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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

81 nci Birleşim 

18 .6 .1970 Perşembe 

içindekiler 
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3. — Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Üyesi Osman Gümüşoğlu; DİSK'e 
bîlğlı sendika üyelerinin istanbul'da meydana 
getirdiği olaylara ve yurtta devam edegelmek-
te bulunan hâdiselere, bâzı Devlet kuruluşları
nın icrasının yetkilerine müdâhalesine temasla, 
memleketin bir anarşiye sürüklenmekte bulun
duğunu, bütün partilerin ve kuruluşların elele 
vererek ayaklarımızın altından kaymak tehli
kesi ile karşılaşan topraklarımızın korunmasını 
istedi. 

Opera kanunu tasarısını görüşmek üzere, ta
sarının havale edildiği komisyonlardan seçile
cek beşer üyenin iştiraki ile bir geçici komis
yon kurulmasına dair Bütçe ve Plân Komisyo
nu Başkanı Yiğit Köker'in önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan dörder üyenin iş
tirak edeceği bir geçici komisyon kurulmasına 
dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı A. 
Nusret Tuna'nın önergesi okundu ve kabul 
olundu. 

Japonya temsilciler ve müşavirler Meclis 
başkanlarının, T. B. M. Meclisinden bir heyeti 
Japonya'ya vâki davetinin kabulünün uygun 
olacağına dair Müşterek Başkanlık Divanı ka
ran taısvibolundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzılarına 
isin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi okun
du ve izinler kabul edildi. 

2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasa
rı FI açık oya sunuldu ve kabul olundu. 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun 
tÜşansı görüşüldü ve kabul edildi. 

18 Haziran 1970 Perşembe günü saat 15,00x 

te toplanılmak üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünaldı Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Barutçuoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, Türk Havayollarına dair, ya-

2. — GELEN KÂĞITLAR 

zili soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/676) 

Tasanlar 

1. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) (Müddet 1 er ay) 

2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine, bir maddesinin kaldınlmasma ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Sena

tosu 1/1125) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlanna) (Müddet 1 er ay) 

3. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet Senatosu 
1/1126) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İs
kân, içişleri, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Piân komisyonlanna) (Müddet 18 er gün) 

4. — Genelkurmay Başkanının görev ve yet
kilerine ait kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/181; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (Anayasa ve 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) (Müddet : 22 şer gün) 

»>9<t 

— 360 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 81 nci 
Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER 

1. — İstanbul Üyesi Ekrem Özdenin; gecen 
birleşimde yapılan işari oylamada Başkanın, İç
tüzüğün 106 ncı maddesine uygun uygulamada 
bulunmadığına dair demeci. 

BAŞKAN — Geçen tutanak hakkında söz 
talebi var. Sayın özden, içtüzüğümüzün 115 nci 
maddesi hudutları içinde zâtıâlinize söz veriyo
rum. Buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, geçen 
oturumda bir tasarının oylanması yapılmış bu
lunuyordu ve Başkanlık mahallini de Sayın 
Ünaldı işgal ediyorlardı, işari oyla yapılan oy
lama sonucu, Başkan tarafından «kabul edildi» 
diye tebliğ edildi. Bunun yanlış olduğunu ve 
işari oylama sonucunun neden ibaret olduğunun 
bildirilmesini rica ettim. Kendileri, bu oylama 
sonucunun neticesinin bildirilmesi mecburiyeti 
olmadığını, Başkanlık Kürsüsünden ifade etti
ler. Halbuki, işari oyun, İçtüzüğün 106 ncı 
maddesi mucibince, ne şekilde taayyün edeceği 
hakkında sarahat mevcuttur, içtüzüğümüzün 
106 ncı maddesine g"öre işari oyları Başkanla 
kâtipler birlikte sayarlar. Bu ibare gayet sa
rihtir. Başkanların oturduğu yerde, hemen kal
dırılan elleri sayarak arkasından «kabul edil
miştir» yahut «reddedilmiştir» diye bir beyan
da bulunmalarına imkânı hukukî yoktur. Neden 
yoktur? Çünkü, maddede; «işari oyları Baş
kanla, kâtipler birlikte sayarlar.» denilmekte
dir. Kâtiplerin, sayma neticelerini Başkana bil
dirmemesi, sonucunda yalnız ve yalnız Başka
nın sayarak işari oy neticesini tefhim etmesi, 
bu fıkraya uygun değildir. Sonunda, «bunlar, 
el kaldırmak sureti ile verilen oyların miktarın-

Müzakere nisabımız mevcudolması dolayısiy-
le müzakerelere başlıyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

da anlaşamazlarsa», diyor. Demek, anlaşmak 
veya anlaşmamak kâtiplerle Başkanın istişare 
etmesinden sonra hâsıl olacak bir neticedir. Ço
ğunluğun mevcudoluşunda Şüpheye düşerlerse 
veyahut 5 üye tarafından ayağa kalkmak sure
ti ile oylama istenirse ayağa kalkmak usulüne 
başvurulur. 

Şimdi, geçen seferki oylamada ekseriyet yok 
idi ve Başkan oylamanın sonucunu, kâtip arka
daşlarımızla istişare etmeden yalnız kendisinin 
görgüsüne göre, beyan etti. Bu beyan yanlıştır. 
Kanunumuza uygun değildir. Nitekim, Anayasa 
Mahkemesi... 

BAŞKAN — Sayın Özden, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Beyanlarınız neticesinde Riya
set, İçtüzük hükmü bakımından, zatıâlinizin 
115 nci maddeye değil, 6 ncı maddeye istinat et
tiğinizi tesbit etmiş bulunmaktadır. Müsaade 
ederseniz, içtüzüğün 6 ncı maddesinin 6 ncı 
fıkrasını okuyorum. 

«Başkanlık Divanı üyeleri hakkında tek ba
şına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapıla
cak itiraz veya şikâyeti Divana dâhil üye sayı
sının 2/3 çoğunluğu ile inceleyip karara bağla
mak» vazifesini Başkanlık Divanına içtüzüğü
müz vermiştir. 

115 nci madde ise, bir sayın üyenin bir ev
velki birleşimde bizzat kendisinin yapmış ol
duğu bir konuşmanın tashihini icabettiren bir 
hükümdür, içtüzüğü bu bakımdan zâtıâlinize 
bildiriyorum. Konuşmalarınızı bu hudut için
de toparlamanızı istirham ediyorum efendim. 
Buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Benim dile
ğim şudur; Başkanlar, İçtüzük hükümlerini cid-
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dî olarak tatbik ederlerse, hiç şüphesiz, Ana
yasa Mahkemesi «Tüzük hükümlerine uygun 
değildir» diye mütemadiyen böyle iptal karar
ları vermez. Eğer başkanlar, içtüzük hüküm
lerini bilerek, okuyarak, görerek, tatbikattan 
aldıkları neticeleri de göz önüde tutarak, işleri 
tanzim ederlerse, tanzim buyururlarsa diyelim; 
hiç şüphesiz M, burada bu neticeler hâsıl ol
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen seferlerde de 
biz bu mevzu üzerinde durduk. Fakat nazarı 
itibara alınmadığını görüyorum. Başkanların 
içtüzük hükümlerini bilhassa işari oylarda na
zarı dikkate alarak tatbikatı buna göre yap
malarını rica ediyorum. Anayasa Mahkemesi
nin tesbit ettiği meseleler, bugün ve bundan 
birkaç gün evvel Anayasanın tadili dolayısiyle, 
gözümüzün önüne gelmiştir ve mütemadiyen di
yoruz ki; Meclislerin itibarını takviye edelim, 
Meclislerin muteber şekilde işledikleri anlaşılsın. 
Bizler, Başkanlık Divanları, bizzat başkanlar; 
Anayasaya, içtüzük hükümlerine riayet etmez
lerse Meclislerin itibarı bu suretle tezelzüle uğ
rar. 

BAŞKAN — Sayın özden, sadede girmenizi 
ve konuşmanızı bitirmenizi rica ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Binaenaleyh, 
g-eçen seferki yapılan ususüzlüğün Başkanlık 
Divanında müzakere edilmesini ve yeniden oy
lama yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın özden. 
MEHMET tTOALDI (Adana) — Sayın öz

den, tamamen usulsüz bir konuşma yaptılar. Ben, 
bir sataşma dolayısı ile huzurunuzu işgal edip 
sizi yeni bir huzursuzluğa, usulsüzlüğe sokmamak 
için söz almıyorum. Fakat tamamen Tüzüğe 
aykırı bir konuşma yaptılar. Zaptı sabık hak
kında böyle konuşma olmaz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hakkımı 
kullandım. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, bu hassasiyetinize 
çok teşekkür ederim. Fakat Riyaseti dikkatle 
takibetmiş olsaydınız, söz verirken, içtüzüğün 
115 nci maddesi hudutları dışına çıkılmamasını 
bizzat Riyaset rica etmiş bulunmaktadır. 
Konuşma esnasında, konuşmanın sadet dışı 
ve içtüzük hükümlerine uygun olmadığını da 
zabıtlara tescil ettirmiş bulunuyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben de zatıâlinize teşekkür ede
rim efendim. 

2. — Kars Üyesi Mehmet HazerSn; son gün
lerde memleketin her tarafında kuraklık oldu
ğuna, hayvan yetiştiricilerinin büyük sıkıntı
lara ve kayıplara uğrayacağına, buna bugünden 
tedbir alınması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Hazer, «mevsim geçmek üzere olduğu halde, 
canlı hayvan fiyatları ve nakliye ücretleri ayar-
lanmamıştır» diyerek bu konuda gündem dışı 
bir konuşma talebetmektedirler. Kendilerine 
5 dakikayı geçmemek üzere söz veriyorum. 

Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; malûm olduğu üzere 
son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bir 
kuraklık hüküm sürmektedir. Gerek bu sebep
le, gerekse piyasada aranan tüccarın bulunma-
maması yüzünden bâzı istihsal bölgelerinde 
canlı hayvan fiyatları günden güne düşmekte, 
Devletin elindeki imkânlar ve Devlet kuruluş
ları, bu piyasanın tanzimi ve desteklenmesi hu
susunda her hangi bir tedbir almamakta ve bir 
yardımda bulunmamaktadır. Buna ilâveten can
lı hayvan nakli ücretleri de son yıllarda üç misli 
kadar yükseltilmiştir. Meselâ, eskiden Kars'
tan Ankara'ya 800 liraya canlı hayvan nakleden 
bir vagon ücreti son günlerde alman bir karar
la 2 600 liraya çıkarılmıştır. Böylece müstahsil, 
kuraklığın tesiri ile hayvanını satmak duru
mundadır. Navlun ücretleri arttığı için alıcı bu
lunamamakta ve başka bir ihraç tedbiri, nakliye 
tedbiri de alınmadığı için bu istihsal bölgelerin
de sadece kaçakçılar faydalanmakta ve Devle
tin resmî yollarla, kanun yollariyle yapması, 
teşvik etmesi mümkün olan ihracatı, kaçakçılar 
açıkça ve bol bol yaparak müstahsili sömürmek
te ve piyasayı alt üst etmektedirler. Mesele 
Çok ciddidir, mevsim geçmek üzeredir. G-erek 
navlun ücretlerinin tanzimi gerek Devlet kuru
luşlarının piyasaya müdahalesi için Hükümetin 
Haziran ayının bitmek üzere olduğu bu zaman
da, ciddî, seri ve etkili bir karar alması lâzım
dır. Bu hususu Yüksek Heyetiniz vasıtasiyle 
Hükümete iletmek için huzurunuzu işgal ettim, 
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Hükümeti vazifeye çağırıyorum. Geçen sene 
olduğu gibi eğer vaktinde tedbir alınmazsa yine 
şikâyetler Hükümet kapısında toplanacak, yine 
bakanlar bu mesele için uğraşacak, yine bir
takım kredi tedbirleri alınacak fakat iş işten 
geçmiş olacaktır. 

Bu itibarla, Sayın Ticaret Bakanı buradalar, 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Devlet Tiyatrosu kuruluş kanunu tasa
rısının, evvelce Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü kanunu tasarını görüşmek üzere 
teşkil edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Yiğit 
Köker'in önergesi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşla
rını takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ku

ruluşu hakkında kanun tasarısını görüşmek üze
re Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
16 . 6 . 1970 tarihli 80 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonda ayni ka
nuna paralel olarak hazırlanmış bulunan 5441 
sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bir 
maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısının 
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... önerge kabul edilmiştir. 

2. —• İller Bankası ve sorumlu kişiler hak
kında kurulan Araştırma Komisyonunun çalış
malarına İstanbul'da da devam edebilmesi için 
üyelerinin izinli sayılmalarına dair komisyofi baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi takdim edi
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
iller Bankası ve Simel Şirketinin sorumlu 

kişileri konusunda kurulan Araştırma Komisyo-

bilhassa Sayın Ticaret Bakanının ve ülaştırnıa-
Bakanınm ciddî olarak mesele üzerine eğilmele-
rini ve bu geçmekte olan mevsimi değerlendire-

j rek müstahsili müşkül durumdan kurtarmala-
; rını rica ediyorum. 
I Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
| BAŞKAN — Sayın Hazer, teşkkür ederim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I nu halen Ankara'da çalışmalarına devam etmek
tedir. Bu konudaki çalışmalara istanbul'da de
vam edebilmek için Genel Kurulca yetki veril
mesini ve araştırmanın devamı müddetince Ge
nel Kurula katılma yönünden üyelerin izinli 
sayılmaları için gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge üze
rinde söz istiyen sayın üye?... Yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

3. —• Avrupa Ekonomik Topluluğuna henüz 
seçilmemiş bulunan bir üyesiniyı seçiminin gün
deme alınmasına dair Diyarbakır Üyesi Azmi Er
doğan'ın önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem
le ilgili bir takrir var okutuyorum. 
ser •—: -zz'" 

Yüksek Başkanlığa 
| Avrupa Ekonomi Topluluğuna Yüksek Sena-
j toca henüz bir üye seçilmemiştir. 
I Delegasyonumuzun, eksik üye ile toplantılara 
I iştirak etmesinin olumsuz karşılandığı Yüksek 
I Başkanlığa önemle bildirilmiş bulunmaktadır. 
I Bu itibarla mezkûr delegasyon için üye s 3-
I çilmesi keyfiyetinin gündeme alınmasını ve se-
I çimin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 81 nci 
Birleşimin gündemi, münhasıran Cumhuriyet 

I Senatosu Başkanı seçimine hasredilmiş bulun
maktadır. Sayın Erdoğan'ın takririni okutmuş 
bulunuyorum. Üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 

| Yok. Mevzubahis seçimin gündeme alınması hu-
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susana mütedair olan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... («Gündemin ikinci 
maddesi olarak mı, bugünkü gündemin mi?» 
sesleri) Bugünkü gündem efendim, talep öyle, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı Seçimıi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
gereğince Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçi
mine başlıyorum. 

HIFZÎ OĞUZ BEKATA (Ankara) — Seçim 
usulü hakkında bir arzım var. 

şüphesiz ikinci madde olarak. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Gündemin 
ikinci maddesi olarak muamele görecektir efen
dim. 

arz edilmesinde isabet olacağı kanaatinde bu
lunduğumuz ve bunun, her grupu temsil eden 
arkadaş tarafından da teyidedilmiş bulunması 
dolayısiyle kararınıza ihtiyaç olmadan, seçilecek 
olan arkadaşın 1971 Kasımında yeniden seçime 
şimdiden kendiliğinden de muvafakat ettiğini 
kabul ederek seçime başlamakta mahsur gör
müyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, teşekkür ederim 
efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bu görüşün hilâfına... 

(BAŞKAN — Sayın Tuna, arz edeyim müsaa
de ederseniz, 

Muhterem senatörler, Anayasanın 84 ncü 
maddesi Sayın Başkanın iki sene müddetle seçi
leceğini âmir bulunmaktadır. Binaenaleyh, Ana
yasada bu hüküm bulunduğu müddetçe şarta 
muallâk bir seçim ifa eylemek hukukan müm
kün değildir. Ancak, seçilecek olan sayın baş
kanların, Cumlhuriyet Senatosunda dönem yılı
nı birleştirmek ve böylece seçimleri bir düzene 
sokmak kasdiyle istifa edip tekrar bu seçimi 
yaptırmak iradelerinin yalnız kendi şahsi irade
lerine bağlı olduğunu arz ederim. 

Konuşmak istiyor musunuz Sayın Tuna?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Hayır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem senatörler, seçime geçiyorum efen

dim. Seçime geçmeden evvel aday talepleri var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına adaylı

ğımı koyduğumu saygılarımla arz ederim. 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 

BAŞKAN —îkinci bir aday teklifini okutu
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata seçimin usulü 
hakkında mâruzâtta bulunacaktır, buyurun 
efendini. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi bu
güne kadar Anayasanın değiştirilmemiş olan 
maddesi gereğince, kısmi Senato seçimleri Ha
ziran aylarında yapılmakta idi. Değişmiş bulu
nan madde bu seçimleri Ekim ayına almış bu
lunmaktadır. Bu itibarla mevcut Anayasamız ve 
İçtüzüğümüz her yılın Kasım ayında Başkanın 
ve bir oturum sonra da Başkanvekilleriyle diğer 
seçilecek olan arkadaşların seçilmesini âmir bu
lunuyor. 

Haziran ayında olmamıza rağmen iki yıllık 
Başkan seçimini gerçekleştirdiğimiz takdirde 
Başkan? n iki yıllık süresi yine Haziran ayında 
biteceği için Anayasanın ve İçtüzüğün âmir hü
kümlerinin dışında bir tarihte Başkan seçimi gi
bi bir emrivakinin içine girmekte oluyoruz. Bu 
itibarla konuyu inceliyen Adalet Partili Sayın 
Şeref Kayalar'ın Başkanlığında toplanan par-
tilerarası bir heyet bu konu ile ilgili mevzuatı 
gözden geçirdikten sonra şimdi yapılacak seçi
min 1971 Kasım ayma kadar yapılmasında, Ana
yasa ve İçtüzüğün bu âmir hükümlerine göre 
secimi rayına oturtma bakımından, isabet gör
müştür. Seçimler, Anayasaya göre iki senede bir 
olacağına göre bunu Senato kararına bağlama
nın imkânsızlığı da ortadadır. 

Bu itibarla sadece zabıtlara geçirmekte ve 
fakat daha önceki bir seçimin emrivaki dola
yısiyle Haziran ayına raslıyan bu seçimin 1971 
de Kasım ayında, şimdi seçilecek olan arkada- j 
şm istifamı, feragati veya her hangi bir şekilde : 
yapılmak suretiyle, bir nevi Senatonun ıttılaına 

5. — SEÇİMLER 
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Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Anayasanın 84 ncü maddesine göre yapılacak 

olan Senato Başkanlığına aday olarak Elâzığ 
Senatörü Prof. Dr. Celâl Ertuğ'u teklif ederiz. 

Zonguldak Balıkesir 
Ahmet Demir Yüce Mehmet Güler 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, içtüzüğün 
111 nci maddesi gereğince üç kişilik bir tasnif 
heyetini... («Başka aday yok mu?» sesleri) 
Muhterem senatörler, Riyasete verilmiş başka 
aday ismi yoktur. Adayların mutlaka buradan 
okunması şart değildir, arkadaşlarımız diledik
leri... 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — İbrahim 
Şevki Atasağun'u teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İbrahim Şevki 
Atasağun aday olarak gösterilmiştir. Başka 
aday?... Yok. O halde üç adayla seçimlere giri
yoruz efendim. 

Ad çekmek suretiyle tasnif heyetini tesbit 
ediyorum efendim. Sayın Mehmet Şükran öz-
kaya?.. Buradalar. Sayın Edip Somunoğlu?.. 
Buradalar. Sayın Necip Seyhan?.. Buradalar. 
Tasnif heyeti tesbit edilmiştir efendim. 

İçtüzüğün 111 nci maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince : «Her üye, soyadı alfabe sırasına gö
re adı okundukça kürsüye gelerek seçmek is
tediği şahsın veya şahısların ad ve soyadlarını 
havi pusulayı kutuya atar.» 

Kutu kürsüde yerine konmuştur efendim. 
Şimdi 111 nci maddenin ikinci fıkrası gere

ğince seçimlere başlıyacağız, zarflar ve kâğıt
lar dağıtılmaktadır efendim. 

Seçime başlıyoruz efendim. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan muhterem 
üye?... Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem tasnif heyeti üyelerinin yerlerini 
almalarını rica ederim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
oyumu kullanabilir miyim? 

BAŞKAN — Oy kullanma muamelesi bitmiş
tir efendim. 

Muhterem senatörler, seçimin birinci turunun 
neticesini arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (146) üye katılmış ve neticede 

aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

üye üye 
M. Şükran özkaya Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Celâl Ertuğ 
Boş 
Tekin Arıburun 

55 
51 
33 
6 
1 

Eliibeş 
Ellibir 
Otuzüç 
Altı 
Bir 

146 

BAŞKAN — Şu haliyle, Anayasamızın 84 
ncü maddesi gereği tahakkuk etmemiştir. İkin
ci tura tevessül etmek zarureti hâsıl olmuştur. 
Seçimin ikinci turuna başlıyoruz, efendim. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Arıburun. 
Zarflar ve kâğıtlar vazifeliler tarafından 

dağıtılsın. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir sayın ar
kadaşımız lütfetmişler namzetler meyanmda 
bendenize de bir oy vermişler. Cidden yürekten 
teşekkür ederim. Fakat, bir şey arz etmeme mü
saade buyurunuz. 

Şimdilik namzetliğimi koymadım. Eğer ten
sip buyurulacak olursa, turların durumuna gö
re belki ileride bu husustaki fikrimi değiştirir, 
tekrar huzurunuza namzet olarak çıkarım. Fa
kat, bu arada namzet olarak gösterilmiş arka
daşların bir oyunun dahi kaçmasına gönlüm ra
zı olmıyacağı için, bunu huzurunuzda arz et
meye kendimi vazifeli saydım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı seçiminin ikinci turuna başlıyoruz. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, oyunu 
kullanmıyan sayın üye?.. Yok. Oylama muame
lesi bitmiştir. 
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Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı seçiminin ikinci turunun neticelerini 
arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (144) tiye katılmış ve neticede) 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye 
M. Şükran özkaya 

üye 
Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 

1. İbrahim Şevki Atasağun 
2. Selâhattin Cizrelioğlu 
3. Celâl Ertuğ 
4. Boş 

58 Ellisekiz 
52 ElliiM 
31 Otuzbir 
3 Üç 

144 

BAŞKAN — Netice, Anayasanın 84 ncü mad
desi icabı olan nisabı dolduramadığından 3 ncü 
tura geçiyorum. 

Vazifeliler zarf ve kâğıtları dağıtınız. 
Muhterem senatörler, seçimin yapılmasına 

başlıyoruz. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 
üye? Yok, 3 ncü tur oylama muamelesi bitmiş
tir efendim. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı seçiminin 3 ncü tur neticelerini arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (148) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oy] arı almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye 
M. Şükran özkaya 

Üye 
Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 

1. İbrahim Şevki Atasağun 67 Altmışyedi 
2. Selâhattin Cizrelioğlu 51 Ellibir 
3. Celâl Ertuğ 28 Yirmisekiz 
4. Lûtfi Akadlı 1 Bir 
5. Boş 1 Bir 

148 

BAŞKAN — Anayasanın 84 ncü maddesinin 
gerektirdiği çoğunluk temin edilememiştir. 

Gündemle ilgili önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci maddesinde bulunan Avru

pa Ekonomik Topluluğuna bir üye seçiminin, 
ayrı bir sepet konulmak suretiyle, Başkanlık se
çimi ile birlikte yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 22 ye 
karşı 34 oyla önerge reddedilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı seçiminin 4 ncü turuna başlıyoruz. 

Vazifeliler zarı ve kâğıtları dağıtınız. 
Başkanlık seçiminin 4 ncü turuna başlıyoruz 

efendim. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

ıMühterem senatörler, 4 ncü tur neticelerini 
arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya
pılan oylamaya (144) üye katılmış ve neticede) 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

üye 
M. Şükran özkaya 

üye 
Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 
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1. İbrahim Şevki Atasağun 74 Yetmisdört 
2. Selâhattin Cizrelioğlu 45 Kırkbeş 
3. Celâl Ertuğ 23 Yirmiüç 
4. M. Zerm 1 Bir 
5. Bos 1 Bir 

144 

BAŞKAN — Şu haliyle de Anayasanın 84 
ncü maddesinin gerektirdiği nisap hâsıl olmamış
tır. Bu sebepten 5 nci seçim turuna geçiyorum 
efendim. 

Vazifeliler zarf ve kâğıtları dağıtınız. («Zil 
çalar mısınız» sesleri) 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan zile basmak kabil mi, arkadaşlar duy
sunlar. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, Başkanlık seçiminin 5 

nci turuna başlıyoruz efendim. 
(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı seçiminin 5 nci turunun neticelerini 
arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (140) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
M. Şükran özkaya Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 

1. İbrahim Şevki Atasağun 69 Altmışdokuz 
2. Selâhattin Cizrelioğhı 44 Kırkdört 
3. Celâl Ertuğ 26 Yirmialtı 
4. Boş 1 Bir 

140 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, terekküp tarzımızdan turların devam 
edeceği anlaşılıyor, seçimi önümüzdeki birleşime 
bırakalım. 

BAŞKAN —Sayın Gündoğan, bu iktidar be
nim yedimde değildir. Ben saat 19,00 a kadar 
vazife başında kalmak mecburiyetindeyim. Ama, 
sayın gruplar anlaşırlar, sayın üyeler bana bir 
takrir verirlerse o takrir gereğini, şüphesiz ki, 
tatbik ederim. 

Efendim, 6 nci tura başlıyorum. Vazifeliler, 
kâğıt ve zarfları dağıtınız. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin 6 
nci turuna başlıyoruz, efendim. 

(Ad okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?.. 
Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem senatörler, altıncı turun neticele
rini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (139) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
M. Şükran özkaya Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 

1. İbrahim Şevki Atasağun 71 Yetmiş'!: ir 
2. Selâhattin Cizrelioğlu 41 Kırkbir 
3. Celâl Ertuğ 26 Yirmialtı 
4. Bos 1 Bir 

139 

BAŞKAN — Böylece Anayasanın 84 ncü 
maddesinin icabı olan nisap hasıl olmamıştır. 

7 nci turun seçimlerine geçiyorum. Vazifeli
ler zarf ve kâğıtları dağıtınız. 

Muhterem senatörler, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık seçiminin 7 nci turuna başlıyoruz 
efendim. 

(Ad okunarak oylar toplandı) 

Muhterem senatörler Başkanlık seçiminin 
7 nci turunun neticelerim arz ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (130) üye katılmış ve neticede 
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aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
M. Şükran Özkaya Edip Somunoğlu 

Üye 
Necip Seyhan 

1. İbrahim Şevki Atasağun 63 
2. Selâhattin Cizrelioğlu 39 
3. Celâl Ertuğ 26 

Bos 2 

130 

BAŞKAN — Böylece Anayasanın 84 ncü 
maddesinde gerekli nisap hasıl olmamıştır. 

8 nci tura geçmek zarureti vardır. Ancak, 
bu arada bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekli çoğunluğu hiçbir adayın sağlıyama-
dığı görülmektedir. Seçime 23 Haziran 1970 gü-

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüne.fin, Kat mülkiyetine dair yazılı soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun önergesi (7/656) 

6 . 4 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

nü devam edilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı seçimi 
23 Haziran 1970 Salı gününe kalmıştır. 

Ancak, gündemimizin ikinci maddesi vardır. 
Gündemimizin ikinci maddesini Avrupa Ekono
mik Topluluğu Parlâmento Heyetine bir bağım
sız üyenin seçimi teşkil etmektedir. Şimdi, bu 
seçimi yapacağız. 

(Mansur Ulusoy, Kudret Bayhan, Nafiz Er
gendi, Hüseyin Kalpaklıoğlu, Salih Türkmen 
ayağa kalkarak yoklama istemişlerdir.) 

(Ad okunarak yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, yapılan 

yoklama neticesinde toplantı çoğunluğunun zail 
olduğu anlaşılmıştır. Bu sebepten 81 nci Bir
leşimi, 23 Haziran 1970 Salı günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,00 

Soru : 1 
Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkullerin 

müşterek bölümlerine meselâ kapıcı dairelerine 
ait vergi ve resimlerin, özel idare yetkililerince 
tahakkuk ettirilmesi ve tahsil edilmesinde kim 
veya kimler muhatap tutulmaktadır? 

Soru : 2 
Tahakkuk ettirilen vergi ve resimler ana-

gayrimenkulün ortaklarından bir bütün halin
de mi tahsil edilmekte, yoksa vergi daireleri ve
ya şubelerince, bağımsız bölüm maliklerine tak
sim edilerek mi tahsil edilmektedir? 

6 - SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Soru : 3 
Tahakkuk ettirilen vergi ve resimler vergi 

daireleri veya şubelerince bağımsız bölüm ma
liklerine taksim edilerek tahsil ediliyorsa; 

a) Bağımsız bölüm malikleri arasında eşit 
olarak mı taksim edilmektedir? 

b) Eşit olarak taksim edilmiyorsa, hangi 
oranlara göre taksim edilmektedir? 

c) Bağımsız bölümlerden biri kendisine isa
bet eden vergi ve resim miktarını zamanında 
ödemediği takdirde, yalnız o bölümün maliki 
hakkında mı; yoksa müşterek bölümün bütün 
ortakları hakkında mı işlem yapılmaktadır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İd. Gn. Md. 
1. Dr. Rs. 
612 - 202 - 1 

Konu : Tabiî Üye Mehmet Özgii-
neş'in soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 8 . 4 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/656/6640 - 10413 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Meh
met Özgüneş'in kat mülkiyetinde vergi uygula
malarına ilişkin yazılı soru önergesi incelendi: 

634 sayılı Kat Mülkiyeti ve 1837 sayılı Bi
na Vergisi kanunları hükümlerince; 

Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dı
şında kalıp ortaklaşma kullanma veya fayda
lanmaya yarıyan ortak yerlere ait vergi ve re
simlerin tahakkuk ve tahsilinde kat malikleri
nin muhatap tutulması; 

Verginin bağımsız bölüm maliklerine arsa 
paylarına göre taksim edilerek tahsil edilmesi; 

Bağımsız bölümlerden birinin sahibi kendisi
ne isabet eden vergi ve resim miktarını zama
nında ödemediği takdirde, takibatın yalnız o bö
lümün malikine yöneltilmesi; gerekmektedir. 

Tatbikatta il özel idarelerinin kanun hüküm
lerini kısmen birbirinden farklı tarzda uygula
dıkları anlaşılmakla ortak bir anlayış ve uygu
lamaya yönelinmek üzere valiliklere yapılan bir 
genelge ile Bakanlığımızın görüşü açıklanmış 
bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

îcisleri Bakanı 
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