etmediği ve Divanın daha evvelki tarih

lerde reddettiği bu muamelenin Heyeti Uımrmi-
yece tekemmül ettirikncdlği ve resmen reddedil
diği tarihin esas izninin ilgili Divan tarafından 
reddi tarihine müncer olup olmaması noktai 
nazarını hukukan burada izah buyursunlar. 
Mücerret gelip, ben sözcüyüm, diye kendi ken
dine hukukî kaideler istihracedip ve mâna çı
kararak konuştular. Sayın sözcünün kürsüde 
erkân rmrımiycye ve bilhassa Heyeti Umumi-
yeye bir başka fikri ve izahı mümkün olmryaıı 
bir fikri Heyeti Umuımiyeye telkin zümmında 
konuşmasını izah tarzından anlamak ımüımkün1 

değildi-. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, sözcü ar

kadaşımızı bu şekilde ağır itham etmeyiniz. Çün
kü sözcü, biraz evvel okunan raporda da Sayın 
Sarıgöllü, Sayın Okan, Sayın Ataklı. Sayın 
Rentecl, Sayın Bayhanın da müştereken pay
laştığı gerekçeyi burada izah etmişlerdir. Bu se
beple arkadaşımızı çak ciddi şekilde itham etme
yin, lütfen. 

IIÜ3EYÎN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Sıvın Başkan, sözümü bağlıyorum, sözümün hü-
lâ~ae;ı şu Diyorum ki ımuhterem heyetin tasvib-
otmediği ve Divan*m ilk defa vermiş olduğu ka
rar mucibince reddedilen bu hususun tarih iti
bariyle reddedilen hususun Divanın tarihine 
müncer olacağı noktai nazarının izahını istiyo-
rum kendisinden. Bu hususta ithama da gitmi
yorum, ben kendilerini buna sokrcrk istemiyo
rum ben de girmek istemiyorum. Malıkûm ol
muş, Kürteülük varmış fakın, bu mevzuda deği
lim. 

BAŞKAN — Cevap, buyurun Komisyon Söz
cüsü: 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂHATTÎN CÎZRELÎOĞLU (De
vamla) — Muhterem senatörler, her arkadaşım 
arzu ettiği şekilde konuşabilir, hürmetle dinle
yeceğim. Bâzı mevzularda eğer cevap vermek 
istemezsem, bu bütün Cumhuriyet Senatosu üye
si arkadaşlarıma olan sonsuz sevgi ve hürmeti
min polemik yaratılmasını istemememin bir neti-
ccai olarak anlaşılmalıdır. Onun için sadece hu
kuki meselesine temas edeceğim. Derler ki, 
G . G . 1967 tarihli kararın esas alınacağı nere
den istihraç olunuyor? Anayasa emrediyor 
muhterem senatörler. Anayasanın maddeleri tet-
k'k buyrulsun, izinler nasıl verilir? Görülüyor. 
Kaldı ki, 143 nci madde der ki, «Cumhuriyet 
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Senatosu Başkanı, her üyeye on güne kadar izin 
verebilir.» On günden fazlasının Heyeti Umumi-
yeden geçmesinin lâzım geldiğini; gene, «on gün
den fazla izinler Genel Kurulca görüşmesiz işarı 
oyla kararlaştırılır,» demek suretiyle bizzat hü
küm tâyin etmiştir. Şu halde Başkanlık Divanı
nın kararının yerinde olmadığı, Anayasa ve İçtü
zük hükümlerine muhalif bulunduğu bizatihi bu 
hükümlerin sarahatiyle açık ve meydandadır. 
Bunu ben, kendim şahsi bir hukukî görüşüm ola
rak ortaya atmış değilim. 

Diğer bir sual; «14 . 4 . 1937 tarihli karar 
velev Anayasa ve içtüzük hükümlerine uygun 
bulunmasa da kendisine tebliğ edilmiş olduğuna 
güre bu sayın üye şimdiye kadar neden görevine 
dönüp, gelmemiştir» derler. Sözlerimin ta bida-
yotindenberi arz ettim sayın senatörler, sayın 
üyenin durum ve tutumu bizi, komisyonum usu 
ilgilendiren bir mevzu değil. Biz Başkanlık Di
vanının kararını müzakere ediyoruz. O, geld'ği 
zaman veya demin de temas ettiğim gibi geldi
ğinde, müracaat edilecek yollarla kendisinden bu 
cihetler sorulabilir. Biz burada hukukî müesse
senin, Anayasanın, içtüzüğün hükümlerinin ışı
ğı altında Başkanlık Divanının 14 . 4 . 19G7 
tarihli kararının Genel Kuruldan geçirilmemiş 
olması hasebiyle Genel Kuruldr.n geçirilme tarihi 
olan 6 . C . 1967 tarihli Genel Kurul kararın
dan itibaren bu üyenin bir aylık müddet zarfın
da Senatoya iştirak edip etmemiş olduğu duru
munun ayrıca ele. alınıp müzakere edilebileceği 
noktalarına temas 'ötmek suretiyle durumu arz 
ediyoruz. Dunun bundan ibaret. 

HULÛSl SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkanım, aradan iki aylık müddet geçiyor. 
Bu 'iki avlık müddet ne olacak? 

BAŞKAN — Arkadaşımız sizden soruyor, bu 
aradaki iki aylık müddet ne olacak? Diyor 

ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂHATTÎN CİZRELÎOĞLU (Di
yarbakır) — Efendim, sualler belki değişik olu
yor, mâna aynı olduğu için cevaplar da aynı o1-
mak zaruretiyle karşılaştırıyor insanı. İki aylık 
müddetlerin sualleri şu veya bu hususlar, arz et
miş olduğumuz gibi sayın üveye veya Başkrnlık 
Divanına veya müracaat edilecek başka yollarla 
başka merci ve makamlara sorulacak husuflar
dır. Komisyonumuzun müzakere mevzuu. Baş
kanlık Divanının kararının Anayasava ve İçtü
zük hükümlerine uygun olup olmadığı meselesi

dir. Mütalâamız, olmadığıdır. Mâruzanamz da bu 
istikamettedir. O iki aylık müddoti cevaplandı
racak olan komisyon değildir. 

IIULÛSÎ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sual mi Paşam? buyurunuz. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Başkanlık Divanı karar vermiş ayın 14 nde. 
Fakat 'bize G ncı ayın altısında gelmiş. Bize 
okunan karar aym 14 ündcın itibaren bu arka
daşlara izin verelim mi, vermiyclim mi icl!>? 
Biz de o kaıa.ra itftibaen ayın 14 umden it.ilba.ren bu 
arkadaş TI izinsiz sayılmasına karar verdik. Öyle 
talimin ediyorum, ben hukukçu değilim ama, 
veliliğimiz karar aym 14 ünden itibaren bize 
olnırilu. Bu arkadaş 'ayn 14 ünden itibaren 
gelmiyor belki de bu karara ittJba etmiyor. 
Yani, izin vermiyoruz, sizin reylerinize mü
racaat ediyoruz, dendi. Biz de ayın 14 ünden 
itibaren bu arkadaşa izin verilmemesini tas-
vibediyoruz, dedik, öyle tahmin çekiyorum 
'ki, ayın 14 ünden itibaren verilen Ikarar doğ
rudur ve yerindedir. 

BAŞKAN — Paşam sual sormadılar, ko
nuş muş oldular. Buyurunuz yerinize, Saym 
Cizırelioğlu. 

Sayın Fikret Turhangfıl, buyurunuz. 

FİKRET TUPvIIANGlL (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, tekrar söz almı-
yacaktım. Saym Cizrelioğlu'nun senatörlerin 
hislerine hitabettiğim hususundaki beyanı be
ni hakikaten üzdü. Kendisinin o'gun fikirle
rinden hakkımda böyle bir düşünceye sahi-
bolmasını arzu ederdim. Hiçbir zaman Genel 
Kurulun muhterem üyelerinin hislerine hita-
betmok suretiyle bir neticenin istihsal oluna-
raryacağına kaani bulunmaktayım. Bendeniz 
meseleyi bütün açıklığı ile huzurunuza getfır-
dim. Evrakları okudum, talepleri okudum 
ve meseleyi izah ettim. Yalnız neden bu şe
kilde devamsızlık yapıldığı hususunu da çok 
kapalı olarak, -elimize geçmiş bulanan 
resmî bir dosya dolayısiyle, ifade etmry'j bir 
vazife bildim. Saym sözcü, ya zuhulen veya 
meseleleri baraka yöne götürmek kastı altın
da bir hata işlemektedirler. Başkanlık Diva
nımız, kendi ifadelerinde yer aldığı g'tbi, üye
nin, üyelik sıfatının düşmesi hakkında bir 
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karar ittihaz' etmiş derdidir. Yine hislere hi> 
tabetmiş olmamak veya bu zan altında kal
mamak için kararı aynen okuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
Kararı 

Karar No : 52 
Karar tarihi : 31 . 5 . 1967 
Toplantı No. : 31 

1. Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Sayın 
Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun iki aydan beri 
izinsiz ve mazeretsiz olarak aralıksız Cum
huriyet Senatosu çalışmalarına katılmamış ol
masından dolayı ödenek ve yolluklarının 
Likinci bir emre kadar ödenmemesi hakkında 
Başkanlıkça Muhasebe Müdürlüsüne 
yazının yerinde olduğuna, 

yazı.an 

2. Sayın Ziya Nami Şeref hanoğlu 2 0 . 2 . 
1967 günlü talebiyle 23 Şubat 1967 gününden 
muteber olmak üzere, Belçika'da tahsilde bu
lunan oklunu görmek zaruretinden bahisle 
20 gün izin istemiş ve Başkanlık Divanının 
22 . 2 . 1907 toplantısında iz'ıı talebi muva
fık mütalâa edilerek 23 . 2 . 1967 'tarihinden 
muteber olmak üzere izinli addi Genel Ku
rulun 28 . 2 . 1967 gün ve 
kabul edilmiştir. 

40 neı Birleşiminde 

Mumaileyh Berlin'den gl'aderdiğ: 13 . 3 .1937 
gün'ü yazısiyle seyahatini biti reme eliğinden iz-
nin'n 15 gün daha uzatılmasını talebetrnie. 
Başkanlık Divanının 29 . 3 . 1967 günlü top
lantısında ek izin taleb"> kabul edilmiş olup. 
13 . 3 . 1967 tarihinden itibaren 15 gün izinli 
sayılması İresueu Genel Kuruhin 4 . 4 . 1967 
gün ve 48 nci Birleşiminde kabul cdilnı'ntir. 

C. avın Pn^ı Bitlis Üyesi Z'ya Nami Soretüan 
oğlu 3 . 4 . 1967 günü B-yruje-'tan gönderdiği 
yazılı taleb'yle seyahatin;". Orta ve Uzak - Do
ğu'ya teş'nil edeceğinden bahisle izninin 
5 . 4 . 1967 tarihinden itibaren iki ay daha 
uzatılmasını talebetnr'.-ıtir. 

Başkanlık Diva-
toplantısmela gö-
iste~"i yerinde 

Son defa vâki olan istek 
nının 14 Nisan 1967 tarihli 
rüşjlmüş, vâki olan ezilin 
görülmediğinden reddine karar vcrilm"ntir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca -keyfi
yet sayın üyenin yazılı talebi altında be
lirtilen ikametgâh adresi Hotel Palm - Beach 

Beyrut'a 14 . 4 . 1967 günlü çok acele telgrafla 
bildirilmiş ve telgraf geri gelmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğiniır 
33 5 . 1967 gün ve 799 sayılı yazısiyle sayın 
üyenin 28 . 3 . 1967 tarihinden 30 . 5.. 1967 ta
hine kadar geçen süre içinde Cumhuriyet Se
natosu çalışmaşlarma katılmadığı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında, Cumhuriyet Senatosu 
Bitlis Üyesi Sayın Ziya Nami Şerefhanoğ
lu'nun izinsiz, özürsüz ve aralıksız olarak iki 
ayı mütecaviz bir zaman içinde Cumhuriyet 
Senatosu çalışmalarına katılmadığı anlaşıl
makla sayın üye hakkında Anayasanın 80 ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 149 ncu mad
deleri gereğince evrakının Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna gönderilmesine, 

Karer verildi. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cizrelioğlü 

ifadesinde, bir sayın üyenin üyelik sıfatının düş
mesine karar verdiğimizi ifade ettiler. Şimdi 
okuduğum karar, üye hakkında gerekli işlemin 
Anayasanın 87 ve içtüzük hükümlerince gereği
nin yapılması zımnındadır. Verilmiş bir kara
rımız yoktur. Zannederim kararı unutmuş ola
caklar. Çünkü her hangi bir dosya ile konuş
madılar. Bu balamdan kendilerini bu beyanında 
mazur görebiliyorum ve tashih ediyorum. Benim. 
okuduğum resmî kayıtlardır. 

İkinci husus : Muhterem arkadaşlar, Başkan
lık Divanı olarak iki hususu arz ettim. Birinci
si dedim ki, 6 yıldan bu yana hiçbir üyeye izin 
verilmeme hali zuhur etmemiştir. Ve bu se
beple izin verilmemesine mütedair hiçbir karar 
Genel Kurula indirilmemiştir. Bunu Başkanlık 
Divanı görüşü olarak İçtüzüğümüzün 6 ncı 
maddesine, 6 ncı meddenin 3 ncü fıkrasına göre 
yapıyoruz. Başkanlık Divanı izinleri düzenler, 
der. İçtüzüğümüzün 145 nci maddesi, izin ta
leplerinin Genel Kurula arz edilmesini âmirdir. 
Verilmemesine mütedair olan kararların Yüksek 
Heyetin tasvibine arz edileceğine mütedair en 
ufak bir hüküm İçtüzüğümüzde yoktur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tahtın
da müstetirdir. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURHANGİL (Devamla) — 
Mefhumu muhalifinden meseleyi ortaya koydu
ğumuz takdirde İçtüzüğün 148 nci maddesinin 
arkadaşlarımız tarafından dikkatle ökuıımasinV 
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riea edeceğim. İsterseniz tekrar okuyayım : 
«Genel Kurul veya komisyon toplantılarına özür
süz olarak birbiri ardınca, üç birleşim katılma
dığı yapılan yoklamalar neticesinde anlaşılmış 
bulunan bir üye Başkanlık Divanı kararı ile 
izinsiz sayılır.» 

Üç birleşime katılmama hakkında Başkanlık 
Divanı kararının verilmesini öngören 148 nci 
madde acaba 30 birleşim katılmıyan hakkında 
Başkanlık Divanını mı yetkili kılacaktır, yoksa 
Genel Kurulu mu? Başkanlık Divanı yoklamala
ra sahiptir, tesbit eder. Ama bu katî midir? 
Hayır. Altta bir fıkra vardır, üyeye bir hak 
tanımış. Diyor ki; «Üyenin izinsiz geçirdiği 
günlere ait ödenekleri verilmez. Bu konudaki 
itirazlar 15 gün içinde Genel Kurula yapılır. 
Genel Kurul görüşmesiz işarî oyla kararını ve
rir.» Yani, izinsiz meseleleri veya izin verilme
mesi meseleleri Başkanlık Divanının kararma 
aittir. Ancak, bu karara itiraz vâki olursa... 
Sayın Ziya Nami Şeref hanoğlu'na izin vermedik 
ve kendisine tebliğ ettik. Sayın Ziya Nami Şe
ref lıanoğlu'nun yapacağı işler, Başkanlık Diva
nına, benim mazeretim meşrudur, Orta - Doğu'-
da ve Uzak - Doğu'da gezmem icabediyor, orala
ra gideceğim. Sizin kararınıza itiraz ediyorum. 
15 gün içinde itiraz ederse meselenin Heyeti 
Umumiyeye gelmesi ve Heyeti Umumiyenin ka
rarının kati olduğuna biz de inanıyoruz. Ama 
izin verilmeme hususları Başkanlık Divanına 
aittir. İzin, verilme cihetleri 145 nci maddenin 
sarih hükmüne göre Genel Kurula aittir. 145 nci 
maddeyi de okuyayım : «Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı her üyeye 10 güne kadar izin verebilir. 
10 günden fazla izinler Genel Kurulca görüşme
siz işarî oyla kararlaştırılır.» Şimdi, bu bizim 
dayandığımız esas gerekçe. İkinci gerekçe; biz, 
kararı da bir ihtiyaç olması bakımından, bu gibi 
itirazları ortadan kaldırma bakımından İçtüzü
ğümüzde her hangi bir hüküm bulunmadığı 
halde 6 . 6 . 1967 tarihinde Genel Kurula in
dirdik. Neyi indirdik arkadaşlar? 

Diyoruz ki kararımızda : 

«Genel Kurula 
Sayın Bitlis Üyesi Ziya Nami Şerefhanoğ-

lu 1 Nisan 1967 tarihinden itibaren, iki ay müd
detle şu gerekçe altında izin istemiştir. 14.4.1967 
tarihli Başkanlık Divanımızın kararı ile kendi

sine talehettiği tarihten itibaren iki aylık izin 
verilmemiştir. 

Tasviplerinize arz ederiz.» diyoruz. Siz tas-
vibediyorsunuz, arkadaşlar. Başkanlık Divanı
nın kararının tasvibi ne demektir? O kararın 
muteberiyetini ve 2 Nisan 1967 tarihinden itiba
ren - sunuşumuz böyle - Genel Kurul tasvibini 
veriyor. Diyor ki; doğru hareket ettiniz. 
14 . 4 . 1967 den 2 . 6 . 1967 ye kadar verme
diğiniz izni ben de tasdik ediyorum. Hangi ta
rihten? 2 Nisandan. Bizim dayandığımız ge
rekçeler bundan ibarettir. Tekrar ifade ediyo
rum, meseleyi gayet objektif ve hiçbir hissin 
altında olmaksızın getirmek vazifemizdir. Son
ra bendeniz şahsan Fikret Turhangil olarak Ge
nel Kurulun huzurunda değilim. Bir Başkan
lık Divanı kararına müstenit verilmiş bir göre
vin ifasını deruhde ettim. Hiçbir zaman bu 
görevin lif asında hislerim dahi olsa buna katmaya 
mezun değilim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Turhangil. Bir soru vardır. Buyurun Bo
run sualinizi Sayın Delivelioğlu. 

MUSTAFA DELİVELİOĞLU (Hatay) — 
İki sualim vardır. 

Sayın Fikret Turhangil, rapor postadadır, di
yen bir mektup oldıklarmdan bahsettiler. Bu 
rapor ioin bir zaman geçmiş İmidir? Belki bura
da bir gecikme olabilir. 

İkincisi; bir de nev'i şahsına münhasır bir hâ
disedir. Acaba bu Danışma Kurulu ile müşte
reken bir karar alınması yolunda bir düşüncele
ri var mı, yok mu? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ FİKRET TURHANGİL (Devamla) — 
Arz ettim birinci görüşmemde. Sayın Ziya Nami 
Şerefhanoğlu'nun diyabetten mütevellit rahatsız
lığını muhtevi el yazısı ile yazılmış, adresi de 
aşağısında bulunan talebi 2 . 7 . 1967 tarihini 
taşır. Mektubun Senatomuza kayıt tarihi 
5 . 7 . 1967 dir. Sayın Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 2 . 7 . 1967 tarihinden bugüne kadar he
nüz 20 gün geçtiği halde hastalığını tevsik 
eder bir rapor göndermemiştir. Kaldı ki şu hu
susu da işaret ediyorum, sayın sözcü hissimle 
konuşmadığımı kabul ederse, bu talepte kendisi
ne 28 Mart 1967 tarihinden itibaren verilmemiş 
bulunan iki aylık iznin telle tebliğ edilmesine 
rağmen bu müddeti de vermiş olduğu dilekçesin-
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de hasta gibi göstermektedir. Yani Sayın Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun son dilekçesine göre, biz
ce 28 Mart 1967 tarihinden itibaren hastalık 
muteber kabul edilebilir. O tarihten bugüne ka
dar da aşağı - yukarı üç aydan beri bir raporun 
gönderilmediği ifade olunabilir. 

Danışma Kurulu mevzuundaki talebine ge
lince : Danışma Kurulunun yetkileri ve görevle
ri İçtüzüğümüzün - 12 nci maddesinde talimin 
ediyorum - 12 nci maddesinde musarrahtır; bu 
hususlarda esasen Başkanlık Divanımızın dahi 
karar verme yetkisi yoktur. Meseleyi intikal et
tirme yetkisi olduğu cihetle Danışma Kurulu
nun toplanması ve bu meselelerin görüşülmesi İç
tüzüğümüze göre imkân dâhilinde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. Sayın 
Rendeci size vermiyorum. Çünkü Komisyon üye
sisiniz, muhalefetiniz yok. Sayın Ilazer, buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan
lık Divanı Sözcüsü biraz evvelki mütalâaları ara
sında Ziya Nasni Şerefhanoğlu arkadaşımızın mu
ameleleri arasında bir dosyadan da bahsetti!er. 
Bu dosya dokunulmazlığın kaldırılmasına mütaal-
lik dosya ise ne muamele görmüştür. Şayet baskı 
mevzuda bir dosya ise kısaca- malûmat verebilir
ler mi? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-' 
VEKİLİ FİKRET TURHANGİL (Devamla) — 
Dosya, Sayın Hazer'in beyan ettikleri ilk kısma 
aittir; Anayasa, Adalet Komisyonuna tevdi edil
miş ve henüz toplanılıp üzerinde bir karar ittihaz 
edilmemiştir. 

FEHMİ ALPASLAN' (Artvin) — Söz iste
miştim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Var efendim, sıradasınız. Oku
yayım tekrar : Sayın Tığlı, Sayın Alpaslan, Sa
yın Bozcalı, Sayın Karaman ve Komisyon Söz
cüsü söz istemişlerdir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, İşaret buyuruyorsu
nuz, yalnız isterseniz arkadaşlar konuştuktan son
ra size söz vereyim. 

Sayın Tığlı, buyurun. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, burada izin vermek 
için iki müessese vardır. Birisi, Başkanlık Diva
nı on güne kadar, ondan sonrası, Genel Kurula 
aidoiup on günden fazla izinler içindir. İzin ver
me yetkisi verilmiş olmasına rağmen ne Başkanlık 

J Divanı, ne de Genel Kurul bu yetkisini kullan
makta lâyüsel değildir. Haklı ve meşru sebebol-
rnadıkça Genel Kurul dahi bir üyeye izin veremez. 
Genel hukuk kaidesi budur. Başkanlık Divanına 
başvurarak istenilen izin, Avrupa'da tahsilde olan 
.çocuğunu görmek üzere gittiğinden dolayı 29 gün, 
sonra bunun 15 gün artırılması suretiyle 35 güne 
çıkarılması talebidir. Hasret ve yabancı memle
ketteki çocuğunun halini görmek, onun özel vazi
fesine taallûk eden işleri ile uğraşmak beşerî bir 
zarf ve baba için de insani bir vazifedir. Bunun 
İçin izin verilebilir ve nitekim Genel Kurul bu 
izinleri, bu talepleri tasvibetmiş ve izin verilmiş
tir. Bu müddetin bitiminden sonra seyahatini 
Uzak - Doğu'ya teşmil etmek üzere iki ay daha 
uzatılması için ikinci bir izin talebinde bulunmıış-

I tur Şimdi Başkanlık Divanı bu talebi Genel Ku
rula getirecek midir, getirmiyecek midir? Mesele
si vardır. Hayır. Başkanlık Divanı bir havale 

I memurluğu değildir. Başkanlık Divanının verebi-
) leceği izin meşru bir isteğe bağlı olarak 10 günlük 

bir müddetle mukayyettir. Meselâ, bir üye, ben 
i kumar oynamak için Beyrut'a gideceğim; izini-

min daha iki ay uzatılmasını dilerim, dese bu ta-
] lep Genel Kurula gelebilir mi? Başkanlık Divanı; 
j gayrimesul, hakkı takdirden uzak bir havale me-
! muru veya bir posta müvezzii gibi mütalâa edile

bilir mi? Hattâ daha fecî olarak; ben şu seyahat
te bulunacağım, bu seyahatte bulunacağım diye 

I bir üye izin talebinde bulunsa bu talep gelebilir 
İ mi? Gelmez. Gelmez ve bu talebi Genel Kurula 
j getirmiyen Başkanlık Divanı mesuliyet takabbül 

edebilir. Niçin, getirmedin? Diye sual soracak 
I olan Genel Kurula karşı kendisini savunmak için 

kâfi sebepler varsa, getirmiyebilir. Bundan nor
mal ne olabilir. Ben, fuhuş yapmak için, veya 
kumar oynamak için izin istiyen bir üyenin izin 
talebini Genel Kurula getiremem, derse Başkanlık 
Divanı bununla muaheze edilebilir mi? Buna im-

] kân var mı? Senatör, statü itibariyle memurdan 
j farklı olan bir insan değildir. Netice itibariyle 

âmme hizmeti gören bir insanız ve tahsisatını, 
ücretini Devletten alan bir insanız. Ben, mükem
mel bir vazife gören Başkanlık Divanını şu nok-

| tada tenkid ediyorum, hattâ itham ediyorum : 
Haklı ve meşru bir sebebe dayanarak aldığı izin-

I den sonra bu sebebi değiştirerek Avrupa'dan, 
j Uzak - Doğuya seyahatini teşmil etmek için izin 
I istiyen bu sayın üyeye izin verilemiyeceği yolun-
I de kendisine, Avrupa'ya telgraf çekerken bu pa-

— 438 
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rayı nasıl 'harcamıştır? Fakir milletin parasını 
hangi hak ve salâhiyetle harcamıştır? Memur, mü
temmim bir izin istiyor, ki senatör de o statüde
dir, izni bitmeden çok evvel tale'beder veya bizzat 
gelir, mütemmim iznini sağlar, ondan sonra çıkar, 
gider. Ben izin istiyorum, diyor Avrupa'dan ba
na iznimi bildirin. Para göndermiş mi? Telgraf
lar belki de 50, 75 veya 100 liraya gitmiştir. Bu 
parayı Başkanlık Divanı nasıl harcayabilir? Ye 
bir üye Hazineden böyle bir para sarfiyle kendi
sine müspet veya menfi cevap verilmesi lâzmıgel-
diğini nasıl iddia edebilir? Ha, ha, Başkanlık D -
vanı ona telgrafla, size üçüncü izin verilmemiştir. 
diye bildirmek mecburiyetinde bile değildi. 0,20, 
15 daha 35; 35 gün dolar- dolmaz vazifesine gel
mek mecburiyetinde olan bir insandır. Ondar 
sonra gelir müracaat eder. İzin alırsa ne âlâ, 
alamazsa devam eder, 15 kuruşluk, 50 kuruşluk. 
bir pul bile yapıştırmaya hakkı yoktur, Başkanlık 
Divanının. Binaenaleyh, vazifesinden üstün bir 
vazife yapmıştır. 

Şimdi deniyor ki, Sayın Cizrelioğlu arkadaşı 
mız, niçin Genel Kurula getirmemiştir. Genel Ku
rul belki kabul edecekti. Hayır efendim, kabu" 
edemez abes, müdafaa edilemez. Ben Avrupa'da 
'ta'h'sil yapan çocuğumu görmeye, gidiyorum, 
d!iye izin alan bir senatör, seyahatini, Uzak -
Doğuya teşmül ediyorum, diye izin isteye
mez ve böyle bir izin de verileim'ez. Biz ka
nun yapan insanlar ve kanunun taşıdığı ruhu 
müdafaa etmek durumunda olan in
sanlar olarak böyle bir talepte bi
zim karşımıza bir senatör ne cesaretle çıka-
'bilir? Keyfe ımâyeşe izin iste!m|elk için vazife 
ihmal edilir mi? Devletin, 3 - 4 bin lira ola
rak verdiği tahsisat böyle bir izin .'istemeye 
müsait midir? Elbette değildir. Evvelâ Sayın 
Komisyon böyle bir izin taleb'imde bulunan 
senatöre teessüf etmekten uzak kalmamalıydı. 
Hakka dayanmıyan talep, ne merciine veri
lir, ne de böyle !bir talepte bulunana bildirilir. 
Mecbur değildir, Başkanlık D'ivanı, kanur 
dışı, hak dışı bir talebi merciine iletmeye... 
Mesele bu. İznin Genel Kurul tarafından ve
rilmesi yetkisiyle, bu izin talebini Genel Ku
rula getirmeyi birbirine karıştırmamak lâzım
dır. Evet izin verilmesi] Genel Kurula ait bir 
yetkidir. îzin taleJbini Genel Kurula getir
memekle, izin fetiyen insan mazur sayılmaz, 

Kabul ed'im 'ki, dün biz tatile girmiş olsay
dık. Daha 3 - 4 ay tatilde (kalsaydık Genel Ku
rula arz etmediği için mazur mu sayılacaktı 
bu sayın üye? Mütemadiyen Uzak - Doğu'da 
gezecekti. Böyle bir şey olabilir mi? İzin ala
cağını neyle garanti etmişULr? Dışarıda 35 
günlük müddeti dolduğu halde kalabilsin? 
Böyle bir şey olur mu? Askerliği mütalâa ede
lim. İzinli bulunan bir asker, izni dolar dol-
maz veya dolacağı günlerde kumandanından 
tekrar lijzin isterse cevap gelinceye kadar evin
de oturmak hakkını kendisinde görebilir mi? 
Cevap vermeye medbur mudur? Ama, mazereti 
varsa bildirir. Burada mazeret göstermiyor ki.. 
Ben 35 günlük iznimi çocuğumu görmek üzere is
temiştim ve verilmişti. Fakat hasta oldum, 
işte raporumdur, gelecek ve ayağa kalkacak 
kudrette değildim, diye bir talebi var mı? 
Talebi, Uzak - Doğuya seyahat. Binaenaleyh 
Başkanlık Divanı vazifesinin de üstüne çık
mak suretiyel mükemmel bir vazife yapmış
tır. Ve Genel Kurulun karşısına çıkıp mü
kemmel şekilde hesap vermiştir. Binaenaleyh, 
ben, şahsan Komisyon raporunu tasvibetmiyo-
rum. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — • Sayın 
arkadaşlar: görüştüğümüz, bir sayın üyenin 
devamsızlığı sebebiyle üyelik sıfatının düşüp, 
düşmemesi lâzımgeldiği konusudur. Yoksa 
burada Başkanlık Divanının muamele tarzını, 
kararını, ya da Anayasa ve Adalet Komisyo
nu kararının doğruluğunu hukukî esaslara git
mek suretiyle münakaşa etmekte fayda mü
lâhaza etmem. Şahsi görüşüm olarak aslo-
^ n , üyelerin Senatoya devamıdır. Üye ar
kadaşımız izinli ayrılmış, izni bittiği halde de
vanı mecburiyetine kendisini vermemiştir. Bu 
ırada bir başka gerekçe ile izin istemiştir. 
Başkanlık Divanı kendisine bu izin talebinin 
kabul edilmediği ve altındaki mâna itibariyle 
de Genel Kurula götürülemiyeceğini bildirmiş
tir. 

Ş'iımdi, İçtüzüğün 148 nci maddesinde, Baş
kanlık Divanı üç oturum Genel Kurul top
lantılarıma katılmıyanları izinsiz sayar ve 
haklarında, muamele yapar. Bu üç oturum 
gelmediği zaman izinsiz sayılır da bir insan 
6, 12, 32 oturum gelmezse izinsiz sayılamaz, 
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dliiye bi kayıt yok. Evleviyetle izinsiz sayar 
ve Başkanlık Divanı kendi iç bünyesinde bu 
meseleyi halleder. İzinsiz sayıldığı hakkında 
kendisine tebKgat yapıldığı zaman itiraz hakkı 
vardır. Genel Kurula, üye tarafından. Bizim 
muamelemiitzde bir benzerliği var. İzin istemiş
tir, üye; Başkanlık Divanı tezekkür etmiş
tir, izin talebini mâkul ve makbul addetmemiştir 
ve kendisine telbligat yapmıştır. Sana izin veril
memiştir, diye. O zaman o sayın üyenin yapa
cağı bir iş vardı, ben müracaat ettim, Başkan
lık Divanı meşru mazeretimi nazarı itibara al
madı; o itibarla meseleyi Genel Kurulda tezek
kür edin ve benim bu mazeretime binaen bana 
izin verin, diye Genel Kurula hitaben bir mü
racaat yapabilirdi. Yolu bu idi ve bu yol açık 
idi. Bu yola da gitmemiştir. Sayın üye aylarca 
devam etmediğine göre ve kendisine Başkanlık 
Divanının tam yetkisi içerisinde izin verilme
diğinden başka, Başkanlık Divanının, bir üye
nin üyelik sıfatının ortadan kalkması gibi has
sas bir konuya taallûk etmesi hasebiyle meseleyi 
de Genel Kurula getirip, kendi kararının da tas
vibini alınış olması muvacehesinde artık bu işte 
tereddüt edeceği bir taraf yoktur. Balunduğu 
Meclise bu derece 1 akayı t bir arkadaşımızın üye
lik sıfatını kendi eliyle bertaraf etmiş olduğu 
inancı içerisinde Komisyon kararınin hilâfına 
olarak Yüksek Heyetin vakit geçirmeksizin bu 
üyenin üyelik sıfatının düşürülmesine karar 
vermesi hem hukukîdir, hem de devamla mükel
lef olan diğer arkadaşlarımız için uyandırıcı bir 
karar mahiyetini arz eder. O itibarla bu karar-
rm ittihazı lâzımdır ve zaruridir, inancındayım. 

Arz ederim.. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı, buyurunuz. 
REFET RENDECî (Samsun) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi usul hakkında, Sayın 

Rendeci? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Benim sual 
hakkım vardı, siz vermediniz. 

BAŞKAN — Yok efendim. Siz, söz istemedi
niz bir defa. Soru soracaktınız. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Benim, sual 
sormak hakkım vardır. Çünkü bir tasarı veya 
teklif değildir, konuşulan mevzu. Komisyondan, 
Başkanlık Divanı mütalâa istemiştir. Mütalâa 
müzakere mevzuudur. Zaten müzakere mevzuu 

olan üyeliğin düşüp, düşmeme meselesidir. Komis
yon raporunun müzakeresi olmaz. Bu bakımdan 
benim sual sormak hakkımın olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon raporu burada görü
şülmektedir. Yani, sizin raporunuzdur. Üyesi 
bulunduğunuz Komisyon raporu bu görüşmele
rin esasıdır. Görüşülen bu Komisyon raporu 
ile, Cumhuriyet Senatosunun ihtisas komisyon
larının kanunların görüşülmesine ait raporları
nın görüşülmesinden ayrı bir görüşmeye tabi 
olacağına dair İçtüzükte hiçbir hüküm yoktur. 
Bu itibarla, diğer raporlarla aynı muameleye 
tabi olacağı cihetle Komisyonun raporuna müs
pet oy kullanan ve o görüşü paylaşan bir üye 
sıfatiylo size Komisyondaki haklarınızı kullan
manız sebebiyle ayrıca, burada yeniden bir hak 
vermeye imkân yoktur. Bu bakımdan usule ay
kırı olduğundan size söz veremiyeceğim, Sayın 
Bozcalı, buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Saym 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, çok kıymetli ar
kadaşım Fehmi Alpaslan'ın bilhassa işaret ettiği 
gibi, Başkanlık Divanı tarafından da taf silen 
izah olunduğu üzere içtüzük, mazeretsiz 3 bir
leşim gelmiyenleri izinsiz saymıştır. Şu itibar
la, 13.3.1967 de ve bu tarihten başlamak üzere 15 
gün için de izinli saydığına göre 18.3.1967 tari
hinden itibaren mazeretsiz olarak 'Senatoya Sa
yın Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun devam etmediği 
kayıtlarla sabit olmuş bulunması karşısında; yi
ne Başkanlık Divanının 14.4.1967 günlü 2 esası 
ihtiva eden ve bunlardan birisi, ödeneğinin öden-
miyeceği; bir diğeri ise, yapılan muamelelerin ki, 
burada vaktinizi almamak için saymıyorum, tes-
biti mahiyetindeki yazısı 6.6.1967 tarihinde 
Muhterem Genel Kurulumuzca kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Şu itibarla, yapılacak başka bir 
muamele kalmamış olmasına rağmen, Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun mütalâası üzerine ko
nuşularak ve onların da bu görüşe mugayir olan 
mütalâalarının reddi de iktiza ettiği için, bu ra
porun reddi ile Başkanlığa takdim etmiş oldu
ğum önergemde bu 35 günlük izinden sonra ki 
28.3.1967 tarihinden itibaren izinsiz sayıldığı 
günlere inhisar etmek kaydı ile bu üyenin üye
lik sıfatının da düşmüş olduğuna karar ittihazı 
suretiyle ilk Yüksek Genel Kurulun tasvibettiği 
ve oyladığı hususun teyidi mahiyetinde bu ka
rarın ittihazı ile bu meselenin intacodilmesi ye
rindedir ve bu yönden önergemin tasvip bu-
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vurularak, Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
runun da reddi suretiyle kabulü halinde bu iş de 
halledilmiş olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım, konuyu sadece İçtüzük - açısından, 
hukukî yönü ile mütalâa etmek lâzım ve zaten de 
öyle. Eğer bunun altında başka türlü sebepler, 
başka meseleler var ise, o başjka meseleleı kendisi
ne ait konular içerisinde Yüce Senatoya getiri
lir ve Yüce Senato ona göre kararını ittihaz 
eder. Meseleyi sadece İçtüzüğün izinlerle ilgili 
ve Başkanlık Divanının görevleri ile' ilgili mad
deler açısından mütalâa etmek mecburiyetin
deyiz. Biz Tüzük hükümlerinden, hukuk hü
kümlerinden, Anayasa hükümlerinden ilham 
alarak yürüyeceğiz. İlgili olmıyan her hangi 
bir sebeple bu yolumuzdan, o sebep çok kuvvetli 
bir söbep dahi olsa, ayrılmamız halinde haksız
lık içine düşeriz. Çoğunluğun, bu çoğunluk
tan bahsederken bunu iktidar ve muhalefet ola
rak kasdetmiyorum, bir hissin kıvılcım olarak 
yayıldığı ve estirildiği insanların çoğunluğu
nun azınlık üzerindeki haksız tasarruflarına 
yol açmış oluruz. 

Şimdi, evvelâ Başkanlık Divanının görevleri 
İçtüzüğün 6 ncı maddesinde yazılırken, meselâ 
ikinci maddesinde, Meclis ve Senato memurla
rına karşı İçhizmetler Teşkilâtı ve Cumhuriyet 
Senatosu memur ve hizmetlileri hakkmda Me
murin 'kanunları hükümleri içerisinde işlem 
yapmak» diyor. Demek ki, Başkanlık Divanının 
sivil teşkilâtta, askerî teşkilâtta olduğu gibi Mec
lis ve Senato memurları üzerinde inzibati ka
rarlar alma yetkisi vardır. Memurin Kanununa 
göre yapılıyor. Ama, senatörler hakkında böy
le bir şey olamaz. Burası ne bir kışladır, fourası 
ne bir umum müdürlük veya dairesidir. Böyle 
bir şey olamaz. Benden evvel konuşan bir ar
kadaşım bunu askerlikle mukayeseye kalktı. 
Askerlikte, üç günden fazla izinsizlik firardır, 
diye kayıt var. İçtüzüklerimizde firar, diye bir 
kayıt var mı? (A.P. sıralarından var var sesleri) 
Evet, varsa ona göre işlem yapalım. 

Diğer taraftan üçüncü maddesinde ve bütün 
Başkanlık görevleri arasında Senato üyelerinin 
özlük işleriyle uğraşılacağına dair de her hangi 
bir hüküm yoktur. Demek ki, hiçbir surette 
bizim özlük işlerimiz, bâzı emrivaki durumlar 

hariç bir kanuna da bağlamış değildir. Başkan
lık Divanının böyle bir görevi yok. Yalnız izin 
işlerine bakmak, diyor. Sayın Başkanvekilmin 
izah ettikleri gibi, düzenlemek değil. Bakmak. 
İkisinin arasında çok geniş fark var. 

Şimdi geliyorum izin maddesine : 145 nci 
madde izinleri espirisi içerisinde ikiye bölmüş
tür. Cumhuriyet Senatosu Başkanı, her üyeye 
10 güne kadar izin verebilir, vermiyebilir de 
yani... O da var, bunun içinde. Demek ki, 5-6 
günlük bir müracaatı Başkanlık Divanı eğer bu
güne kadar tüm karşılamışsa bunu büyük bir 
nezaket eseri olarak kabul etmek lâzım. Ama, bu 
Tüzük maddesinin 1 nci fıkrasına göre vermi
yebilir de... O, mâna da çıkabilir. Ancak, 10 gün
den fazla izinler Genel Kurulca görüşülmeksi-
zin işari oyla kararlaştırılır. Bu kararlaştır
ma arasında vermek de vardır, vermemek de var
dır. Şu halde demek ki, izinler espirisi itiba
riyle ikiye bölünmektedir, Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri için 10 günden az izinler, 10 gün
den çok izinler. 10- günden az izinlerde Baş
kanlık Divanı, Genel Kurula sormadan bütün 
yetkilerini haizdir, kullanabiliyor. Ama, 10 
günden fazla izinlerde de nasıl ki, 10 günden 
azı verilmiyebilirse de, 10 günden fazlanın da 
verilmediği halde dahi Genel Kurula sunul
mak zorundadır. Aksi halde Başkanlık .Divanı, 
Genel Kurulda üyeler arasında bir baraj duru
munda olur. Olmaz böyle şey. Başkanlık Diva
nı 10 günden fazla izinler için kabul etsin, 
etmesin; etmiyebilir de, hakkı da vardır. Her 
halükârda 10 günden fazla izinler için - kabul 
etmesi halinde - hepsi prosedürle hangi usul
lerle Başkanlık Genel Kurula sunyorsa kabul et
mediği hallerde de aynı durumda sunmak zorun
dadır. 

146 ncı maddede, bir toplantı yılında iki aya 
kadar alınmış izinlerde ödenek kesilmez, diyor. 
İki aydan sonraki izinlerde ödenek verilip veril
memesi Genel Kurul kararına bağlıdır. Demek 
ki izinlerin iki aydan da daha çok uzuyabilece-
ğini, ama sınırı belli değil, altı ay, sekiz ay, on 
ay da olabilir, hattâ bunun geçmişte bir tatbikatı 
var, yine Genel Kurul kararlariyle iki aylık, 
iki aylık, iki aylık uzayan izinlerde bir arkadaşı
mızın İngiltere'de ihtisas yaptığını da biliyorsu
nuz. Neden sonra durum meydana çıkmıştır ve 
Genel Kurul düşünmüştür. Çünkü, ondan son-
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raki durum, gerçek durum mahiyetiyle ortaya 
çıktığı vakit, onun özürsüzlük içine girip girme
diği, başka bir kapsam olduğu kanısına varan 
Genel Kurulu arkadaşımızın senatörlüğünü dü
şürmüştür. Ama ondan evvel, mütaaddit defalar 
.alınmıştır. 147 nci madde, izin süresi sona erdiği 
halde özürsüz olarak görevine dönmemiş bulu
nan üyelerden bahsediyor ve bunların izinsiz 
geçirdi/Meri günler için ödenek verilmez. 

Şimdi bu maddeyi arkadaşlarım, çok dik
katli incelemek lâzım. İzin süresi sona erdiği 
halde özürsüz olarak görevine dönmemiş olan
lar... Demek ki, izin süresi sona erdiği halde 
özürlü olarak dönmiyenl'er de bulunabilir. Mad
deyi tetkik edince böyle çıkacak. İzin süresi 
bitmiştir, tebliğ edilememiştir, irtibatları da 
kopmuştur ama özürlüdür ve özürlü olduğunu 
da bilâhara ispat ediyor, arkadaş. O takdirde 
o günler için ödenek kesilemez, kelimeleri bü
tün anlamı içinde anlamak lâzımdır. Hiç tetkik 
etmeden alırsak, tabiî hele bilhassa askerlikle 
Memurin Kanunu ile de mukayese cihetine gi
dersek yanılırız. 148 nci madde : Matlabı, Genel 
Kurula üç birleşim katılmamak. Üç birleşim 
katılmamanın maddesi, bu. Ve bu madde diyor 
ki, «Genel Kurul veya komisyon toplantılarına 
özürsüz olarak birbiri ardınca üç birleşime ka
tılmadığı yapılan yoklamalar neticesinde anla
şılmış bulunan bir üye Başkanlık Divanı kararı 
ile izinsiz sayılır.» Başkanlık Divanına izinsin 
sayma yetkisini tanıyan bir madde bu. Ama mat
labı içerisinde mütalâa ederseniz, bundan son
raki fıkrasının da ödeneğinin kesilmesini âmir 
bir hüküm şeklinde mütalâa ederseniz demek ki 
yalnız bu şümul içerisinde Başkanlık Divanı izin
siz sayabiliyor. Üç birleşim. Üç birleşim için 
ödenek kesilecek ve Başkanlık Divanı bunun için 
izinsiz sayabiliyor. Bunun dışında ilânihaye bir 
iki aylık bir devamsızlık için izinsiz sayma yet
kisine sahip değildir. O Genel Kurula aittir. 
Başkanlık Divanının tahdidedilmiş hakları v° 
daha büyük haklar için Genel Kurulun hakları. 
Meseleyi böyle mütalâa etmek lâzım. Ve bu hal
de dahi, üç birleşime katılmıyan üyenin ödeneği 
nin kesilmesi halini bile Genel Kurulun kararın ~ 
bağlamış. Şimdi 149 ncu maddede : Sonra, 147 
nci maddede izin sona erdiği halde özürsüz ola
rak diyor. Zaten 145 nci maddede var : İzinsi'7 

ve özürsüz, diyor. Demek ki, meseleyi hem izin 
ve hem özür meselesi olarak ayrı ayrı mütalâa 

etmek lâzımdır. İzin, bir prosedürle tahakkuk 
ediyor, isteniyor ve Başkanlık Divanı kabul edi
yor, veriyor. 10 günden fazla ise Genel Kuru
lun tasvibine sunuluyor. Özür, onun da bir baş
ka prosedürü vardır. 

Şimdi arkadaşlarım, bütün bunların içinde 
bilhassa İçtüzüğün 145 nci maddesinin ışığı al
tında Başkanlık Divanı, eğer bu arkadaşa ilk 15 
günlük izni, 20 günlük izin verdikten sonra mü-
taakıp izinlerini vermediği kararını zamanında 
buraya getirmiş olsa idi ve Yüce Senato ki bu 
kararı o zaman tensibetmiş sayılır, etmiş olsa 
idi, mesele bugün başka bir mahiyette olacaktı. 
Ama etmediğine göre, 6 Haziran 1967 de Yüce 
Senatoya takdim edildiğine göre, meselenin 6 Ha
ziran 1967 ye kadar olan kısımları Başkanlık Di
vanının yanlış tutumundan ötürü bu üye hak
kında bir karar almak, hele bilhassa üyeliğin 
düşürülmesi gibi bir karar almak durumu bâ
tıl, malûl bir duruma sokmaktadır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir, hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Artus yeterlik önergesi 
vermiştir. Ancak yeterlik önergesinden önce ko
misyon daha önce söz istemişti, komisyon adına 
sözcüye söz vereceğim. Eğer söz alan olur ise, 
başka yoktur; o takdirde önergenizi . oyhyaca-
ğım, şimdilik artık lüzum yoktur. 

Komisyon Sözcüsü, buyurun, çok kısa ve ça
lışma süresinden önce bitirmek ümidiyle, Sayın 
Sözcü. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Di
yarbakır) Muhterem Başkan, muhterem sena
törler, ilk konuşmamın başlangıcında da arz 
^miş olduğum gibi, biz meseleyi bir şahsın 
şaihsıi durumuna ve 6 . 6 . 1967 tarihindeki Ge
nel Kuruldan sonraki tutuma göre mukayese, 
münakaşa ve müzakere edersek, isabetli neti
ceye varmamıza imkân yoktur. Komisyon ola
rak bizim iddiamız, 6 . 6 . 1967 tarihine kadar 
cereyan eden durumdur. Bu durumda da kar
şımızdaki her hanıgi bir senato üyesi olursa ol
sun, bu üyemin Anayasa ve İçtüzük hükümleri
ne göre durumunun tesbitidir. Bu durumun 
müzakeresi, münakaşası yapılmış Komisyona 
ıştiraik etmiş olan muhterem üyelerin ittifakla 
Başkanlık Divanının kararlarının Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine uygun bulunmadığına 
karar ittihaz etmiştir, mütalâa sadedinde. Mü-
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zakere edilen, 'işte bu mütalâadır. Bu mütalâa 
neticesinde, Başkanlık Divanı kararının yerin
de olmadığı meydana çıkar; Veyaıhmt da, bahis 
konusu edilen sayın senatörün üyelik sıfatı or
tadan kalkacaktır. Bir üyemin, senatörlük sıfa
tının devam edip; kalkıp, kalkmaması mesele
si o üyeye karşı bizim sempati ve antıipatimiz-' 
le ilgili ıbir mesele değildir. Anayasanın, İçtü
züğün hükümlerine -göre kalkıp kalkamıyaca-
ğmın düşünülüp mütalâa edilerek neticeye va
rılması meselesidir. 

İzin verme kararlan Senatodan geçer, diye 
buyuruldu Sayın Fikret Turhangil tarafından. 
İzin vermeme kararları talep, ret kararları He
yeti Umumiyeden .geçmez, dendi. Eğer muhte
rem Umumi Heyetimiz, bir üyenin sadece ken
disine izin verilmesi hususunun Genel Kurul
dan 'geçeceğini, buna mukabil izin vermeme 
hususunun, talebin reddi hususunun Genel Ku
ruldan geçmiyeceğıiıni kabul ediyorsa, kanaat 
ve fikirleri bu merkezde ise, elbette ki, komis
yon raporunu reddedip bu üyenin üyelik sıfa
tının düştüğüne karar vermek normal olur. Bi-
lâharaki tetkiklerde, müzakerelerde bu mese
lenin tekrar okunmasında, dosyanın mütalâa
sında ıgö'rülecektir ki, vaziyet bu değildir. Bir 
izin vermek de itirazı mucibolan bir cihet de
ğildir. İzin talebinin reddi Genel Kuruldan ge
çirilir ve Genel Kurulun kararı ile kesinleşir-
ken izin talebinin reddi hususu nasıl Genel Ku
ruldan geçirilemez ? İşte Komisyonumuzun id
diası budur. Ret tale'binin Genel Kuruldan ge
çirilmesi lâzımdır. 14 . 4 . 1967 tarihinde ıbulu-
nıan ret kararı, izin tale'binin ret kararı, ondan 
evvelki kararlar gibi birkaç gün sonra, diye
lim ki, 16 . 4 . 1967 tarihinde Genel Kuruldan 
geçirilmiş olsa ve o üyeye tebligat yapılsa 
üye bu tebligatı mütaakıp bir ay zarfında Se
natoya iştirak etmemiş bulunsa idi, hiç şüphe
siz ki, Komisyonumuz da o üyenin senatörlük 
sıfatının düştüğüne karar verecekti. Fakat me
sele bu merkezde değildir. Şimdi, bir taraftan 
Sayın Turhangil ret talebini Genel Kuruldan 
geçirmeyiz derken geçirmeye lüzum yoktur, 
derken; 14 . 6 . 1967 tarihinde alınmış olan 
karar, 2 ay sonra 6 . '6 . 1967 tarihinde Genel 
Kuruldan geçirilmiştir. Niçin? Zarureti nere
den gelmiştir? Eğer Genel Kurula getirmek za
rureti yok ise, bitmişti, katiyet ifade etmişti. 

Tebligatı ile netice elde edilmişti. Bunun Ge
nel Kurula getirilmesine elbette ki, lüzum ol
mazdı. Dikkat buyurun sayın senatörler; 
6 . 6 . 1967 tarihinde verdiğiniz karar, Bitlis 
Üyesi (Sayın Şerefhanoğlu'nun izin talebinin 
reddine mütedair bulunan Başkanlık Divanı 
kararının tasvibidir. Yani talebin reddi kararı
dır. İşte bu tarihten itibaren bir ay zarfında 
Senatoya iştirak etmemiş olduğu takdirde me
sele mütalâa edilip, neticeye varılır ki, bu ar
tık bizim mevzumuz içine girmez. Bizim mev-
zumuzla ilgili tarihe kadarın dışında kalır; 
6 . 6 . 1967 den sonraki tarihtir. Biz 6 . 6 . 1967 
tarihine kadar olan meseleleri müzakere edip, 
karar vermiş bulunuyoruz. Ama yarın, Başkan
lık Divanı 6 . 6 . 1967 tarihli Umumi Heyet 
kararma rağmen; o üyenin gelmemiş olması 
meselesini ele alır bir karar verip ve bu karar 
dolayısiyle bir mütalâa talebinde bulunursa 
o zaman Komisyonunuz meseleyi ayrı bir veç
heden tezekkür edecektir, tâbiatiyle... Bilmem 
arz edebiliyor muyum? Mesele bu. Meseleyi bu 
yönden tetkik buyuracaksınız; ve göreceksiniz 
ki, hakikaten komisyonun mütalâası tamamen 
yerindedir. 

Bir arkadaşımız buyurdular, dediler ki, 
efendim şu veya bu sebeple izin 'istenir, izin alı
nır mı? Biz, iznin mahiyeti üzerinde de dur
muyoruz. İzni veren biz değiliz, Başkanlık Di-* 
vanıdır. İznin mahiyeti yerinde midir, yerinde 
değil midir, meşru bir sebeple mi izin istenmiş
tir, gayrimeşru bir sebeple mi izin istenmiştir? 
Bu, bizi ilgilendirmiyor. Biz, Başkanlık Diva
nının vermiş olduğu kararı, ki, tekrar ediyo
rum, özür dilerim; şu ana kadar sorulan sual
lerin, yapılan konuşmaların maıhiyeti bu şekil-
de cevap vermeyi icabettirdiği için bir tekr-a-
-a gidiyorum; biz, bu (hususta Başkanlık Diva

nının vermiş olduğu kararın Anayasa ve İçtü
zük hükümleri ışığı altında yerinde olup, olma
ması mütalâasiyle meseleyi (huzurunuza getir
miş bulunuyoruz ve kanaati şahsiyetimizi de 
yerinde değildir, Anyaasa ve İçtüzük hüküm
lerine aykırıdır, diye belirtiyoruz. 

Muhterem Alpaslan'ın buyurmuş oldukları 
148 nci madde, bu durumla mukayese edilecek 
bir mesele değildir. Üç içtimaa iştirak etme
miş olan kimsenin izinsiz sayılması durumu ay
rıdır, izinli giden bir üyenin bilâihara izin ta-
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lebinin reddedilmiş olması durumu ayrıdır. 
148 nci madde içerisinde mütalâa edilemez. Me
selemiz, Anayasanın 80, İçtüzüğün (6, 145 ve 
149 ncu maddeleri ışığı altında mütalâa edile
cek bir meseledir. 

Daha fazla vaktinizi işgal etmemek için 
sözlerime nihayet verir, teşekkür .eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

©AŞKAN — Komisyondan, Sonra sen söz 
üyenin ©İması Ihasalbiyle Sayın Artus, sizden 
önce Nahit Altan Söz istemiştir, ona verece
ğim. 

AMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Altan söz sırasını bana veriyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun veriyorlar. 
HULUSİ SÖYLEMEZO&LU ('Sivas) — Sa

yın Başkan, 'vuzuha kavuşabilmek için birşey 
soracağım. 14 . 4 . 19*67 den itibaren izin ver
memek için bir karar verilmişti, ret kararı. 
Bize getirdiniz, biz de 14 . 4 . 1967 den itibaren 
bunu reddettik. O oyumuzu kullandık, bu oyu
muz ne 'olacaktır. Bunu rica edeceğim, bu sizin 
kararınızı bir daha ©kutunuz vuzuha kavuşa
lım. 

BAŞKAN — Onu oylarınızla halledeceksi
niz. 

AMİL ARİTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Şimdi muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz 
gibi bendeniz Anayasa ve Adalet Komisyonu 
üeyisiyim. Bu mevzu görüşülürken bulunama
mıştım, bu raporda benim imzam yoktur. Bu 
itibarla fikirlerimi kısaca ifade etmek için söz 
aldım. 

Bendeniz Başkanlık Divanının mütalâasına 
iştirak ediyorum. Komisyonumun vermiş oldu
ğu, ekseriyetle vermiş olduğu karara katılmı
yorum. Niçin? Çünkü, şimdi deniyor ki, Nisan 
tarihinde, 14 . 4 . 1967 tarihinde verilmiş olan 
ret kararı, izin verilmeme kararı Genel Kuru
run tasvibine hemen birkaç gün içinde arz edil
meliydi. Bu yapılmamıştır. Ancak 6 Haziranda 
bu arz edilmiştir. Hukukta bir kaide vardır. 
Biliyorsunuz, bir muamelenin noksanını orta
dan kaldıran sonradan yapılmış olan tasvip
ler, sonradan verilmiş olan icazetler bir mua
melemin eksikliğini ortadan kaldırır ve önce
den verilmiş olan tasvip mânasına gelir. Bina
enaleyh, Genel Kurul Haziran tarihinde de, 
6 Haziran tarihinde; 2 Nisan veya 4 Nisan, 

hatırımda kalmadı, 4 Nisanda izin verilmemesi-' 
ne mütedair olan Başkanlık Divanı kararını 
onaylamak, tasvilbetmek suretiyle bu muamele
deki gecikmeden doğan arıza ortadan kalkmış
tır. 

İkincisi, eğer ıbu sayın üye ıo tarihten sonna 
Senato toplantılarına katılmış, aramıza iştirak 
etmiş ve bu suretle kendisi samimiyetini ve va-
"rife görme hususundaki iyi niyetini ispat et
miş olsaydı o zaman dyeeeğimiz hiçbir cühet 
kalmazdı. Ve derdi ki, muamelede işte bu ba
kımdan veya bu bakımdan şöyle olmuş, arka
daşla gelmiş, artık bunun sıfatını kaldırmıya-
lım. Alman haiberlere yahut teıvatüren duyulan 
şeylere göre, kendisi halen Amerika'dadır. Bu
nu kontrol etmek imkânı yok. Sonra, mesele
nin şimdi efendim, kelimeleri, metinleri bir ta
rafa bırakalım, rica ederim, çocuk ©lmıyalım; 
yani; safiyetin yeri yok. Devlet meselesidir bu, 
Devletin para meselesidir bu. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri ve alkışlar) Tüzük hüküm
leri, tüzük şöyle söylüyor, burası »böyle burası 
öyle... Hayır, efendim (mahiyeti .anlaşılmıyan 
bir müdahale) Arz edeyim efendim, arz ede
yim. Bu arkadaş hakkında Türkiye'yi bölmek 
Kürtçülük gayeleri takilbetmekten dolayı bir 
dosya vardır, Anayasa ve Adalet Komisyonun
da. (Müdahaleler ve gürültüler) Bu komisyon
daki dosya bir alt komisyona havale edilmiş
tir; yasama dokunulmazlığı kaldırılsın mı? di-
ye... Beş Kişilik alt komisyon toplanmış, hak
kında, kendisinin de müdafaasını alarak... 

BAŞKAN — Sayın Artüs, bu konu ile ilgi
si yoktur. 

AMİL ARTUS (Devamla) — Malûmat ve
riyorum. 

... hakkındaki yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına karar vermiştir. Bu kaldırılma 
muamelesi üzerine Genel Kurulda mesele tet
kik edilirken bu zat ortadan kaybolmuştur. 
Kaybolmuştur, çünkü, komisyonun Genel Ku
rulundan çıkacak olan, hattâ buradan çıkacak 
olan kararın nasıl bir karar olacağını bildiği 
için ortadan kaybolmuştur ve bakın bir sene
dir kendisi yoktur. Biz hâlâ, acıaba Başkanlık 
Divanı şöyle mi yapmış, ıböyle mi yapmış?.. Ya
ni bugün siz bunun iznini temdit dahi etseniz 
bu yine gelmiyecektir Türkiye'ye. Gelemez 
Türkiye'ye. Gelemez; çünkü, muameleye mey
dandadır; ve 'arkadaşları mahkûm olmuştur. 
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Vaziyet 'budur. [Anayasa Komisyonu »bir (hususu 
Askerî mıaJhkemeden sormuskır. Onun cevabıma 
intizaren mesele neticelenmemiştir. Mesele bun
dan ibarettir. Hürmetlerimle. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Başkanlık 
Divanından bir sorum v<ar efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika 'Sayın Küçük. Şim
di muhtelif üyeler yeniden söz istiyorlar, ye
terlik 'önergesi vardır. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Yeterli
ğin aleyhinde söz istiyorum. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Başkanlık 
Divanı 1 Haziranda bu arkadaşa maaş vermiş 
midir? Vermişse kendi kararını kendisi iptal 
etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler bizim Anayasa 
ve İçtüzük sistemimizde Anayasa Mahkemesi
ne başvurma [haileni imkânım veren bir konu 
karşısındayız. Yani sadece Anayasa değil, İç
tüzükte yapacağımız en ufak bir yanlışlık, İç
tüzüğe 'aykırı hareketten dolayı Anayasaya 
başvurma imkânını veren bir konu ile karşiikar-
siyayız. Bu sebeple Başkanlık meselede en has
sas dikkatini kullanacaktır. 

Verilmiş bir yeterlik önergesi vardır, söz 
istiyen arkadaşlarımız da vardır, yeterliği oku
tacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, yeterliğin onaylanma

sını rica ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Üye 

Amil Artus-

BAŞKAN — Muhtelif arkadaşlarımız da 
söz istemiş bulunmaktadırlar. Sayın Eyidoğan 
yeterlik aleyhinde ilk sözü istiyen üyedir. 

Sayın Eyidoğan, yeterlik aleyhinde 'buyu
run. 

Bir dakika Sayın Eyidoğan. Çalışma müdde
timiz bitmiştir. Yüksek Heyetten bu konunun 
sona ermesine değin görüşmelere devam edip 
edilmemesi hususunu oylıyacağım. Devamı hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz 
Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Arka
daşlar, bir hukuk Devleti olduğumuzu unutmıya-
lım. Anayasa ve İçtüzük hükümleri, yalnız üye-

j nin üyelik vasfı ile, üyelikten ıskatı ile ilgili de
ğildir. Onu seçen milletin ve temsil ettiği Bü
yük Türk Milletinin âmme 'hukuku ile ilgili ol-

I duğunu iyi düşünelim. Acelemiz yoktur. İzinsiz 
I olarak hak etmediği günlerin maaşı nasıl olsa za-
I ten kesiliyor. Adam raporumu postalıyorum, di-
I yor, rapor gelecek. (A. P. sıralarından, ne zaman 
I gelecek, sesleri.) Müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Divanın bu 

mevzu üzerinde ve karar safhalarında yüzde yaz 
I İçtüzüğe uygun hareket ettiği de tavazzuh etmi

yor. Kararlarının da zamanında Genel Kurul ka
ran ile teyidedildiği, edilmediği görüşüldü. Or
tada. Diğer taraftan adamın burada ikametgâhı 
var, evi var. Sorarız. Çoluğu, çocuğu ne ile geçi
niyor, ne yapıyor, ne ediyor, diye. Beyrut'ta Bü
yükelçimiz var, adamın vaziyetini tetkik eder, has
ta mıdır, değil midir, nerede tedavi oluyor diye. 
Bunlar anlaşılabilir. Kendisine yapılan tebligat, 
senin mazeretin kabul edilmedi... 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Yeter
lik aleyhinde görüşünüz. 

BAŞKAN — Yeterliğin gerekçesini söylüyor. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Görmedik, telgrafın metnini görmedik, 
bunu görmemiz lâzım. Senin iznin bitti, mazere
tini ve izin talebini Divan karariyle reddediyorum 
dedik mi? Yok... Metni görelim den di mi? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Den
di, dendi. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Başkanlık 
Divanının kararı ile mi reddediyoruz diye mi di
ye tebligat yapıldı? Genel Kurul kararı ile redde
diyoruz diye mi tebligat yapıldı? (Mahiyeti anla-
şılmıyan müdahaleler.) Bunları göremedik, bu 
metni de görmedik. Müsaade buyurun bunları gö
relim, ona göre karar verelim. İki sene masuniyet 
dosyasını bekletirken bunu bekletmek için de ni-

I ye bir hafta veya birkaç gün sabredemiyoruz, 
niye acele kifayet kararı veriyoruz? Bir arkadaşı 
ıskat... Şu vaziyeti olan olur, bu vaziyeti olan olur, 
bugün ona olur, yarın bana our. Niçin böyle 
yaparsınız, arkadaşlar? (Müdahaleler) Müsaade 
buyurun. Bir kere Başkanın mumaileyh arkadaşa 
tebliğinin metnini görelim, ondan sonra müzake
re edelim. Mesele tavazzuh etmemiştir, arkadaş
lar. Müzakerenin devamına taraftar olduğumu 
arz ederim. 



C. Seratosu B : 93 22 . 7 . 1967 0 : 1 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu. Sayın 
Eyidoğan yeterlik aleyhinde konuştu. Yeterlik 
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir? 

Şimdi biraz önce okunan Komisyon raporu 
vardır. Bir de, iki sayın üyenin vermiş olduğu 
önergeler vardır. Bu önergeleri de okutayım. 

Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına 5 aya ya

kın bir zaman içinde katılmamış bulunan Bitlis 
Üyesi Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun üyelik sıfatı
nın düşmesi hususunun oya arzını dileriz. 

Hatay Eskişehir 
Mustafa Deliveli Ömer Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ziya Şerefhanoğlu'nun 35 günlük izninden 

sonra gelmemiştir. İzinsiz olarak dört aya yakla
şan zaman geçmiş olduğu sabit olmakla Cumhuri
yet Senatosu üyeliğinin, izin süresi sonu düş
müş olduğunun kabulünün oya arzını teklif ede
rim. 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Şu anda yeni bir önerge gel
miştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Muamelenin .tamamlanması için Ziya Şeref -

hanoğlu'na bir mehil verilerek savunmasının alın
masını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Üç önergeden en aykırısı ve esa
sa müessir olacak mahiyette görülen önerge 
Sayın Hazer'indir. Hazer'in önergesinden sonra 
komisyon raporunu oyunuza arz edeceğim. Ko
misyonun raporu reddedildiği takdirde Sayın 
Ömer Ucuzal ile Sayın Deliveli'nin önergesini 
oylıyacağım. Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı'nm öner
gesi Anayasaya aykırılığı sebebiyle oylanamı-
yacaktır. Sebep şu : Üyelik sıfatı, üyeliğin düş
mesine Cumhuriyet Senatosunda karar verildi
ği tarihte düşer. Ondan önce, ki her hangi bir 
tarihe teşmili müminin değildir. Halbuki siz, 
önergenizde izinsiz addedildiği tarihten itibaren 
üyelik sıfatının düşmesi gerekli, diye bir öner

ge Veriyorsunuz iki, bu mümkün değil, bunu oy-
lıyamıyaeağım şimdi. 

ÖMER LÛTFt BOZCALI (izmir) — Ben 
öbürlerine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Muameleye tabii kılmıyacağıın, 
zaten. Komisyon raporunu oylamadan önce Sa
yın Hazer savunma hakkına taallûku hasebiyle, 
üyelik sıfatı gibi önemli bir konuyla ilgili bulu
nan üyeye kendisini «savunma imkânı», «savun
ma» değil, «savunma imkânı» nm verilmesini; 
bu «savunma imkânı» bizzat da bulunabilir, ya
zıyla da yapılır. Bu imkânın verilmesini istiyen 
önergeyi tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim. 

(Kars Üyesi Mehmet Hazer'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN —• «Savunma hakkı» nm veril
mesi hususunu istiyen Sayın Hazer'in önergesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun raporunu oylarınıza arz edece
ğim. Anayasa ve Adalet Komisyonumuz, Baş
kanlık Divanının talebinin reddini istemiştir. 
Bu reddi istiyen komisyon raporunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ko
misyon raporu reddedilmiştir. 

Sayın Ucuzal ile Sayın Deliveli'nin önerge
lerini tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Ömer Ucuzal ile Mustafa Deliveli'nin öner
geleri tekrar okundu.) 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Senatör) — Sayın 
Başkan, hatalı oluyor, 4 Nisan diye koysalar. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutayım efen
dim. 

(Ömer Ucuzal ile Mustafa Deliveli'nin öner
geleri tekrar okundu. )i 

BAŞKAN — Yani, beş aya yakından, de
vamı ifade ediyor. Şu tarihte düşer, diye bir 
işaret yok. Olsaydı zaten oylamazdım. Demin 
de ifade ettim, Anayasa hükümlerine göre, 80 nei 
maddesinin âmir hükümlerine göre, üyelik sı
fatı buradaki karar tarihinden itibaren ancak 
düşebilir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
beş aydan beri özürsüz katılmadığı bir vakıa de
ğildir. Nisanın dördüne kadar kendisine Yüce 
Heyet izin vermiştir. O zamandan bu yana beş 
ay geçmemiştir, arz ederim. 

BAŞKAN — Mühim olan şu veya bu zaman 
değildir, bir önergeyle üyelik sıfatının düşmesi 

- 4 4 6 -
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istenmektedir. Üyelik sıfatının düşüp düşmiye-
ceği hususunda Yüksek Heyetiniz şimdi kara
rınızı vereceksiniz. Bu önergeyle, üyelik sıfatı
nın düşürülmesine karar verilmesi istenmekte
dir. Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 9 oya karşı ortalama 
41 oyla önerge kabul edilmiştir. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — O hal
de salonda 50 kişi var.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Akif 

(7 üye yoklama istemi ile ayağa kalktılar.) 
BAŞKAN — Sayın 7 üye ayağa kalkmak su

retiyle yoklama yapılmasını istemiş bulunduğun
dan yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sorumuz 

var efendim. 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Çoğun

luk olmıyan bir Genel Kurulda soru sormak v. s 
olamaz. İçtüzük hükümlerine göre. (Alınmış 
karar var sesleri) Alınmış kararı okuyalım efen
dim. Zaptı sabık hakkında konuşulabilir. 
«Cumhuriyet Senatosuna intikal eden kanun 
tasarılarının görüşülmesini temin maksadiyle 
Pazartesi günü saat 15.00 te yapılacak Genel Ku-

Bey, siz bari böyle söylemeyin. (Mahiyeti anla-
şılmıyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Bir dakika... Cumhuriyet Se
natosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şerefhanoğlu'-
nun üyelik sıfatının kaldırılmasına 9 oya karşı 
41 oyla karar verilmiş bulunmaktadır. 

'Saat 15.00 te toplanmak üzere ibir*leşmıe ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

• 

rul toplantısının, saat 19,30 a kadar uzatılması
nı; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve gerekti
ği 'takdirde Cumıartesi günü de salbaJh 10.30-13.00, 
öğleden sonra 15.00-19.30 saatleri arasımda topla
nılması hususu Danışma Kurulu kararı olarak 
Genel Kurula arz edilmiş ve bu karar istihsal 
edilmiştir. Şu anda bu karar bitmiştir. Bittiği
ne göre, İçtüzük hükümleri gereğince karar al
mak da mümkün bulunmadığı cihetle İçtüzüğü
müz hükümlerine göre 25 . 7 . 1967 Salı günü 
saat 15 00 te topla nılmak üzere {Büıflıcışimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 15,16 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, gündeme devam ediyoruz. 

5. — YOKLAMA 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya 
Nami Şerefhanoğlu'nun izin durumuna dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/585) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 
X I . — Kalkınma plânının uygulanması esas

larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) [Dağıtma tarihi : 20 . 7 . 1967] 

P7 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X 1. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'

ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Kültür An
laşması» nm onaylanmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Senatosu 
1/792) (S. Sayısı : 985) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1967] 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kral
lığı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (S. Sayısı : 986) [Dağıtma tarihi : 
19 . 7 . 1967] 



Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun izin 
durumuna dair Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /585) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 7.6. 1967 

Esas No. : 7999/177 
Karar No. : 135 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis üyesi Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun izinsiz, özürsüz ve aralıksız 
olarak iki ayı mütecaviz bir zaman Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına katılmadığından; hak
kında Anayasanın 80 nci maddesi gereğince gerekli işlem yapılmak üzere, içtüzüğün 149 ncu 
maddesi uyarınca Komisyonumuza gönderilen, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 6 Haziran 1967 
tarihli ve 7999 sayılı tezkerelerine bağlı 31 Mayıs 1967 tarihli ve 25 sayılı Başkanlık Divanı kararı 
ve muameleli dosya, Komisyonumuzun 7 Haziran 1967 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere 
oltmdu. 

I) Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 31 Mayıs 1967 tarihli ve 25 sayılı Kararına esas, 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun Cumhuriyet Senatosu çalışmaları
na katılmadığı hakkında düzenlenen dosyanın tetirinden : 

ı - Ziya Nami Şerefhanoğlu'nun Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına müracaatla, 23 Şubat 1967 
tarihinden başlamak üzere yirmi günlük izin istediği ve bu talebin, Başkanlık Divanının 
22 Şubat 1967 tarihli ve 17 sayılı Kararı ile Genel Kurula arz edilip, Genel Kurulun 28 Şu
bat 1967 tarihli ve 39 ncu Birleşiminde kabul edilerek yirmi gün izinli kılındığı, 

ıı - Yirmi günlük izninin nihayete ereceği 14 Mart 1967 tarihinden bir gün öncesinin tarihini 
(13 Mart 1967) taşıyan bir yazı ile Berlin'den, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına müracaatla, iz
ninin onbeş gün daha uzatılmasını istediği ve bu talebin, Başkanlık Divanının 29 Mart 1967 tarih
lî ve 20 sayılı Karan ile Genel Kurula arz edilerek, Genel Kurulun 4 Nisan 1967 tarihli 48 nci 
Birleşiminde kabul edilip, 15 Mart 1967 tarihinden itibaren izninin onbeş gün daha uzatıldığı, 

III - Onbeş gün daha uzatılan izninin nihayete erişinden (29 Mart 1967) beş gün sonrasının 
tarihini (3 Nisan 1967) taşıyan bir yazı ile Beyrut'tan, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına mü
racaatla, seyahatini Orta ve Uzak - Doğu memleketlerine teşmil edeceğinden 5 Nisan 1967 tari
hinden başlamak üzere izninin iki ay daha uzatılmasını sitediği ve bu talebin, Başkanlık Diva
nının 14 Nisan 1967 tarihli ve 21 sayılı kararı ile reddedilerek kendisine 14 Nisan 1967 tarihli 
bir telgraf ile, Cumhuriyet Senatosu Başkanınca bildirildiği, 

IV - Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 30 Mayıs 1967 tarihli ve 907 sayılı bir yazı ile Ge
nel Sekreterlikten, iki aydan beri Genel Kurul toplantılarına iştirak etmiyen Ziya Şerefhanoğlu'nun 
durumunun tesbitini istediği, 

V - Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 30 Mayıs 1967 tarihli ve 908 sayılı bir yazı ile ikinci 
T>ir emre kadar Ziya Şerefhanoğlu'nun maaş ve ödeneklerinin verilmemesini emrettiği, 

VI - Genel Sekreterliğin, yukarda belirtilen Başkanlık emri üzerine yoklama defterlerinin 
tetkikinden adı geçenin 28 Mart 1967 tarihinden 30 Mayıs 1967 tarihine kadar geçen iki ay-
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dan beri Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına katılmadığının tesbit edildiğini, 30 Mayıs 1967 
tarihli ve 7999 sayılı yazı ile Başkanlığa bildirildiği, 

V n - Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 31 Mayıs 1967 tarihli 31 nci toplantısın
da adı geçenin Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına katılmama durumunu teşekkür ederek, iki 
aydan beri izinsiz, mazeretsiz ve aralıksız Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına katılmamış ol
masından dolayı ödenek ve yolluklarının ikinci bir emre kadar ödenmemesi hakkında Başkan
lıkça Muhasebe Müdürlüğüne yazılan yazının yerinde olduğuna ve izinsiz, özürsüz ve aralık
sız olarak iki ayı mütecaviz bir zaman içinde Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına katılmadığı 
anlaşılmakla hakkında Anayasanın 80 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 149 ncu maddeleri 
gereğince evrakının Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmesine karar verildiği, 

VÎII - Genel Sekreterliğin 1 Haziran 1967 tarihli ve 7999 sayılı yazı ile, izin talebinin Baş
kanlık Divanınca reddedildiğine dair Ziya Şerefhanoğlu'na çekilen 14 Nisan 1967 tarihli ve 7644 
sayılı telgrafın adı geçene ulaşıp ulaşmadığının tetkikini T.B.M.M. PTT Müdürlüğünden iste
diğini, 

IX - T.B.M.M. PTT Müdürlüğünün, çok ace^ kaydı ile gönderilen Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının 14 Nisan 1967 tarihli telgrafının ilgiliye ulaşmış olduğunu Genel Sekreterliğe 
3 Haziran 1967 tarihli ve 265 sayılı yazı ile bildirdiği, 

X - Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca, Ziya Şerefhanoğlu'nun iki ay izin talebine mütedair 
Başkanlık Divanının 14 Nisan 1967 tarihli ve 21 sayılı ret kararının, 6 Haziran 1967 tarihli 
66 ncı Birleşimde Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna arz edilip, Genel Kurulca redde dair olan 
bu kararın aynı birleşimde kabul edildiği, 

anlaşılmıştır. 

Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 145 nci maddesi, on güne kadar olan 
izin taleplerinin Başkan tarafından karşılanabileceğini ve on günden fazla izin taleplerinin de Ge
nel Kurulca karara bağlanacağını âmirdir. 

Anayasanın 80 nci maddesi hükmünü tekrar eden Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 149 ncu 
maddesinin birinci fıkrası ise, Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve aralık
sız olarak bir ay katılmıyan üyenin üyeliğinin Genel Kurul kararı ile düşeceğini hükme bağla
mıştır. 

Keza, yine Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 6 ncı maddesinde Başkanlık Divanının görevleri 
tadadedilirken, üyelerin izin işlerine bakmak da bu görevler arasında gösterilmiştir. 

Arz edilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri muvacehesinde, Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Ziya Şerefhanoğlu hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı karan ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı uygulaması tetkik olunduğunda; adı geçenin 5 Nisan 1967 tarihinden itibaren 
iki aylık izin talebine mütedair yazısının, Başkanlık Divanınca, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
145 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kabul yahut ademikabulü için Genel Kurula arz edil
mesi gerekirken, bu İçtüzük hükmünün yerine getirilmediği ve talebin reddine dair olan, Baş
kanlık Divanının 14 Nisan 1967 tarihli ve 21 sayılı Karar?, ile yetinilerek, bu kararın ilgiliye teb
liğ olunduğu ve bundan böyle geçen sürede de (Divan kararında mebdei 28 Mart 1967 kabul edil
miştir.) adı verilen üyenin, Anayasanın 80 ve İçtüzüğün 149 ncu maddeleri gereğince bir aydan 
fazla izinsiz, özürsüz ve aralıksız olarak Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına devam etmemiş ka
bul edildiği ve bu iddia ile hakkında gerekli işlem yapılmak üzere dosyasının komisyonumuza ha
vale edildiği görülmektedir. 

Bu duruma göre, İçtüzüğün 145 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince on günü mütecaviz 
izin talepleri Genel Kurula arz edilmek gerekirken, Üye Ziya Şerefhanoğlu'nun 5 Nisan 1967 ta-
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rihli olup, iki aylık izin talebine mütedair yazısı, İçtüzüğün 6 ncı maddesi uyarınca Başkanlık Di
vanınca tezekkür edilmiş ve fakat Genel Kurula (Teamül olduğu üzere ilk birleşimde) işaret edi
len 145 nci madde hükmü uygulanmıyarak arz edilmemiş ve Başkanlık Divanının talebin reddine 
dair olan 14 Nisan 1967 tarihli ve 21 sayılı Kararı yeterli görülüp, bu karar ilgiliye tebliğ edil
miştir. 

Ancak, içtüzüğün 145 nci maddesinin ikinci fıkrası muvacehesinde, on günü mütecaviz izin
ler hakkında uygulamada karşılaşılan Başkanlık Divanı kararları, içtüzüğün 6 ncı maddesi uya
rınca Cumhuriyet Senatosu çalışmalarını düzenleyici bir görüş mahiyetinde olduğundan Divanın 
bu izin talebi hakkındaki kararı da, içtüzük gereğince yetkili ve hukukî sonuç doğuran bir ka
rar değildir. Dolayısiyle de komisyonumuza mııhavvel bu konudaki Başkanlık Divanının 14 Nisan 
1967 tarihli kararı da hukukî sonuç doğurmamış tır. 

Hal böyle iken, konumuzda Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı, Divan kararını yeterli ve hukukî sonuç veren bir karar kabul edip, işlemlerini bu 
espri dâhilinde yürütmüş, üyenin aylık ve ödeneklerini ikinci bir emre kadar kestirtmiş ve niha
yet 31 Mayıs 1967 tarihinde de adı geçeni, 28 Mart 1967 tarihinden 30 Mayıs 1967 tarihine ka
dar ki iki ayı mütecaviz sürede Anayasanın 80 ve Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 149 ncu 
maddeleri gereğince izinsiz, özürsüz ve aralıksız olarak, Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına ka
tılmamış kabul ederek, üyeliğinin kaldırılması hususunda gerekli işleme yönelmiştir. 

izin talebinin içtüzük gereğince Genel Kurula arz edilmesi ise, Başkanlık Divanınca adı geçe
nin üyeliğinin düşmesi hakkında gerekli işlem için dosyasının komisyonumuza havale edilmesi
nin kararlaştırıldığı tarihten (31 Mayıs 1967) altı gün sonra, yani 6 Haziran 1967 tarihindedir. 

Buna göre, üye Ziya Şerefhanoğlu'nun, mebdei kabul edilen 28 Nisan 1967 tarihinden, üyeliği 
hakkında içtüzüğün 149 ncu maddesi uyarınca Başkanlık Divanınca karar alındığı 31 Mayıs 
1967 tarihine kadar geçen sürede ki hukukî durumu, adı geçenin izinsiz ve mazeretsiz olarak 
kabulüne mânidir. Adı geçen içtüzüğe uygun talepte bulunmuş fakat, içtüzüğün 6 ncı maddesi 
uyarınca bu işlerin icrası ile görevli Başkanlık Dîvanı, işlemi gerekli şekilde sonuçlandırmıya-
rak içtüzük hükümleri muvacehesinde hukuld sonuç doğurmıyan kendi kararını ilgiliye tebliğ 
edip, Genel Kuruldan karar almıyarak ve böyle bir karar henüz alınmadığı için de icabeden 
tebligatta bulunmıyarak muameleyi tamamlamamıştır. Burada bahis konusu olan süre, yani İM 
aylık izin talebine mütedair tezkere tarihinden (5 Nisan 1967), talebin, içtüzük hükümleri mu
vacehesinde kabul yahut ademikabulüne yetkili mercîce (Genel Kurulca) reddedildiğinin ilgili
ye bildirildiği 6 Haziran 1967 tarihine kadar geçen süre, içtüzüğün 6 ncı maddesi gereğince Baş
kanlık Divanının, işlemin ikmaline - görevin icrasına - ait geçmiş süre olarak kabul edilmek ica-
beder. 

Kaldı M, Genel Kurul 6 Haziran 1967 tarihinde kendisine arz edilen bu iki aylık izin talebi
ni, Başkanlık Divanının ret kararına rağmen kabule yetkili idi ve kabul de edebilirdi. ; 

imdi, Anayasanın 80 ve içtüzüğün 149 ncu maddelerinde öngörüldüğü üzere Cumhuriyet 
Senatosu çalışmalarına izinsiz, özürsüz ve aralıksız katılmama, 6 Haziran 1967 tarihli Genel Ku
rul kararının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren, taMbedilecektir. 

NETİCE : 

5 Nisan 1967 tarihinden başlamak üzere İM aylık izin talebi, içtüzüğün 145 nci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince Genel Kurula arz edilip, kabul yahut ademikabul kararı alınmadan, Di
vanın 14 Nisan 1967 tarihli ve 21 sayılı Kararına müsteniden, Başkanlık Divanının 31 Mayıs 
1967 tarihli ve 31 sayılı Karan ile; 28 Mart 1967 tarihinden 30 Mayıs 1967 tarihine kadar Cum
huriyet Senatosu çalışmalarına izinsiz, özürsüz ve aralıksız katılmamış kabul edilip hakkında 
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Anayasanın 80 ve İçtüzüğün 149 ncu maddeleri gereğince, dosyasının Komisyonumuza gönderil
mesi kararlaştırılan, Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Ziya Şerefhanoğlu hakkındaki bu karar, 
mesnet ittihaz ettiği Divan kararının İçtüzük muvacehesinde hukukî sonuç doğurmamış bulunma
sı sebebiyle, İçtüzüğe uygun görülmemiş ve adı geçenin, söz konusu İM ayı mütecaviz sürede ki 
hukukî durumunun, izinsiz ve özürsüz kabul edilmesine mâni olduğu sonucuna varılmıştır. 

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

Balkan Bu Raporda Sözcü 
Ay dm Diyarbakır Tabiî Üye Tabiî Üye 

O. 8. Sarıgöllü 8. Cizrelioğlu 8. O'Kan M. Ataklı 

Hatay Niğde Samsun Sivas 
M. Deliveli K. Bayhan R. Rendeci R. öçten 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 


